




Chłopiec zawsze sam bawił się w ogrodzie.  Mówiono o nim

że jest nerwowym, trudnym dzieckiem. Uważano że trzeba

opanowywać  kaprysy i dąsy jego wyobraźni. Widząc jak

przemawia do pustej gałęzi, spytałem surowo:

– Do kogo gadasz?

– Do ptaka.

– Do jakiego ptaka? Gałąź jest pusta.

Chłopiec spojrzał na mnie z mieszaniną bólu, potępienia

i pogardy.

– Zabiłeś ptaka.

– Jak mogłem zabić ptaka, którego nie było?!

– Zabiłeś  ptaka. Dwa razy.

Zabiłem ptaka którego posadziłem był na gałęzi, wyłowiw –

szy uprzednio z nicości. Bo to ja byłem tym dzieckiem

w ogrodzie. Zabiłem ptaka, ale nie chłopca: do dziś bawię się sam,

przemawiam do pustej gałęzi.

Zabiłem ptaka
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Drodzy Czytelnicy,
 

Londyńczyk z Lublina – powiadano nad Tamizą o pro-
fesorze Mieczysławie Paszkiewiczu, wybitnym choć – 
jak się wydaje – niedocenianym w Polsce poecie. Pierw-
szy wiersz opublikował w lubelskim „Głosie Literackim” 
w roku 1939, ostatnie dni w Lublinie spędził w owianym 
ponurą sławą więzieniu „Pod Zegarem”, gdzie Niemcy 
osadzili młodziutkiego konspiratora za tworzenie pod-
ziemnej organizacji niepodległościowej. Z niemieckie-
go więzienia trafił do obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu, stamtąd do Mauthausen-Gusen. Szczęśliwie 
dotrwał wyzwolenia, a po wojnie pozostał już na Za-
chodzie. Ukończył studia, poświęcił się pracy literackiej 
i naukowej, był autorem reklam, redaktorem, wykładow-
cą historii sztuki na uniwersytecie w Cambridge. Numer 
otwiera piękny wiersz Mieczysława Paszkiewicza, kil-
ka innych – równie przejmujących – znajdzie Czytel-
nik na kolejnych stronach. Profesor zmarł w Londynie 
w 2004 roku, w Polsce publikował swe książki w lubel-
skiej oficynie Norbertinum, jego ostatni wybór wierszy 
i prozy Tylko nie mów nikomu ukazał się w serii Książki 
Duma Lublina firmowanej przez Lubelski Oddział Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich. Tom przynosi nieznane, 
młodzieńcze wiersze, które autor zdołał zapisać w obo-
zie zagłady. Obozowa katorga nie osłabiała pasji twór-
czych. W Mauthausen-Gusen wśród więźniów prowa-
dzona była tajna działalność literacka. W lipcu 1944 
roku w konspiracyjnym konkursie poetyckim zdobył 
swój pierwszy literacki laur. – Żadna nagroda już mnie 
nigdy tak nie ucieszyła! – wspominał całe lata. Uhono-
rowano go dwiema setkami papierosów. To ogrom! Na 
więziennej giełdzie za bochenek chleba płaciło się pię-
cioma! Niezwykłe przeżycia, niezwykła twórczość! Za-
chęcam do lektury książek Mieczysława Paszkiewicza!

Dużo miejsca poświęcamy historii powstania filmu 
Klecha. Współautorem scenariusza jest nasz redakcyj-
ny kolega Wojciech Pestka, popularny poeta, powie-
ściopisarz, tłumacz literatury ukraińskiej, rosyjskiej 
i słowackiej. Producent i reżyser filmu Jacek Gwizda-
ła w jednym z wywiadów wyznał, iż przed paru laty 
wstrząsnęła nim książka Wojciecha Pestki Powiedzcie 
swoim, dzieło naszego kolegi to poruszająca powieść 
o wypadkach radomskich roku 1976 i księdzu Roma-
nie Kotlarzu. Ksiądz Roman, nikomu nie znany wiejski 
proboszcz, nie tylko błogosławił robotniczą manifesta-
cję, ale w pewnym momencie stanął na czele protestu-
jących przeciwko drastycznym podwyżkom cen żywno-
ści. Jacek Gwizdała konstatuje, że to pierwszy – od roku 
1945 – kapłan otwarcie sprzeciwiający się komunistycz-
nej władzy. Pojawił się na politycznej scenie, kiedy nie 

było struktur opozycyjnego podziemia, KOR miał na-
rodzić się dopiero za rok, a Solidarność za cztery lata! 
Szybko stał się obiektem zainteresowania funkcjonariu-
szy tzw. grupy D, czyli oddziału specjalnego do walki 
z Kościołem.

Tytuł jest nawiązaniem do kryptonimu akt operacyj-
nych przeciwko księżom, akta ocalały, są dostępne w ar-
chiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Zdjęcia rozpo-
częły się w sierpniu 2017 i trwały do października 2018 
roku. Premiera zaplanowana była na 17 października 
2018 roku, w 90. rocznicę urodzin ks. Romana Kotlarza, 
ale przesunięto ją z powodu przedłużających się zdjęć 
na wiosnę 2019 roku. Niestety, film nie wszedł na ekra-
ny. Publikujemy eksplikacje reżysera i scenarzysty, frag-
menty scenariusza a także obszerny serwis zdjęciowy.

Za nami beatyfikacja ks. kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Prymasa Tysiąclecia. O latach kapłańskiej po-
sługi ks. kardynała w Lublinie i na Lubelszczyźnie pisa-
liśmy obszernie w poprzednich numerach, dziś piękna 
relacja Henryka Radeja z uroczystości beatyfikacyjnych 
w Warszawie oraz obszerne sprawozdania z wydarzenia 
artystycznego – spektaklu muzyczno-literackiego – Kar-
dynał Stefan Wyszyński. Orędownik wolności, który za-
prezentowano w Archikatedrze Lubelskiej w paździer-
niku 2021 roku.

Publikujemy kolejny, piękny odcinek o zaurocze-
niu teatrem autorstwa profesora Stefana Kruka, repor-
taż biograficzny Euzebiusza Maja o życiu i działalności 
profesora Walerego Pisarka, wybitnego językoznawcy 
i medioznawcy, i jego związkach z Ziemią Milejowską 
oraz Jaszczowem, sugestywną relację profesora Rafała 
Kowalczyka o bitwie pod Zieleńcami stoczoną w roku 
1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej. To po tej zwycię-
skiej batalii król Stanisław August – za namową księcia 
Józefa Poniatowskiego – ustanowił odznaczenie wojsko-
we Virtuti Militari. 

Zwracają uwagę poruszające wspomnienia. Irena 
Skalska w dramatycznych obrazach przedstawia swe wo-
jenne dzieciństwo: niemiecką okupację, wejście Rosjan, 
głód, niepewność jutra, poszukiwania najbliższych. Jak-
że inne było dzieciństwo urodzonych po wojnie! Jerzy 
Jacek Bojarski (rocznik 1955) barwnie, ze swadą raso-
wego prozaika opowiada o sielskim dzieciństwie spę-
dzonym nad Żółkiewką, chłopięcych grach i zabawach, 
pierwszych latach nauki, rodzicach dziadkach i sąsia-
dach. Fascynująca lektura! 

A ponadto w numerze: interesująca proza, szkice lite-
rackie, felietony, piękne wiersze. I do spotkania za dwa 
miesiące! – redaktor
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ZAUROCZENIE TEATREM

Stefan
Kruk

Z wiekiem człowiek staje się sentymentalny; uwol-
niony od obowiązków zawodowych, nieprzeciążony za-
jęciami domowymi, z nostalgią spogląda wstecz, wspo-
mina chwile przeżyte – dobre i złe. Wspomnienia pisali, 
i piszą, wielcy tego świata (Cezar, św. Augustyn, de Gaul-
le, Churchill), niektóre z nich stały się dorobkiem histo-
riografii oraz literatury w skali światowej. Swoimi prze-
życiami dzielą się z bliźnimi także zwykli ludzie, tacy jak 
ja, gdyż każdy żywot jest jedyny i niepowtarzalny, w każ-
dym utrwala się obraz minionych dni, warty utrwalenia 
– pro memoria!

Jest to trzeci, i ostatni, odcinek mej wycieczki w prze-
szłość. Naturalnie byłby jeszcze jeden temat do podjęcia, 
związany z przeżyciami z okresu stanu wojennego, ale jest 
on dla mnie zbyt bolesny, dlatego nie podejmę go. 

1 Lata terminowania

Psychologia rozwojowa uczy, że trwałe zainteresowania 
życiowe rodzą się w okresie dzieciństwa. Tak było ze sztu-
kami wizualnymi (malarstwem), podobnie rzecz się mia-
ła z teatrem. Zrazu były to zdarzenia jednostkowe, jednak 
kształtujące zainteresowania na długie lata.

Zaczęło się od teatrzyku szkolnego. Tu muszę wprowa-
dzić pierwszą bohaterkę tego odcinka wspomnień, była 
nią pani Zofia Zeszotko, nauczycielka w Szkole Podsta-
wowej nr 11. Jak się wydaje, pochodziła z dawnej Galicji. 
Czy miała wykształcenie wyższe? – nie wiem. Być może 
ukończyła seminarium nauczycielskie, które upoważ-
niało do edukowania dzieci na poziomie podstawowym. 
Ten rodzaj kształcenia pedagogów powstał w II Rzecz-
pospolitej na fali entuzjazmu po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości oraz z pilnej potrzeby przezwycięże-
nia analfabetyzmu.

Jak wyglądała pani Zeszotko? Posiadała szczupłą syl-
wetkę i ubierała się w ciemne suknie (kostium) z bia-
łymi kołnierzykami. Jej delikatna twarz okolona była 
gładko uczesanymi włosami, przetykanymi siwizną, 

1   W Wąwolnicy po II wojnie światowej istniały obok siebie w tym samym 
gmachu dwie szkoły podstawowe, mające odrębne kierownictwa.

z przedziałkiem na środku głowy. Jej poważna, jakby za-
troskana, fizjonomia była zapewne wyrazem dramatycz-
nej sytuacji politycznej kraju.

Otóż ta nauczycielka, budząca najwyższy szacunek, 
próbowała utworzyć teatrzyk szkolny. Pozyskała do 
współpracy Zofię Turską, nauczycielkę śpiewu, rodzoną 
siostrę organisty katedry lubelskiej, prof. Mariana Ochal-
skiego. Może życzliwi czytelnicy nie wezmą mi za złe dy-
gresji, jaka pojawi się w tym miejscu.

Moja śp. Matka wspominała następujące zdarzenie, 
jakie miało miejsce w wąwolnickiej szkole powszechnej 
z udziałem Mariana Ochalskiego (byli uczniami tej samej 
klasy – rocznik 1908), syna miejscowego organisty. Otóż 
psotny Marianek pragnął zrobić nauczycielce niespo-
dziankę. W tym celu wyciął otwory na oczy i nos w ma-
pie wiszącej na ścianie obok tablicy i ukrył się za nią. Do 
klasy weszła pani Palczewska, ciotka młodego Ochalskie-
go, dzieci zaś widząc sterczący z mapy nosek oraz figlarne 
oczka, wybuchnęły śmiechem. Nauczycielka nie wiedzia-
ła, co ta reakcja dziatwy oznacza, ale wędrując wzrokiem 
za spojrzeniami wychowanków, znalazła przyczynę, gdyż 
spod mapy wystawały nogi chłopca. Szybko więc wycią-
gnęła figlarza na środek sali, ze stołu wzięła linijkę i tym 
narzędziem zaczęła wymierzać sprawiedliwość bratanko-
wi. Taryfy ulgowej nie było, przeto jak początek swawoli 
był radosny, tak finał – żałosny. I to ten rozbrykany chło-
piec stał się później pierwszym organistą w całej diece-
zji lubelskiej, a także profesorem muzykologii w KUL. 
„Dziwny jest ten świat” – chciałoby się powiedzieć za 
Czesławem Niemenem, też muzykiem.

Powróćmy jednak do przerwanego wątku. Otóż te 
dwie zacne nauczycielki, p. Zeszotko i p. Turska, wystawi-
ły „Baśń o żelaznym wilku”. Szkoła posiadała ładną aulę 
z płytką sceną, która pozwalała organizować widowiska 
z udziałem dzieci. Niewiele pamiętam z tego przedsta-
wienia, a grałem w nim rolę Janka. Obszerny tekst oraz 
trema sprawiły, że w pewnym momencie pogubiłem się 
błądząc pomiędzy świerczkami świeżo przywiezionymi 
z lasu. Pani Zeszotko, reżyserka przedstawienia, czuwała 
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nad całością za kulisą i jakoś pokryła tę wpadkę przyśpie-
szonym biegiem akcji.

Krótko pracowała w naszej szkole, niebawem powróci-
ła w rodzinne strony. Po latach, kiedy już ukończyłem stu-
dia, natknąłem się w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL na 
kilkanaście egzemplarzy sztuk wydrukowanych w okre-
sie międzywojennym w Miejscu Piastowym, a przezna-
czonych dla zespołów amatorskich. Do Lublina przesłała 
je właśnie ta czcigodna humanistka.

Drugim ważnym dla mnie wydarzeniem stało się 
przedstawienie amatorskie „Chorego z urojenia” Molie-
ra, wystawione w remizie strażackiej, gdzie na piętrze 
była duża sala ze sceną posiadającą obrotowe dekorację; 
jedna strona przedstawiała salon, druga las, innych po-
trzeb projektant nie przewidział. Byłem świeżo upieczo-
nym studentem polonistyki i z dużym zainteresowaniem 
obserwowałem występ amatorów, w gronie których znaj-
dowała się p. Ewelina Bartosiewicz, a reżyserował jej mąż, 
który w tym czasie pełnił obowiązki lekarza w wąwolnic-
kim ośrodku zdrowia. Jak na amatorów, gra była przy-
zwoita, toteż publiczność ciepło przyjęła to przedstawie-
nie. Dla mnie było ono o tyle istotne, że pierwszy mój, 
zresztą drobny, tekst drukowany powstał na kanwie tego 
spektaklu.

A dalsze przeżycia teatralne wiążą się już ze sceną pro-
fesjonalną. Oglądałem inscenizacje Teatru im. J. Osterwy 

w Lublinie, później również scen stołecznych, głównie 
Teatru Dramatycznego, który w 1. 60. XX w. przyciągał 
publiczność najnowszym repertuarem zachodnim, a po-
nadto ulokowany był blisko Dworca Centralnego. Spo-
radycznie zaglądałem do teatrów krakowskich: Starego 
oraz Teatru im. J. Słowackiego. Brałem też udział w wy-
cieczce studentów KUL do Wrocławia celem obejrzenia 
„Apocalypsis cum figuris” w Teatrze Laboratorium. Do 
tej kwestii wrócę w zakończeniu tej gawędy.

W ten sposób zdobywałem pewną wiedzę o stanie Mel-
pomeny w czołowych krajowych ośrodkach. Naturalnie 
najmniej zachodu wymagały inscenizacje miejscowych 
scen. A w tym przełomowym okresie po 1956 r. całkiem 
przyzwoity poziom wykazywał i Teatr im. J. Osterwy, 
i Teatr Muzyczny, a także Teatr Lalki i Aktora im. J. Ch. 
Andersena. Ze zrozumiałych względów częściej odwie-
dzałem scenę dramatyczną. Jaskółki nowego repertuaru 
pojawiły się za dyrekcji Z. Lorenowicza (sez. 1956/57), 
kiedy wystawiano m.in.: „Zaproszenie do zamku” Je-
ana Anouilh’a, „Dziewczynę za wiatr” André Obey’a oraz 
„Ararat” A.M. Swinarskiego. Kolejne sezony przynosiły 
nowe niespodzianki: „Zaklinacz deszczu” N. R. Nasha, 
„Jutro pogoda” A. Hopwooda (sezon 1958/59), wreszcie 
pozycję wyjątkową: „Romulusa Wielkiego” F. Dürrenmat-
ta (sez. 1959/60) oraz „Księżyc świeci nieszczęśliwym” E. 
O’Neilla (sez. 1960/61). W tym samym sezonie Reduta 
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61 wystawiła jednoaktówkę S. Mrożka „Na pełnym mo-
rzu”, a w następnym sezonie w tym samym miejscu dano 
„Drugi pokój” – słuchowisko Z. Herberta. Odtąd dość 
regularnie pojawiały się na scenie lubelskiej wartościo-
we nowości: „Fizycy” F. Dürrenmatta (sez. 1963/64), 
„Zabawa”, „Czarowna noc” oraz „Karol” S. Mrożka (sez. 
1964/65), wreszcie „Autobus do Montany” W. lnge’a (ten 
sam sezon). Rok później wystawiono „Tango” S. Mroż-
ka oraz „Hipnozę” A. Cwojdzińskiego. Wszystkie te pre-
miery miały miejsce za dyrekcji Jerzego Torończyka. Dy-
rektor Kazimierz Braun od sez. 1969/70 wystawił kilka 
dramatów T. Różewicza („Akt przerywany”, „Śmieszny 
staruszek”, „Kartoteka”, „Stara kobieta wysiaduje”), ale ni-
gdy nie byłem „fanem” tego dramaturga, a tym bardziej 
owych inscenizacji opracowanych przez tego reżysera.

Podsumowując – doświadczenia wyniesione z widow-
ni teatralnej zachęcały do zgłębiania sekretów Melpome-
ny w murach uniwersyteckich. Okazja była wyjątkowa, 
bowiem na KUL-u wykładała p. prof. Irena Sławińska. 
Zanim jednak przejdę do zwięzłego omówienia tego, co 
zawdzięczam tej wybitnej uczonej, pozwolę sobie na ko-
lejną dygresję, która jednak jest tu potrzebna.

Otóż okres studiów pozwala na zdobycie szerszej wie-
dzy o świecie, o prawach, jakie nim rządzą, o własnym 
miejscu w społeczności ludzkiej. Na KUL-u w tym cza-
sie, tj. na przełomie lat 50. i 60. XX w. najżywsze były 
dwa kierunki filozoficzne: neotomizm oraz fenomenolo-
gia, gdzieś na dalszym planie jawił się egzystencjalizm, na 
psychologii żywym pulsem tętniła psychologia indywidu-
alna oraz psychoanaliza. Mnie – laika w tych dziedzinach 
– najbardziej interesował egzystencjalizm, ale nie Sar-
tre’owski, lecz „Homo viator” Gabriela Marcela. A geneza 
tego nurtu myśli ludzkiej sięga daleko w głąb dziejów: do 
Starego Testamentu (księgi mądrościowe: „Hiob”, „Kohe-
let”, „Mądrość Syracha”). Odnajdujemy go w „Rozmyśla-
niach” cesarza Marka Aureliusza (121-180 r. n.e.), oto co 
pisał ten mędrzec na tronie: „Człowiecze, czyń to, czego 
w tej chwili wymaga natura. Gdy jest ci to dane, dąż na-
przód, a nie oglądaj się na to, czy ktoś o tym będzie wie-
dział (…), bądź zadowolony, jeśli choć krok zrobisz naj-
mniejszy. I tego bądź przekonania, że w tym przypadku 
nic nie jest małe” (cytuję za: Matthias Vogt, „Historia fi-
lozofii”, Warszawa 2004, s. 111). Kolejnym silnym impul-
sem na drodze intelektualnego rozwoju są „Wyznania” św. 
Augustyna (254–430 r. n.e.). W pismach tych myślicieli 
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fascynuje bezpośredni zwrot do czytelnika, u św. Augu-
styna ponadto szczerość, jakiej dotąd nie znano. Potem 
trzeba było czekać do XVII wieku, kiedy w dobie pano-
wania racjonalizmu matematyk i filozof B. Pascal (1623–
1662) upomniał się o „logikę serca”. Niewiele tej logiki 
znajdziemy w „Wyznaniach” J. J. Rousseau (1712–1778), 
choć nie brakuje w nich ekshibicjonizmu, tym bardziej 
nie możemy jej szukać w „Spowiedzi dziecięcia wieku” 
A. de Musseta (1810–1857). Natomiast żyjącego mniej 
więcej w tym samym czasie Duńczyka S. A. Kierkegaar-
da (1813–1855) uznaje się za twórcę nowożytnego egzy-
stencjalizmu („Bojaźń i drżenie”), gdyż egzystencję rozu-
mie on „jako ciągłe samorealizowanie się człowieka” (M. 
Vogt). „Człowiek odnajduje siebie, gdy uznaje swoją za-
leżność od Boga” (tamże).

Oto dlaczego egzystencjalny nurt refleksji filozoficz-
nej przemówił do mnie najsilniej. Ale był jeszcze jeden 
kierunek, który wywarł wielki wpływ na badania histo-
ryczne i w których odnalazłem „pożywkę” także dla sie-
bie – mam namyśli pozytywizm A. Comte’a (1798–1857), 
twórcy socjologii oraz metody postępowania badawczego 
zbudowanego nie na wiedzy spekulatywnej, lecz na fak-
tach empirycznie sprawdzalnych. Na polonistyce KUL-
-owskiej tylko prof. Feliks Araszkiewicz poważnie trak-
tował ten sposób uprawiania dyskursu naukowego, inni 
naukowcy inspiracji do swoich badań szukali w fenome-
nologii, a rozprawa „O dziele literackim” R. Ingardena 
wzbudzała podziw i stanowiła główne źródło odniesienia. 
O ile jeszcze do niedawna termin „fikcja literacka” był jak 
najbardziej poprawny, to teraz zastąpił go „Świat przed-
stawiony” i trzeba było baczyć, by nie uznano cię za nie-
uka. Skąd więc u mnie to „odchylenie pozytywistyczne”? 
Zanim go wyjaśnię, przejdę wreszcie do skreślenia na-
ukowej sylwetki mojej promotorki – p. prof. Ireny Sławiń-
skiej. Oczywiście nie mam tu na myśli całości jej dorob-
ku, uczynią to bardziej kompetentne pióra, ja zaznaczę 
jedynie to, co osobiście zawdzięczam tej uczonej. Zatem 
pominę cały, jakże doniosły, nurt dotyczący filozofii te-
atru, ograniczę się jedynie do teorii dramatu oraz studiów 
nad twórczością dramatyczną Norwida i Wyspiańskiego. 
A uczynię to w największym skrócie, ograniczonym do 
potrzeb tego eseju.

Irena Sławińska studium „Główne problemy struktu-
ry dramatu” zamieściła w tomie „Sceniczny gest poety” 
(Kraków, WL, 1960 s. 11–34)2. Tytuł tego zbioru rozpraw 
został starannie przemyślany, co potwierdzają dalsze stu-
dia: „Ciąg scenicznych gestów w teatrze Norwida” oraz 
„O badaniu wizji teatralnej Wyspiańskiego”3. Jest to o tyle 
istotne, że wcześniejsze, jakże doniosłe rozprawy 

2   Pierwodruk: „Pamiętnik Teatralny” 1958 z. 3–4.

3   Pierwodruk: „Pamiętnik Literacki” 1958, z. 2.

(„Tragedia w epoce Młodej Polski”, Toruń 1948 oraz 
„O komediach Norwida”, Lublin 1953) traktowały dra-
mat wyłącznie jako rodzaj literacki, „Sceniczny gest po-
ety” rozszerza więc problematykę badawczą. Oczywiście 
dramat nadal analizowany jest na płaszczyźnie słowa pi-
sanego, z tą istotną różnicą, że przedmiotem oglądu stają 
się wszelkie wyznaczniki doświadczenia teatralnego dra-
matopisarza. W tym nowym spojrzeniu na dramat akcent 
badania przesuwa się w stronę wizji teatralnej autora. Ko-
lejny tom studiów nosi już tytuł „Reżyserska ręka Norwi-
da” (Kraków, WL, 1971), w którym odnajdujemy tezę, iż 
dramat jest rodzajem granicznym – wprawdzie przyna-
leży do literatury pięknej, jednak przeznaczony jest do 
realizacji scenicznej; w tym sensie można go traktować 
jako „partyturę sceniczną”. W III części książki autorka 
zamieściła własne recenzje teatralne: „Kleopatry”, „Ak-
tora” oraz „Wandy”. Czwarta, i ostatnia, część tomu nosi 
wymowny tytuł: „Ekspansja teatralnego widzenia”. 

Sumując trzeba stwierdzić, że Irena Sławińska znacz-
nie rozszerzyła i wzbogaciła problematykę analizy drama-
tu choćby o takie zagadnienia jak: gestyka oraz przestrzeń 
sceniczna. Inscenizacja zaś jest jedną, z wielu możliwych, 
konkretyzacją dramatu.
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2 Twórczość

W latach 50. i 60. XX w. w Polsce bujnie rozwijała się 
historia teatru. W dwudziestoleciu międzywojennym 
pracowali na tej niwie wybitni pionierzy: Mieczysław 
Rulikowski (ziemianin z Lubelszczyzny) i Stanisław Dą-
browski (aktor i reżyser), ale były to zaledwie zapowiedzi 
przyszłych badań na szerszą skalę. Po II wojnie światowej 
wysiłek ten podjęła Sekcja Teatru Instytutu Sztuki PAN. 
W ramach jej prac zaczęto wydawać kwartalnik „Pamięt-
nik Teatralny”, którego najwybitniejszym redaktorem 
był prof. Zbigniew Raszewski (wychowanek Zygmunta 
Szweykowskiego z UAM). Ale i poza Warszawą powsta-
wały prace historycznoteatralne, np. w Łodzi, gdzie prof. 
Stanisław Kaszyński opublikował „Dzieje sceny kaliskiej”. 
Kraków również nie próżnował, działał tam prof. Jerzy 
Got, syn Stanisława Dąbrowskiego, oraz Jan Michalik. 
Przeszłość scen lubelskich także miała swoich polihisto-
rów w osobach Jana Riabinina („Teatr i zabawy w Lubli-
nie za Stanisława Augusta”, Lublin 1932) oraz Stanisława 
Dąbrowskiego („Teatr w Lublinie i teatry w Lubelskiem. 
1860–1880”, Lublin 1929). Na KUL-u pod koniec lat 50. 
powstały pod opieką naukową prof. Ireny Sławińskiej 
dwie ciekawe prace magisterskie poświęcone wycinkom 
z historii zespołów teatralnych działających w Kozim 

Grodzie, ale nie doczekały się druku. Tak więc ujęcia ca-
łościowego tego zagadnienia nie było, przeto otwierało się 
pole dla mojej aktywności naukowej, a to tym bardziej, 
że Sekcja Teatru IS PAN wydawała serię „Repertuary te-
atru w Polsce”, nad którą czuwał prof. Tadeusz Sivert i on 
powierzył mi zadanie opracowania takiego kompendium 
dla Lublina za okres pozytywizmu. Naturalnie z wdzięcz-
nością przyjąłem ten obowiązek, a rezultat mej pracy zo-
stał opublikowany w Warszawie, był to: „Repertuar teatru 
lubelskiego. 1864–1890”, IS PAN, 1979 r.

Zanim przejdę do krótkiego omówienia prac nad mo-
nografią „Życie teatralne w Lublinie. 1782–1918” (Lublin 
1982) i dalszych publikacji na ten temat muszę zatrzy-
mać się nad zagadnieniem kwerendy materiałowej, a to 
tym bardziej, że działo się to w schyłkowym okresie PR-
L-u, a także w końcówce epoki przedinternetowej. Dziś 
historycy mają do dyspozycji bogaty serwis elektronicz-
nych zasobów źródłowych, których wówczas nie było. 
Materiałów do opracowania naukowego trzeba było szu-
kać w archiwach i bibliotekach. Oczywiście nie chcę spra-
wiać wrażenia, że byliśmy wówczas męczennikami na-
uki, gdyż fizyczna obecność w tych instytucjach miała też 
niepowtarzalny urok w postaci bezpośredniego kontak-
tu z dokumentami z epoki. Lwią część wiadomości czer-
pałem z prasy. Dzienniki wydawane pod zaborami były 
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skromne, ale tygodniki warszawskie, takie jak: „Biesiada 
Literacka” czy „Kłosy” przyciągały wzrok wysokim po-
ziomem ilustracji (rysunki, karykatury, drzeworyty, póź-
niej również fotografie). Były one realizowane w technice 
czarno-białej, ale ich jakość zapewniali twórcy znakomi-
ci, m.in. Juliusz Kossak, Franciszek Kostrzewski, Ksawe-
ry Pilatti. I my mieliśmy owe „cuda” na biurku w zasię-
gu wzroku.

A jakie problemy interesowały mnie osobiście? Karol 
Estreicher, twórca teatrologii polskiej („Teatra w Polsce”, 
t. 1–3, Kraków 1873–1879), uwzględniał w swojej synte-
zie dwa zagadnienia: „drużyny aktorskie” oraz repertu-
ar poszczególnych zespołów. To były te nagie fakty, od 
których należało rozpocząć. Ale od działalności nauko-
wej bibliografa i dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej upły-
nęły dwie epoki – w 2. połowie XX w. można, i trzeba 
było, rozszerzyć paletę badawczą o zagadnienia insceni-
zacyjne. Już w 1913 r. Leon Schiller zasugerował ten po-
stulat („O nowy kierunek badań teatrologicznych”, „Kry-
tyka” 1913 nr 1), zaś wskazówki metodologiczne Ireny 
Sławińskiej podsuwały problematykę gry aktorskiej. Roz-
ważałem te zagadnienia w mojej syntezie „Życie teatral-
ne w Lublinie. 1782–1918”, Lublin 1982. Oprócz pro-
blemów personalnych oraz repertuarowych usiłowałem 
zgłębić, na tyle na ile pozwalał materiał źródłowy, dalsze 

zagadnienia: stylu gry aktorskiej, reżyserii, scenografii, 
publiczności, wreszcie recepcji krytycznej. W kolejnym 
tomie: „Teatr Miejski w Lublinie. 1918–1939” (Lublin 
1997) postawiłem problem przedsiębiorstwa teatralne-
go, tj. bazy materialnej działalności artystów teatru. By-
łem w tej dziedzinie bodaj pionierem, a i w dalszych pra-
cach badawczych śladu tej problematyki nie dostrzegłem. 
A przecież o ile arcydzieła literackie można tworzyć nie-
mal o głodzie (casus Norwida), o tyle działalności teatral-
nej bez owej „mamony” uprawiać niepodobna.

Takie zagadnienia znalazły się w mojej trylogii lubel-
skiej (trzecia część: „Aktorzy teatru lubelskiego. 1915–
1939”, Lublin 2001). A ponieważ jest to moja ostatnia 
wypowiedź na ten temat, dodam jeszcze glosę dotyczą-
cą rozwoju sztuki teatru na przełomie XX i XXI w. Nie 
kryję, że jest ona krytyczna, a kto zna „Roztrzaskane lu-
stro” – dzieło poświęcone „Upadkowi cywilizacji zachod-
niej” Wojciecha Roszkowskiego (Kraków 2019) – tego 
nie zdziwią (mam taką nadzieję) moje słowa. Otóż te-
atr jako element kultury krajów europejskich oraz Ame-
ryki Północnej przejawia te same symptomy rozkładu, 
co cała cywilizacja zachodnia. „Miłe złego początki…” 
czytamy w jednej z bardziej znaczących bajek polskich – 
tak rzecz się miała z opolskim Teatrem 13 Rzędów, zało-
żonym w 1959 r. i przeniesionym pod zmienioną nazwą 
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(Teatr Laboratorium) do Wrocławia w 1965 r. Twórcą 
tego eksperymentu był Jerzy Grotowski, absolwent kra-
kowskiej Akademii Teatralnej. Po studiach odbył rocz-
ny staż w Moskwie, gdzie zgłębiał system K. S. Stani-
sławskiego. Drugim reformatorem, który wywarł wpływ 
na Grotowskiego, był Antonin Artaud, francuski aktor 
i teoretyk, twórca „teatru okrucieństwa”. „Artaud – pisze 
Krzysztof Sielicki – inspiracji szukał w kulturze Dalekie-
go Wschodu (np. w teatrze wyspy Bali). Marzył o teatrze, 
w którym widz stanie się aktorem, [zaś] przedstawiana na 
scenie historia – opowieścią mityczną…”4. Już pierwsze 
inscenizacje zespołu Grotowskiego wzbudziły duże zain-
teresowanie, co bardziej gorliwi fani mówili i pisali o III 
fazie Wielkiej Reformy Teatralnej, której heroldem jest 
właśnie twórca koncepcji „teatru ubogiego”, odrzucające-
go cały teatr zastany. Nie jest bez znaczenia, że w owym 
przełomowym dla cywilizacji zachodniej 1968 r. Grotow-
ski był w Paryżu i choć marksizm chyba go nie pociągał, 
to idea niszczenia zastanej kultury stała się jego własną. 
„Teatr ubogi” trzeba ograniczyć do aktora, on poddany 
tresurze cielesnej i praniu mózgu5 ma w czasie gry prze-
mienić się, osiągnąć stan transu podobny do tego, jaki 
w oparach dymu ziół narkotycznych osiągają szamani 
kultur pierwotnych. Toteż gdy Grotowski sięgał do kla-
syki („Dziady”, „Kordian”, „Faust”, „Akropolis”) to owe 
arcydzieła traktował jedynie jako punkt wyjścia (zresz-
tą wybierał tylko jakiś fragment dzieła) dla wypowiedzi 
własnej. Sztandarowe jego inscenizacje: „Książę Niezłom-
ny” (1965) oraz „Apocalypsis cum figuris” (1968) wyni-
kają z owej medytacji reżysera – maga nad możliwościa-
mi ludzkiego ciała pojętego jako podstawowy budulec 
zreformowanej sztuki teatru.

Prowokacyjną i obrazoburczą adaptacją Ewangelii 
Grotowski kończył swoje eksperymenty, lecz dalszych – 
realizowanych już w plenerze – poszukiwań nie zanie-
chał. Najgorsze jednak było to, że młodzi twórcy (m.in. 
Jan Klata) postanowili go naśladować, a w akcentach ob-
scenicznych nawet prześcignąć „Mistrza”. Gdy Grotowski 
w „Apocalypsis cum figuris” profanował chleb jako od-
powiednik Eucharystii, nikt nie protestował, Jacek Woź-
niakowski pisał w „Tygodniku Powszechnym” o analogii 
do szumu wody w klozecie, słowem lekceważył to, co na-
leżało oprotestować. Nie dziwmy się więc, że przedstawi-
ciele mniejszości seksualnych również publicznie szydzą 
z nabożeństw katolickich (Msza św., procesja Bożego Cia-
ła), gdyż mają przyzwolenie na takie zachowania. A dro-
gę wskazał im „wielki” twórca z Wrocławia. 

4   B. Osterloff, M. Raszewska, K. Sielicki, Leksykon teatralny, Warszawa 1996, 
s.16–17.

5   Naturalnie Grotowski oraz jego apologeci starannie unikają tych słów, lecz 
głoszona przez nich maksymalna sprawność fizyczna oraz „technika ducho-
wa” właśnie to oznaczają.

Mikołaj Gogol w finale „Martwych dusz” pytał rozpę-
dzoną rosyjską trojkę: „Dokąd pędzisz, Rosjo?” Odpo-
wiedź mogła być dwojaka: „Do wielkości!”! albo też: „Ku 
zagładzie…” 

A jak ta odpowiedź brzmieć będzie obecnie, gdy lu-
minarzy Melpomeny działających nad Wisłą zapytamy 
o kierunek ich biegu, czy nie tak? – „Na złamanie karku!”

Stefan Kruk

Prof. Irena Sławińska (arch. prof. J. F. Ferta)
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Zieleńce 1792

Rafał 
Kowalczyk

Konfederacja targowicka przypieczętowała de-
cyzję o wojnie z Rosją w roku 1792. Konfederacja zo-
stała zawiązana przez magnatów dążących do powrotu 
systemu rządów w Rzeczpospolitej szlacheckiej sprzed 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wykorzystywali do tego 
hasła obrony wolności zagrożonej przez reformy Sejmu 
Czteroletniego i ustawę zasadniczą z 3 maja 1791 r. Ka-
tarzyna II była zdecydowana na wojnę z reformującą się 
Rzeczpospolitą. Uważała uchwaloną Konstytucję za za-
grożenie dla wpływów Rosji, nie tylko w Rzeczpospo-
litej szlacheckiej, ale też w Europie Wschodniej, gdzie 
Petersburg odgrywał dominującą rolę od kilkudziesię-
ciu lat. Caryca nie mogła pozwolić, by idee Konstytu-
cji 3 maja zakorzeniły się w państwie, by reformy Sej-
mu Czteroletniego przeobraziły bezwolną od niemal stu 
lat Rzeczpospolitą szlachecką i aby ostatecznie Polacy 
wyłamali się spod wpływów Petersburga. Katarzyna II 
doskonale zdawała sobie sprawę ze zmian, jakie przy-
niosło panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Uważała więc, że wprowadzone reformy Sejmu Czte-
roletniego należy, jak najszybciej cofnąć, gdyż pozosta-
wienie Rzeczpospolitej pod wpływem oświeconych Po-
laków mogło doprowadzić do nieodwracalnych zmian. 
W rezultacie ruch Rosji w zakresie wojny był zaplano-
wany. Katarzyna II wykorzystała magnatów, którzy pra-
gnęli powrotu do systemu rządów sprzed uchwalonej 
w roku 1791 ustawy zasadniczej. Konfederacja targo-
wicka zawiązana została w Petersburgu (27 kwietnia), 
a następnie dla celów propagandowych uniwersał zo-
stał ogłoszony w Targowicy w nocy z 18 na 19 maja, pod 
osłoną rosyjskich bagnetów z korpusu gen. Wilhelma 
Derfeldena. Magnaci i ich stronnicy-targowiczanie nie 
podejrzewali, że Katarzyna II miała inne cele. Uważa-
li, że z rozkazu carycy wojska rosyjskie pomogą im od-
zyskać władzę. Natomiast Katarzynie II zależało, by akt 
konfederacji ogłoszono na polskiej ziemi. Było jej to po-
trzebne do realizacji założonego celu, likwidacji Rzecz-
pospolitej szlacheckiej w ówczesnym kształcie, a ma-
gnaci, jako przysłowiowe pionki w grze, do odegrania 
komedii politycznej. 

W rezultacie Katarzyna II realizując swoje cele przygo-
towywała się do wojny z Rzeczpospolitą dużo wcześniej, 
niż została zawiązana konfederacja targowicka. 27 stycznia 
nakazała wojskom gen. Michała Kachowskiego gotowość 
do przekroczenia granic z Rzeczpospolitą. 14  marca zgru-
powano wojska rosyjskie w tzw. armię ukraińską wska-
zując miejsca uderzenia korpusów. Natomiast 27 marca 
1792 r. armia otrzymała rozkaz przygotowania się do wy-
marszu. Plan wojny przygotował generał-kwatermistrz 
Jakub von Pistor. Polegał na uderzeniu z czterech stron 
korpusami, z których każdy miał mieć przewagę liczebną, 
bądź dorównywać liczebnością całej armii koronnej roz-
proszonej na pograniczu. Kachowski miał zahartowanego 
żołnierza w wojnie z Turkami, dysponował też informa-
cjami o wojsku polskim, jakie dostarczali targowiczanie. 
Armia rosyjska dzieliła się na cztery korpusy. I. dowodzo-
ny przez gen. Michała Kutuzowa, II. gen. Iwana Dunina, 
III. gen. Wilhelma Derfeldena, IV. gen. Andrzeja Lewani-
dowa. Łącznie armia ukraińska liczyła 64 tys. 

Z drugiej strony siły koronne dowodzone przez Józe-
fa Poniatowskiego były bardzo rozproszone. Pod koniec 
kwietnia dywizje: bracławska i kijowska ochraniająca po-
łudniową granicę państwa liczyły 17 081 żołnierzy. Do-
wodził nimi gen. Tadeusz Kościuszko, który przez pół 
roku do 10 maja 1792 r., zastępował naczelnego wodza 
Józefa księcia Poniatowskiego. Siły dywizji były podzie-
lone na komendy, którymi dowodzili: gen. Jan Suffczyń-
ski, gen. Michał Czapski i gen. Jan Pouppart. Na Wołyniu 
koncentrowano siły dywizji wołyńskiej księcia Michała 
Lubomirskiego (4555), a w Kamieńcu Podolskim silny 
garnizon (2748) dowodzony przez gen. Józefa Orłowskie-
go. Łącznie na południowej flance Rzeczpospolitej Pola-
cy dysponowali siłą 24 364 żołnierzy, były to jednak siły 
nie do wykorzystania, z uwagi na rozproszenie. Wpływ 
na takie położenie wojsk koronnych miały decyzje Komi-
sji Wojskowej, która podjęła bardzo niekorzystne rozpo-
rządzenia o dyslokacji zimowej. Komisja Wojskowa była 
niewydolna, podejmowała błędne decyzje, a król Stani-
sław August Poniatowski na wojsku się nie znał, a wśród 
jego doradców brak było ludzi zdolnych, rzutkich, 
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kreatywnych, którzy mogliby służyć radą w sprawach 
wojskowych. W rezultacie nawet naczelny wódz książę 
Józef był bardzo niezadowolony z ustaleń Komisji Woj-
skowej. Instrukcje Komisji próbował zmienić Kościusz-
ko, ale był osobą pozbawioną wpływu i jego petycje oraz 
prośby pozostawały bez odpowiedzi. Kościuszko w ra-
mach swoich kompetencji czynił wszystko, by przygoto-
wać wojsko koronne do walki. W rezultacie udało mu się 
skoncentrować oddziały blisko siebie, aby w razie potrze-
by złączyć je w jedną silną grupę uderzeniową. W pierw-
szej linii nad granicą znajdowała się kawaleria, a w kolej-
nej piechota. Kościuszko uczynił wszystko, co mógł, by 
zlikwidować wysunięte i wydzielone grupy wojsk rosyj-
skich. Przy takim położeniu wojska i przystąpieniu do 
błyskawicznego manewru zaczepnego zgrupowaną siłą 
uderzeniową wojsk koronnych, Kościuszko mógłby roz-
bić korpus gen. Lewianidowa. Wymagało to podjęcia 
szybkich decyzji, na szczeblu głównodowodzącego. Sy-
tuacja zmieniała się bowiem dynamicznie, co wymagało 
obecności naczelnego wodza na linii frontu, a nie w War-
szawie. Niestety, książę Poniatowski przedłużył swój po-
byt w stolicy, nie wydał odpowiednich rozkazów, które 
skoncentrowałyby wszystkie siły koronne. Zaniedbanie 
to poważnie zaciążyło na sytuacji na froncie. Książę Jó-
zef kierował się na linię frontu bez wiary w zwycięstwo, 
bez ogólnego pomysłu na skuteczną obronę granic kraju. 
Nie ukrywał swojego sceptycyzmu odnośnie walki z Ro-
sjanami. Uważał, że będzie to nierówna walka w trud-
nych warunkach, z trudnym, zahartowanym w bojach 
przeciwnikiem. Dlatego też odpowiedzialnie na ostat-
nim posiedzeniu Rady Wojennej, które odbyło się w War-
szawie przed jego wymarszem na południe, zapropono-
wał, by dowództwo objął bardziej doświadczony generał, 
niż był on sam. Rada Wojenna odrzuciła sugestie księcia 
i to jemu powierzyła dowództwo. Rada Wojenna nie była 
wsparciem dla księcia Józefa, ani dla strategii prowadze-
nia wojny z Rosją, bowiem decyzje tam podjęte nijak się 
miały do rzeczywistości. Zdecydowano, że wojska pol-
skie muszą cofnąć się spod granicy, nie przyjmując rosyj-
skiego uderzenia i połączyć się z dywizją wołyńską księ-
cia Lubomirskiego. Wzmocnić je miały nadworne wojska 
prywatne oraz ośmiotysięczny korpus posiłkowy, dowo-
dzony przez króla. Cały czas zakładano, że siły polskie 
zostaną wsparte przez 30-tysięczny pruski korpus posił-
kowy. Postanowienia Rady Wojennej były nieracjonalne. 
Pozostawały w sferze marzeń, życzeń, tak jak i nadzieja, 
na pruską pomoc. Rada Wojenna nie spełniła pokłada-
nych w niej oczekiwań. Swoimi postanowieniami osła-
biała możliwości prowadzenia skutecznych działań wo-
jennych. Mogła wówczas, kiedy książę Józef przebywał 
jeszcze w Warszawie, zdecydować, by skoncentrowana 

armia polska uderzyła na odosobniony, najsłabszy z ro-
syjskich korpusów. Manewr zaczepny w ówczesnej sy-
tuacji mógł zakończyć się zwycięstwem i zmienić obraz 
wojny. Jednak Rada nie dojrzała do odpowiedzialnych 
decyzji, wolała przerzucić ciężar realnej walki z Rosjana-
mi na naczelnego wodza księcia Józefa i dowódców linio-
wych, w tym gen. Kościuszkę. 

Książę Józef dotarł do Tulczyna dopiero 10 maja. Na-
tychmiast przystąpił do reorganizacji przekazanej mu 
przez Kościuszkę dywizji bracławsko-kijowskiej. Podzie-
lił podległe mu siły koronne na trzy dywizje. Komendę 
nad pierwszą dywizją w sile 9361 żołnierzy objął naczel-
ny wódz, drugą powierzył gen. Michałowi Wielhorskie-
mu (5442), a trzecią Kościuszce (4066). Wielhorski stał 
się prawą ręką Poniatowskiego. Kościuszko natomiast do-
stał najsłabsze jednostki. 

18 maja granicę sforsowali już Rosjanie. Kutuzow prze-
prawił się przez Dniestr pod Mohylowem, Dunin pod 
Kośnicą, Derfelden Boh pod Bohopolem. Ostatni z ro-
syjskich korpusów gen. Lewianidowa przekroczył grani-
cę Rzeczpospolitej w Motowidłówce 22 maja wkraczając 
do Wasylkowa. Wówczas Rosjanie rozpoczęli realizację 
planu von Pistora.

Poniatowski popełnił błąd dzieląc wojsko na trzy jed-
nostki i zabierając Kościuszce dobre oddziały bojowe. Po-
dejmując taką decyzję nie kierował się merytorycznymi 
przesłankami, lecz sympatiami do Wielhorskiego, które-
go znał ze służby w wojsku austriackim. Kościuszko za-
stał dywizję w rozsypce i musiał poświcić kilka dni na 
jej zgrupowanie i przygotowanie do wymarszu. Wojska 
koronne pod naporem sił rosyjskich zaczęły się wycofy-
wać. Nie podjęto żadnego energicznego kontruderzenia. 
W tyle został dobrze wyposażony garnizon Kamieńca 
Podolskiego, z zdolnym i energicznym gen. Orłowskim. 
Kościuszko uważał plan księcia Józefa za błędny. Najbar-
dziej zagrożony był Kościuszko, gdyż jego siły były szczu-
płe i słabe, a utrzymywał ścisły kontakt bojowy z wojska-
mi rosyjskimi. 27 maja Lewianidow znalazł się w pobliżu 
Chastowa, wysyłając część sił do Trylis. Z kolei Derfelden 
zajął Humań. Kościuszko zamierzał skierować się na Pi-
ków bądź Berdyczów. Proponował Poniatowskiemu, by 
zatrzymać odwrót i nagłym ruchem uderzyć na kolum-
nę wojsk rosyjskich idącą z Pawołoczy na Berdyczów. Ko-
lumna ta była zagrożeniem dla Polaków, gdyż kierowała 
się na Połonne, by spalić tamtejszy magazyn i znaleźć się 
na tyłach wojsk polskich. Naczelny wódz nie zgodził się. 
Obawa o to, że przy braku rezerw propozycja Kościuszki 
może zakończyć się porażką, spowodowała decyzję od-
mowną. W rezultacie Wielhorski na prawym, a Kościusz-
ko na lewym skrzydle wycofywali się w ogniu drobnych 
potyczek. Natomiast główna siła Poniatowskiego idąca 
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w centrum nie była w ogniu 
potyczek i starć. Maszerowała 
w porządku bez żadnych strat 
nie atakowana przez nieprzyja-
ciela. Kościuszko wskutek roz-
kazu Poniatowskiego wycofy-
wał się na Ułanów. Połączenie 
sił polskich nastąpiło w Uła-
nowie w dniach 29–30 maja. 
Złączone siły osiągnęły w dniu 
1  czerwca Lubar. Naczelny 
wódz w warownym obozie po-
został przez dwie niedziele. 
Próbował koncentrować woj-
ska włącznie ze ściąganiem 
prywatnych wojsk nadwor-
nych. Utracił cenny czas i do-
piero wieść o oskrzydlającym 
ruchu Rosjan zmusiła go do 
wymarszu. 15 czerwca woj-
ska polskie osiągnęły Połonne. 
Po drodze pod Boruszkowica-
mi kozacy Orłowa i kawaleria 
gen. Aleksandra Tormasowa 
zaatakowała polski tabor z gru-
py Wielhorskiego, który mimo mężnej postawy Polaków 
wpadł w ręce Rosjan. Na zwołanej przez Poniatowskie-
go naradzie wojennej w Połonnem zdecydowano o jed-
nym dniu odpoczynku i dalszym marszu na Ostróg. 17 
czerwca armia polska skierowała się do Szepetówki. Ma-
szerujący w straży tylnej Kościuszko utrzymywał w sza-
chu idących w straży przedniej żołnierzy Lewanidowa. 
Postawa Kościuszki powodowała, że armia polska ma-
szerowała dalej bez przeszkód. 

Tymczasem rosyjski głównodowodzący Kachowski za-
chęcony przejęciem taboru pod Boruszkowicami posta-
nowił przejąć idące przed wojskiem polskie tabory i ba-
gaże z zapasami z Połonnego. Wyznaczył do tego celu 
gen. Iraklija Morkowa, który miał wykonać szybki ma-
newr oskrzydlający i wykonać zadanie. Kachowski uwa-
żał, że Rosjanie będą mieli do czynienia tylko z polską 
strażą przednią, czyli z Wielhorskim. Nie dał mu więc 
wsparcia. W rezultacie Morkow dowodził grupą 11 500 
żołnierzy i miał 24 armaty. W skład tej grupy wchodzi-
ły pułki jekaterynosławskie: cztery baony jegrów (3200) 
i cztery baony grenadierów (3000) oraz 2 pułki kawalerii: 
10-szwadronowy jelizawetgradzki jegrów konnych (1300) 
i dwa 6-szwadronowe huzarów: olwiopolskich i woro-
neskich (po 750). Nadto pięć kozackich pułków Orło-
wa (2000). Morkow wyruszył w nocy z 17 na 18 i około 
godz. 4 rano był w Zieleńcach. Od schwytanego polskiego 

kawalerzysty dowiedział się, że z Zasławia wyruszyła silna 
polska grupa, która miała połączyć się z ustępującą polską 
armią. W rezultacie, jako straż przednią wysłał brygadie-
ra Zubowa z 20 szwadronami, a sam z resztą sił posuwał 
się w tyle. W momencie, kiedy w Zieleńcach pojawili się 
Rosjanie, znajdowały się tam już siły polskie. Było to 3063 
ludzi: trzy baony piechoty: z regimentu Gorzeńskiego 
(625), fizylierów (579) i buławy wielkiej koronnej (720) 
i lekka jazda: pułk przedniej straży buławy wielkiej ko-
ronnej (1039) i 100 artylerzystów pod dowództwem świe-
żo mianowanych generałów: Józefa Zajączka i Ludwika 
Trokina. Grupa została wysłana z Zasławia do Zieleniec 
przez Lubomirskiego z zadaniem osłony marszu głów-
nych kolumn wojsk polskich. Do Zieleniec Polacy przy-
byli późno i dowódcy zachowali dużą czujność trzyma-
jąc podległe im oddziały przez całą noc pod bronią. Na 
widok Rosjan Polacy uszykowali jedną linię wzdłuż dro-
gi idącej z Zasławia do Połonnego. Lewe skrzydło oparli 
o bagnistą dolinę, a prawe wokół pagórka, który z boku 
miał wioskę Zieleńce. Zajączek i Trokin popełnili błąd, 
gdyż nie zajęli Zieleniec. Za pozycją Polaków ciągnęły się 
rzadkie lasy w kierunku Szepetówki, a przed nimi rozle-
głe łąki pokryte lekko pofałdowanymi wzgórzami. Przed 
starciem ppłk. Ludwik Dobrski rozdzielił artylerię. Część 
dział dał dla wsparcia ognia baonom piechoty, a sam zo-
stawił sobie działa 6-funtowe i uszykował z nich dwie 
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baterie. Polacy rozpoczęli ostrzał Rosjan. Jednak Mor-
kow miał wprawionych w boju wiarusów. Pod ogniem 
artylerii, nie zważając na straty, uszykował dwie kolum-
ny wojsk w jedną linię, w środku koncentrując sześć ba-
onów piechoty jekaterynosławskiej (2 – jegrów, 4 – gre-
nardierów), 20 szwadronów jazdy po bokach, na lewym 
dwa pułki huzarów, a na prawym jegrów jelizawetgradz-
kich. Resztę sił wydzielił jako wsparcie: dwa baony je-
grów, a jazdę jako osłonę obozu (dwa szwadrony huza-
rów). Kozaków ulokował po bokach i jako harcowników 
walczących przed frontem. Wojska spowił biały dym uno-
szący się znad wystrzeliwujących armat, które oddawały 
salwę po salwie. Obydwie strony, spowite dymem, goto-
wały się do ataku. Rosjanie wykorzystali duży błąd Za-
jączka i Trokina, i obsadzili Zieleńce zasypując z bliska 
polskie pozycje tyralierskimi wystrzałami. 

Poniatowski dostał raport o sytuacji pod Zieleńca-
mi o godz. 6. W Szepetówce znajdowały się dywizje: Po-
niatowskiego i Wielhorskiego. Książę Józef natychmiast 
ruszył ze wsparciem. W kolumnie pod jego bezpośred-
nim dowództwem znajdowały się dwa baony piechoty: 
2. ordynacji ostrogskiej i 1. imienia Potockich, z pułkiem 
przedniej straży księcia Jerzego Lubomirskiego i bry-
gadą kawalerii narodowej Stanisława Mokronowskie-
go i 12-stoma armatami. Pozostałe siły miały ciągnąć za 
kolumną wsparcia. Kościuszko pozostał na pozycji, by 
ubezpieczać walczące oddziały polskie, gdyby Kachowski 
zdecydował się rzucić do walki korpusy: Dunina i Lewa-
nidowa. Poniatowski przybył do Zieleniec około godz. 7. 
Zastał tam gotowego już do boju księcia Lubomirskiego, 

jednak walka jeszcze się nie rozpoczęła. Morkow widząc 
bowiem nowe siły polskie wstrzymał natarcie na bagnety, 
chcąc się zorientować w położeniu. Poniatowski nie tra-
cił czasu, natychmiast objął dowodzenie nad polskimi si-
łami, jednocześnie je przegrupowując. 12 armat (osiem 
szcześcio- i cztery dwunastofuntowe) wzmocniło baterię 
znajdującą się na prawym skrzydle, gdzie były już dwa 
sześciofuntowe działa i dwie haubice. Do osłony baterii 
przydzielił 1. baon regimentu Gorzeńskiego, który ma-
szerował w sile głównej za Poniatowskim. Na przeciwle-
głym skrzydle na wzgórzu znajdującym się na lewej flance 
usytuował nową baterię, pomiędzy oddziałami kawalerii, 
dając do osłony 1. baon ordynacji ostrogskiej. Wzmoc-
nił prawe skrzydło kawalerią narodową Mokronowskie-
go, a na lewej flance osłonę stanowił pułk straży przedniej 
księcia Lubomirskiego. Za linią frontu centralnie, w środ-
ku stanął 1. baon imienia Potockich, a przed nimi trzy ba-
ony piechoty księcia Michała Lubomirskiego. Główne siły 
przybyły już po rozpoczęciu walk i naczelny wódz ustawił 
je w drugiej odwodowej linii. Znalazły się tam siły Czap-
skiego, na prawej flance i Poupparta na lewej. Natomiast 
baon Brodowskiego obsadził las. Koło południa siły ro-
syjskie zwiększyły intensywność ostrzału prowadzonego 
nieustannie od godz. 7. Poniatowski widząc, że rosyjscy 
jegrzy ukryci za zabudowaniami Zieleniec czynią szereg 
strat wśród polskich żołnierzy, skierował tam ppłk. Dul-
fusa z oddziałem jazdy, by oczyścili miejscowość. Polskim 
kawalerzystom nie udało się jednak z Zieleniec wyprzeć 
jegrów. Rosyjska piechota wyraźnie przewyższała polską 
kawalerię i rozpoczął się szereg żmudnych pojedynków. 

Wojciech Kossak, Bitwa pod Zieleńcami 1792, olej, płótno, 71 × 142, 1891, (własność prywatna)
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Dopiero podpalenie wioski, gryzący dym, obawa przez 
spaleniem żywcem w płomieniach zmusiła Rosjan do 
rejterady. 

Na prawym skrzydle pod ostrzałem rosyjskich armat 
polska kawaleria zaczęła mieszać szyki. Pociski zabija-
ły ludzi, konie wzbijały chmury ziemi obsypując stoją-
cych w linii kawalerzystów. Polacy, nieostrzelani jeszcze 
żołnierze, nie wytrzymywali presji walki. Wśród pol-
skiej linii bojowej powstał popłoch, który spotęgował 
widok sunących rosyjskich szwadronów dowodzonych 
przez brygadiera Zubowa. Rosyjscy kawalerzyści spraw-
nie minęli dopalające się zabudowania Zieleniec i roz-
winęli szyk bojowy. Mając za sobą żar płomieni i dym 
gryzący w oczy, wyciskający mimowolnie łzy, ustawili się 
w wyrównanych szeregach. Widać było, że to doświad-
czeni wiarusi. Zubow wiedział, co robi i znał podległych 
sobie żołnierzy. Wiedział, ile może z nich wycisnąć. Ro-
syjscy jeźdźcy czekali w skupieniu na rozkaz do szarży. 
Konie były rozdrażnione, gdyż dym podrażniał im oczy 
i nozdrza. Większość z nich parskała ze zdenerwowania, 
uderzały kopytami o ziemię. W końcu zabrzmiał rozkaz 
dowódcy przekazany błyskawicznie przez łącznika ordy-
nansowego, kładąc kres przedłużającemu się oczekiwa-
niu. Charakterystyczny, suchy dźwięk rozkazu wyrwał się 
z ust szefów szwadronów, kompanii, łącząc się z chrzę-
stem broni żołnierzy. Zaraz też rozległ się sygnał na szar-
żę grany przez trębaczy szwadronowych. Spowodował on 
ruch pierwszych szeregów. Masa rosyjskiej kawalerii ru-
szyła stosunkowo szybko z uwagi na krótki dystans roz-
poczynając szarżę od galopu, natychmiast przechodząc 

w cwał. Ława rozpędzonych jeźdźców z okrzykiem hur-
ra!, z powiewającymi na wietrze sztandarami pułkowy-
mi, z klingami zwracanymi ostrzem ku polskiej jeździe 
zbliżała się w zawrotnym tempie. Polacy nie wytrzymali 
natarcia i poszli w rozsypkę. Mokronowski popełnił błąd 
czekając na natarcie Rosjan. Powinien był odpowiedzieć 
kontratakiem. Wówczas większa byłaby szansa, by nie-
doświadczona polska jazda nie zostaa rozbita. Morkow 
przyśpieszył rejteradę kawalerii, gdyż nakazał skoncen-
trować na tylnych szeregach polskiej konnicy ogień ar-
tyleryjski. Rosyjscy artylerzyści uwijali się w pośpiechu 
byleby tylko wypełnić rozkaz swoich oficerów. Pociski 
spadały jeden koło drugiego, rażąc ludzi i konie. Trup 
ścielił się gęsto. Polscy niedoświadczeni kawalerzyści nie 
wytrzymali presji, tylne szeregi zaczęły pierzchać. Przy-
śpieszyło to ogólną ucieczkę. Kawalerzystów ogarnęła pa-
nika. Mokronowski oraz polscy oficerowie zdołali jednak 
powstrzymać część kawalerzystów i wielkim wysiłkiem 
zawrócili umykających z pola walki, natychmiast two-
rząc z nich zgrupowanie bojowe i z ogromnym impetem 
uderzyli szarżą flankową w pewnych już zwycięstwa Ro-
sjan Zubowa. Natarcie Polaków było tak gwałtowne, że 
wydawało się, że odepchną rosyjską szarżę. Udało im się 
zatrzymać Rosjan. Morkow jednak czuwał. Wiedział, że 
to decydująca chwila. W ogień posłał całą dostępną jaz-
dę, z wyjątkiem dwóch szwadronów osłaniających tabo-
ry. Kozacy, regularna jazda rosyjska uderzyła ponownie 
z impetem w Polaków. Rosjanie zepchnęli polską kawa-
lerię daleko, licząc że uda się ich wmanewrować z otwar-
tego terenu w majaczący w tyle las. Jednak czekała ich 

Wojciech Kossak, Po bitwie pod Zieleńcami 1792, olej, płótno, 70 × 140, 1897, (własność prywatna)
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niespodzianka. Natrafili na drugą linię ustawioną przez 
Poniatowskiego. Zaskoczenie atakujących Rosjan było ol-
brzymie. Moment skutecznie wykorzystali Polacy. Major 
Jan Krasicki ze wzgórza zaczął ostrzeliwać szeregi rosyj-
skiej jazdy. Jednocześnie Mokronowski zdołał momental-
nie sformować dwa szeregi i z furią uderzył w bok ławy 
Rosjan. Jednocześnie wsparła ich kawaleria polska dru-
giej linii. Jazda Morkowa nie wytrzymała. Zmieszana, zła-
mała szyk i poszła w rozsypkę, która zmieniła się panikę. 
Polscy niedoświadczeni kawalerzyści wrąbali się głębo-
ko w szeregi rosyjskich wiarusów. Uciekających w popło-
chu kawalerzystów rosyjskich wycinano. Mokronowski 
zapamiętał się w walce. Zabijając nieprzyjaciół wykrzy-
kiwał: „ojczyzna, honor! honor i ojczyzna!”. Klinga jego 
szabli, co chwila wbijała się w ciała wrogów. Nie wszy-
scy Rosjanie umknęli. Poszczególne oddziały broniących 
się rosyjskich weteranów w pień wycięto. Kozacy, jeźdźcy 

rosyjscy w ucieczce zapędzili się w bagna. Część potonęła, 
a część w panicznej ucieczce ukrywała się, gdzie popadło. 
We młynie ukryli się m.in. brygadier Orłow, płk. Borow-
ski dowódca olwiopolskich huzarów i kilku oficerów. Zła-
manie polskiej jazdy, a następnie pogrom Rosjan i wycię-
cie huzarów – wszystko to działo się bardzo szybko, jak to 
w przypadku walk konnicy. Jednak zwycięstwo Polaków 
byłoby jeszcze większe, gdyby nie postawa gen. Czap-
skiego, który mimo rozkazu nie wsparł Mokronowskie-
go podległą mu brygadą jazdy i czterema baonami pie-
choty, tłumacząc to później brakiem rozkazu na piśmie.

Podobna sytuacja miała miejsce w centrum. Atakowali 
tu jegrzy. Morderczy ogień rosyjskiej artylerii powodował 
duże starty. Żołnierze zasypywani gradem ołowiu ginęli 
gęsto, co chwila należało uzupełniać wyszczerbioną linię. 
Najbardziej wysunięty baon z regimentu Gorzeńskiego, 
zanim doszło do walki, zrejterował. Przerażenie ucieczką 
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atakowanych piechurów udzieliło się dwóm kolejnym ba-
onom i cała piechota księcia Lubomirskiego zbiegła w pa-
nice z pola walki. Sytuację uratował księżę Józef, który 
dopadł do baonu Potockich, sformował go i osobiście za-
grzał do walki prowadząc w ogień. Wsparł go baon or-
dynacji ostrogskiej z drugiej linii. Wykorzystując ten 
moment skoncentrowano na atakujących jegrach ogień 
10-ciu armat. Dziesiątkowani kulami armatnimi i karabi-
nowymi jegrzy cofnęli się. Pozycja w centrum dzięki po-
stawie naczelnego wodza została uratowana. 

Na lewym skrzydle Pouppart dowodził dwoma baona-
mi rezerwy: Malczewskiego i połową regimentu Potoc-
kich, którymi dowodził kpr. Bronikowski. Stały one pod 
intensywnym ostrzałem rosyjskiej artylerii. Polacy ginęli. 
Szeregi były już mocno przerzedzone i książę Józef zde-
cydował o ich zluzowaniu. Był to błąd, bo Morkow rzucił 
przeciw nim elitarnych grenadierów jekaterynosławskich. 
Baony musiały wrócić na zajmowane pozycje. Jednocze-
śnie rozpoczęto intensywny ostrzał nacierających Rosjan. 
Pod silnym ogniem rosyjska piechota ustąpiła. Podobnie 
zakończyło się uderzenie kawalerii. Poniatowski posta-
nowił przejść do działań zaczepnych i wysłał grupę Wiel-
horskiego, by obeszła pozycje rosyjskie i uderzyła na jej 
prawą flankę. W skład grupy wchodziły: trzy baony, z re-
gimentu Malczewskiego, ordynacji ostrogskiej i imienia 
Potockich, z jazdy: brygada Dzierżka i pułk przedniej 
straży księcia Jerzego Lubomirskiego. Morkow widząc 
odparte ataki na wszystkich flankach i pogrom huza-
rów poprosił Kachowskiego o wsparcie, ale go nie uzy-
skał. Manewr Wielhorskiego mógł zakończyć się pogro-
mem Rosjan. Polacy oskrzydlili Rosjan, lecz Wielhorski 
zawiódł, zamiast energicznego natychmiastowego natar-
cia rozpoczął powolne przygotowania szykując się do na-
tarcia. Z drugiej strony książę Józef nie uczynił dywersji 
atakując frontalnie. Morkow dostał czas, by zwrócić pie-
chotę w stronę sił Wielhorskiego. Rosjanie mogli zostać 
zniesieni ze szczętem. Mogli stracić działa, tabory, mogli 
zostać rozbici. Ocaliła ich opieszałość działań polskich. 
Jednak straty Rosjan były duże. Morkow nie miał wyjścia, 
musiał uchodzić z pola bitwy. Utworzył czworobok i zie-
jąc ogniem wymaszerował. Naczelny wódz mógł jeszcze 
znieść ze szczętem czworobok Morkowa. Mógł połączyć 
się ze strażą tylną jego wojska – z Kościuszką i wspólnie 
uderzyć. Rosjanie nie wytrzymaliby tak silnego uderzenia 
i cały korpus Morkowa zostałby unicestwiony. Naczelny 
wódz mógł zniszczyć Morkowa, ale wypuścił go. Zwycię-
stwo nie zostało wykorzystane. W rezultacie w dwie go-
dziny później książę Józef musiał zwijać siły polskie kie-
rując się do Zasławia. 

Zwycięstwo pod Zieleńcami było jednak niezwy-
kle istotne dla budowania polskiego ducha, dla walki 

o niepodległość z zaborcami. Zieleńce były bowiem nie 
tylko istotne dla wojny roku 1792. Były pierwszym pol-
skim zwycięstwem odniesionym samodzielnie od ponad 
stu lat, od czasów panowania Jana Sobieskiego. Podnio-
sło morale nieostrzelanego żołnierza polskiego. Pokaza-
ło, że nowo powołani rekruci mogą pokonać doświadczo-
nych w wojnach z Turcją sołdatów rosyjskich. Za namową 
księcia Józefa, stryj król ustanowił w dniu bitwy wojsko-
we odznaczenie Virtuti Militari. Wojna toczyła się da-
lej. Niestety król przestraszył się. Uważał, że może ugrać 
los Polski nie w bitwach, ale w negocjacjach. Przystąpie-
nie króla do konfederacji targowickiej zakończyło wojnę 
i wepchnęło kraj w ręce Rosji i targowiczan, którzy chcieli 
uczynić z państwa skansen ustrojowy, byleby tylko spra-
wować w nim rządy. Zatrzymać likwidację państwa mogli 
tylko jej mieszkańcy. Jednak oświeconych Polaków było 
zbyt mało, by tego dokonać. W Rzeczpospolitej przeżytki 
feudalne były zbyt duże, a reformy zbyt świeże. Likwida-
cja państwa dla większości ziemian, magnatów była tyl-
ko zmianą panującego. Katarzyna II doskonale wiedziała, 
co uczyniła. Ugruntowanie reform Sejmu Czteroletniego 
mogło to zmienić. Rozbudzenie świadomości narodowej 
miało dopiero nastąpić. Początkiem był Sejm Czterolet-
ni, Konstytucja 3 maja i bitwa pod Zieleńcami. 

Rafał Kowalczyk
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Sercowe porywy
Naczelnika
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W Sosnowicy, niewielkiej osadzie na Pojezierzu Łę-
czyńsko-Włodawskim, niesłabnącą sensację wzbudzają 
splecione pnie okazałej sosny i wielkiego dębu. Legen-
da głosi, że drzewa uważane dziś za symbol miłości Lu-
dwiki Sosnowskiej i Tadeusza Kościuszki posadzili sami 
kochankowie.

W roku 1775 Tadeusz Kościuszko liczył sobie lat dwa-
dzieścia dziewięć i był domowym nauczycielem córek 
wojewody smoleńskiego, wówczas już także hetmana 
polnego litewskiego, Józefa Sosnowskiego. Sosnowicki 
dwór magnacki, dziś już nieistniejący, stał w rozległym 
25-cio hektarowym parku, którego resztki przetrwały do 
naszych czasów. Przetrwały też legendy o miłości pięknej 
wojewodzianki do narodowego bohatera. Niestety, mi-
łość była z gatunku romantycznych i niosła za sobą burze 
i nieszczęścia, nie zakończyła się więc na ślubnym kobier-
cu. Hetman Sosnowski przeznaczył swoją Ludwikę księ-
ciu Józefowi Lubomirskiemu, synowi wojewody kijow-
skiego. Nie było to posunięcie przypadkowe. Lubomirski 
uchodził za jednego z najbogatszych magnatów Rzeczy-
pospolitej. Sosnowski od dłuższego czasu grywał z nim 
w karty i prowadził mariażowe układy. Ubogi nauczy-
ciel nie mógł więc raczej liczyć na skruszenie hetmań-
skiego serca, choć piękna panna Ludwika odwzajemnia-
ła ponoć uczucie.

Nie wiadomo, czy Kościuszko poprosił o rękę woje-
wodzianki. W legendzie mówi się o czarnej polewce, któ-
rą w Sosnowicy miano podać przyszłemu Naczelnikowi. 
Gawędziarze ludowi tamtych okolic przytaczają również 
chętnie, rzekomo wygłoszone przez hetmana zdanie: „Sy-
nogarlice nie dla wróbli, a magnackie córki nie dla szla-
chetków”. Ba, na Pojezierzu powiada się, że dumny ofi-
cerek został obity kijami przez służbę Sosnowskich. Kto 
wie, może i tak było, bo przecież owo garbowanie ko-
ściuszkowskiej skóry ma swój konkretny ślad w narodo-
wej literaturze! W wierszu Norwida Na pokładzie Marii–
Stelli jedna ze zwrotek chóru wyraźnie dotyczy perypetii 
miłosnych Kościuszki:

Był taki tam, był taki tam,
Którego zbito kijami,

Bo kochał sam,
Bo kochał nam,
To są Sosnowscy ciż sami!
Ale w innej historii z okolicy Sosnowicy narodowy 

bohater urasta do rangi nie byle jakiego zawadiaki. Ta, 
już nie sentymentalna lecz awanturnicza opowieść gło-
si, że chwacki kochanek zamierzał pannę porwać. W re-
lacji Błażeja Jaczyńskiego, ludowego gawędziarza z Łęcz-
nej, Kościuszko posiada cechy czupurnego szlachetki, jest 
szaleńczo odważny, butny i nieustępliwy. Jego kompania 
zaś to zuchy żądne przygód i sławy. Chętnie przystali na 
to, aby uczestniczyć w porwaniu panny i w potajemnie 
zawieranym ślubie. Bez ociągania poczynili przygoto-
wania do śmiałego i ryzykownego czynu. Zmówili się 
z życzliwym księdzem, zdobyli rącze konie. Cóż, jeden 
z zuchów nie utrzymał języka za zębami, rzecz rozgło-
sił w czasie zakrapianej kolacji, w gronie słuchaczy zna-
lazł się donosiciel. Okazać się miał nim sam… król! Mo-
narcha, jak zapewnia Jaczyński, dowiedział się od swoich 
szpiegów o planowanej akcji poinformował bawiącego 
akurat w Warszawie hetmana Sosnowskiego. Ten nie-
zwłocznie pchnął gońca z ostrzeżeniem do żony, posła-
niec nie oszczędzał konia, kiedy Kościuszko ze swą kom-
paniją zajechali do Sosnowicy, dwór był pusty. Ludwikę 
wywieziono do Ratna na Polesiu (dzisiaj osiedle obwodu 
wołyńskiego). To nie był koniec świata! A jednak tam już 
zawiedziony kochanek nie dotarł.

Jak inżynier z francuskim dyplomem, kapitan artylerii 
bez przydziału, absolwent paryskiej Królewskiej Akade-
mii Malarstwa i Rzeźby trafił na Pojezierze, do Sosnowi-
cy? Można odpowiedzieć: – najkrótszą drogą! Należy się 
jednak cofnąć do początków znajomości Kościuszki z So-
snowskimi. W czasie służby w warszawskim Korpusie Ka-
detów spotykał się często młodziutki Kościuszko ze swym 
opiekunem, księciem Adamem Czartoryskim. Ośmielo-
ny poparciem księcia składał również wizyty przebywają-
cej na pensji u pani Schmitt pięknej Ludwice, z którą po-
znali się na balu wydanym z okazji królewskich imienin. 
Na tę pamiętną zabawę zaproszeni zostali między inny-
mi wyróżniający się wychowankowie Szkoły Rycerskiej 
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i najpiękniejsze panny stolicy. Pani Schmitt, co należy wy-
raźnie zaznaczyć, nie utrudniała i nie ograniczała spo-
tkań młodych. Wojewoda też miał swoich zaufanych lu-
dzi, doniesiono mu szybko, iż ubogi kadet smali cholewki 
do jego córki. Śmiałość młodzieńca poczytał za zniewagę 
i domagał się od króla natychmiastowej interwencji. Nie 
jest wykluczone, iż Stanisław August Poniatowski ugiął 
się przed tymi żądaniami i dlatego Kościuszko, jako je-
den ze stypendystów królewskich, wyjechał jesienią 1769 
roku do Paryża. Do kraju powrócił po pięciu latach. Per-
spektywy nie były jednak olśniewające. Kapitan artylerii 
nie mógł zaleźć zatrudnienia, w wojsku wszak nie było 
etatów. W rodzinnych Siechnowiczach gospodarzył brat, 
Józef, ale efekty gospodarzenia były mizerne. Majątek był 
zadłużony, a dom popadał w ruinę, brat – hulaka skory 
był jedynie do kłótni. Przyszło więc zamieszkać u stry-
ja, Jana Nepomucena Kościuszki, w Sławinku pod Lubli-
nem. Część tego majątku zajmuje dziś ogród botaniczny 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a znajdujący się 
na terenie ogrodu dworek Kościuszków, stanowi rekon-
strukcję starego domostwa, istniejącego w wieku XVIII.

W domu stryja przebywał Kościuszko rok. Gospoda-
rzył, wyjeżdżał do siostry Anny mieszkającej na Podla-
siu, w Dołholisce. Droga do owej Dołholiski liczyła nie 
więcej niż 80 kilometrów, w połowie leżała… Sosnowi-
ca! Nie ominął więc tej miejscowości. W sosnowickim 
dworze przyjęto dawnego znajomego nad wyraz gościn-
nie. Hetman najwyraźniej puścił w niepamięć dawne ura-
zy, rozpływał się w grzecznościach, zaproponował nawet, 
aby bystry kapitan udzielał córkom lekcji języka francu-
skiego, geografii i rysunków.

Według kolejnego podania to właśnie bolesny finał 
przygody sosnowickiej miał zadecydować o opuszczeniu 
kraju przez zdruzgotanego kochanka. Czyżby faktycznie 
zawód miłosny tak miał zaciążyć na życiu narodowego 
bohatera? Odpowiedzieć nie sposób, ale można znaleźć 
jeszcze inne powody do emigracji. Po pierwszym rozbio-
rze zapanowała atmosfera przygnębienia, kariery robili 
zdrajcy, łotry i sprzedawczyki, zaś zdolny, energiczny ofi-
cer pozostawał bez zajęcia. Opuścił więc, jesienią 1775 
roku, pogrążoną w żałobie ojczyznę. Bez ociągania ruszył 
na Zachód, do Paryża. Nad Sekwaną los zetknął młode-
go oficera z Beaumarchais, już wtedy cieszącego się sła-
wą poety i dramaturga, ale był to także awanturnik ciągle 
wplątywany w dworskie intrygi oraz procesy. Beaumar-
chais nie zarabiał jedynie piórem, wiedział, że wielkie pie-
niądze przynoszą inne interesy, choćby wojna, aktywnie 
więc werbował ochotników do walki z Anglikami na kon-
tynencie amerykańskim. Czy to właśnie autor Wesela Fi-
gara oraz Cyrulika Sewilskiego zwerbował polskiego ka-
pitana? Bez wątpienia nikt inny.

W kraju o miłosnych perypetiach Kościuszki wspo-
minali już współcześni mu poeci, choćby Niemcewicz, 
Trembecki, Feliński. Również liczni prozaicy wykorzysty-
wali w swych powieściach temat insurekcji, w niektórych 
dziełach pojawiał się nieśmiało zarysowany wątek miło-
ści wodza kosynierów. Jako pierwszy sięgnął poń, zdaje 
się, Kajetan Suffczyński (1807–1873), ziemianin z Łańcu-
chowa nad Wieprzem, twórca powieści i opowiadań hi-
storycznych, pisanych z pasją ku pokrzepieniu serc. Jego 
Rodzina konfederatów, Boje polskie i przygody żołnierskie, 
Zawsze oni – obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Ko-
ściuszki i Legionów cieszyły się u dziewiętnastowiecznych 
czytelników wielkim powodzeniem.

Zmieniała się sytuacja w kraju, życie wielu ludzi ule-
gło przeobrażeniom, młody kapitan awansował już do 
stopnia generała, a jednak Sosnowicy i przygody z cza-
sów młodości nie było dane mu zapomnieć. Po klęsce 
pod Maciejowicami, podobnie jak inni wzięci do nie-
woli dowódcy, został odesłany do Petersburga. Dro-
ga niewoli i upokorzeń wiodła przez Pojezierze Łęczyń-
sko-Włodawskie, Podlasie, następnie Kijów, Mohylew, 
Witebsk. Do stolicy cesarstwa dotarto 10 grudnia, a więc 
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po dwumiesięcznym marszu. Naczelnik, mimo fatalne-
go stanu zdrowia, wtrącony został do więzienia. Rzecz 
dokładnie przedstawił w swych Pamiętnikach Julian Ur-
syn Niemcewicz. Suffczyński dodaje, że trasa jeńców wio-
dła przez Sosnowicę. O taką marszrutę miał Kościusz-
ko prosić zwycięskiego wodza, generała Fersena. Pragnął 
bowiem spędzić kilka godzin pod dachem domu, gdzie 
przed dwudziestu laty mieszkał jako nauczyciel.

Suffczyński cały rozdział swej książki Zawsze oni... 
poświęcił miłości młodego oficera artylerii do wojewo-
dzianki. Pisał jak żołnierz, jasno i prosto. Lubił opisywać 
żołnierskie przygody, w opisach scen miłosnych był mniej 
biegły. Nieszczęsną miłość Ludwiki i Tadeusza przedsta-
wił schematycznie; ubogi kochanek, zakochana dziew-
czyna i bezlitosny ojciec zaprzedający córkę odrażające-
mu magnatowi.

Opowiadania historyczne Suffczyńskiego chwalił sam 
mistrz Kraszewki, uznał je za napisane „z niezmierną 
znajomością charakteru i tradycji szlacheckich”. Nikt nie 
sięga już po dzieło wydane w roku 1875 z ilustracjami 
Kossaka, ale bez wątpienia zaważyło ono na spopularyzo-
waniu sosnowickiej miłości Ludwiki do Tadeusza. Autor 
w pracy nad książką oparł się na relacjach swego dziadka 
Józefa Suffczyńskiego, uczestnika Insurekcji. Suffczyński, 
podobnie jak wódz powstania, dostał się do niewoli, zdo-
łał jednak zbiec z konwoju, Kościuszkę zaś powieziono 
dalej w sześciokonnym powozie pod silną eskortą.

Wieziono rannego Naczelnika dobrze znanym mu 
traktem. Po opuszczeniu Podlasia wjechano na trakt do 
Kijowa, a z tego szlaku nie tak daleko do zapomnianego 
dziś Międzyborza i Latyczowa. Te mieścinki wydają się le-
żeć na końcu świata, a przecież stamtąd tylko o rzut ka-
mieniem Trembowla i Kamieniec. A to właśnie w Mię-
dzyborzu wybuchła nieoczekiwanie w sercu narodowego 
bohatera druga miłość. Była równie piękna i romantycz-
na, lecz podobnie jak pierwsza głęboko nieszczęśliwa. Ta 
druga miłość, międzyborska, to już nie młodzieńcze, nie-
oczekiwane porywy serca przed ćwierćwieczem w War-
szawie czy przed dwudziestoma laty w Sosnowicy, to go-
rące uczucie sprzed lat zaledwie… trzech.

Po powrocie z Ameryki, już jako generał-major, otrzy-
mał przydział do oddziałów stacjonujących we Włocław-
ku, niebawem przerzucono go do Lublina, a później do 
wspomnianego Międzyborza pod Lubaczowem. Ale prze-
cież nie tylko w koszarach czas mu upływał. Bywał gosz-
czony to w jednym domu ziemiańskim, to w drugim, 
zdarzyło się, że spotkał osobę niezwykłej urody, pannę 
wszelkich cnót i zalet, była to Tekla Żurowska, w któ-
rej generał-major zakochał się z wzajemnością. Szkopuł 
w tym, iż panna liczyła sobie lat osiemnaście, zaś sław-
ny z wojny amerykańskiej generał, i ceniony już w kraju 

dowódca, był mężczyzną czterdziestopięcioletnim. Mat-
ka Tekli, dostrzegająca miłość córki, gotowa była przy-
mknąć oczy na różnicę wieku, lecz ojciec wykazywał 
opór nieprzejednany. To poniekąd zrozumiałe! Był prze-
cież w wieku wybranka swej córki! Kościuszko nie myślał 
chyba o porwaniu panny, jak też o potajemnym ślubie. 
Miał już przecież swoje lata, pozycję i cieszył się niepo-
szlakowaną opinią.

Miłość do Tekli Żurowskiej nie była sławiona w pieśni 
gminnej, legendzie czy ludowych gawędach. Nie rozpa-
lała również wyobraźni poetów, powieściopisarzy, histo-
ryków. A przecież nie był to związek serc okryty tajemni-
cą. Zachowały się liczne i czułe listy tej pary.

Konwój jeńców minął Międzybórz i Latyczów.
W rosyjskim więzieniu Kościuszko spędził dwa lata. 

Uwolniony został po śmierci Katarzyny II i wyjechał 
z Niemcewiczem do Ameryki. Po kilkunastu miesiącach 
powrócił do Europy, osiadł pod Paryżem, w roku 1815 
wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmarł dwa lata później. Li-
czył sobie wtedy lat 71.

Dalsze losy Tekli Żurowskiej także nie wzbudziły za-
interesowania historyków ni powieściopisarzy, zaś o Lu-
dwice nie zapomniano. Skrupulatnie odnotowano choć-
by, iż w roku 1776 poślubiła księcia Józefa Lubomirskiego. 
W małżeństwie nie była ponoć szczęśliwa. Biografowie 
Kościuszki cytują chętnie jedyny list Ludwiki do Tade-
usza z maja 1789 roku, oczywiście pisany w Sosnowicy. 
Nazywa w nim dawnego ukochanego „drogim przyja-
cielem”. Nie wiemy, niestety, czy „drogi przyjaciel” odpo-
wiedział na ów list. I jeszcze ciekawostka. Zygmunt Kra-
siński miał widzieć księżnę Ludwikę Lubomirską w roku 
1845(!). Była już zdziecinniałą staruszką, dobiegała dzie-
więćdziesiątki, ponoć nieustannie dopytywała się o Ko-
ściuszkę, gotowa była go dostrzec w każdym prezentowa-
nym jej młodzieńcu.

✴
Z dawnego zespołu dworskiego w Sosnowicy pozosta-
ła jedynie oficyna i jak już wspomniano: resztki parku 
projektowanego rzekomo przez Kościuszkę. W najbliż-
szej okolicy, obok popadającej w ruinę cerkwi prawosław-
nej i pięknego kościółka rzymsko-katolickiego, jest kil-
ka pięknych jezior i aż 30 (trzydzieści) stawów, z których 
większe to: Hetmański, Anielski, Kościuszkowski, Jedli-
na, Renta, Giewont, Morskie Oko. W maju 2000 roku, 
w rocznicę ogłoszenia przez Kościuszkę tzw. Uniwersału 
połanieckiego zespół śpiewaczy z Zawieprzyc, składają-
cy się z gospodyń domowych, nad stawem Kościuszkow-
skim wykonywał przejmującą pieśń o nieszczęśliwej mi-
łości Ludwiki i Tadeusza.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Kim był Walery Pisarek

Euzebiusz 
Maj

Czytelników „Lublina” pragnę poruszyć opowieścią 
o niezwykłej postaci i drodze życiowej profesora Wale-
rego Pisarka (1931–2017) z historycznego Jaszczowa na 
Ziemi Milejowskiej.

Uwertura
Wybitny językoznawca i medioznawcza, profesor Uni-

wersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie, członek wielu europejskich towa-
rzystw naukowych był dotąd nieznany w kręgach lubel-
skich. Znali go natomiast bliżej mieszkańcy Krakowa 
i Śląska, gdzie w ramach szerokiej aktywności zawodo-
wej dał się poznać publicznie jako organizator kolejnych 

konkursów na ambasadora polszczyzny. Pomimo niezwy-
kle intensywnej działalności w prestiżowych ośrodkach 
naukowych ten wybitny uczony był mężem opatrznościo-
wym dla swojego rodzinnego gniazda. Utrzymywał sta-
le serdecznie więzi z Ziemią Milejowską i Jaszczowem, 
gdzie kształtowała się od młodzieńczych lat jego osobo-
wość i niezłomny charakter. To stąd, z Jaszczowa, z patrio-
tycznych tradycji domu rodzinnego i staropolskiego dwo-
ru rodu Kickich, czerpał Walery Pisarek energię i zapał 
do młodzieńczych konspiracji i działań antyustrojowych 
w okresie powojennego PRL. Za te czyny był represjo-
nowany przez władze komunistyczne i dwukrotnie wię-
ziony. Najpierw w okresie szkolnym osadzony został na 
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zamku w Lublinie, a następnie podczas studiów uniwer-
syteckich w Krakowie w więzieniu przy ul. Montelupich.

Pomimo tych trudnych i ciężkich doświadczeń jego 
osobowość i charakter nie zostały zachwiane i złama-
ne. Świadczą o tym jego kolejne osiągnięcia i wybory po-
staw w dojrzałym okresie drogi życiowej. Nadal zgodnie 
ze swym posłannictwem wyznaczał własne humanistycz-
ne szlaki w okresie PRL wbrew obowiązującym regułom 
narzucanym przez komunistyczny reżim. W rodzin-
nym Jaszczowie wskrzeszał chwałę miejsca opromie-
nionego udziałem jego dawnych właścicieli i mieszkań-
ców w obronie utraconej niepodległości Polski w końcu 
XVIII w. Wszakże jednak ta tytaniczna praca pomię-
dzy Krakowem, a Jaszczowem, gdzie starał się wszelki-
mi siłami ocalić od zniszczenia i upadku swoje rodzinne 
gniazdo – ostoję kulturowej tożsamości miejsca o po-
nadregionalnej skali – nie była obojętna dla jego zdro-
wia i niespożytych sił witalnych. Coraz częściej zmagał się 
z ciężkimi i dotkliwymi chorobami. Nie przerywał mimo 
tych słabości swojej misji i duchowego posłannictwa. Nie 
poprzestawał – niczym biblijny siewca – dzielić się swym 
naukowym dorobkiem i życiową mądrością.

To wielkie, niezwykłe życie ustało nagle w drama-
tycznych okolicznościach 5 listopada 2017 roku. Cała 

Polska dowiedziała się wówczas z przekazów radiowych, 
że podczas gali Ambasador Polszczyzny, odbywającej 
się cyklicznie w Katowicach, zmarł nagle prof. Walery 
Pisarek – główny projektodawca przedsięwzięcia. Nie 
zdążył wygłosić przygotowanej laudacji dla pisarza Jac-
ka Bocheńskiego. Zmarł na rękach swego uniwersytec-
kiego kolegi i przyjaciela ks. prof. Wiesława Przyczy-
ny. Wszyscy, którzy znali bliżej prof. Walerego Pisarka 
byli porażeni tą nieoczekiwaną wiadomością. Jeszcze nie 
tak dawno, w czerwcu 2017 roku, cieszył się przetrwa-
niem i odbudowaniem rodzinnego, historycznego dwo-
ru w Jaszczowie. Na spotkaniu, podczas którego przeka-
zywał pieczę nad tym szczególnym miejscem nowemu 
właścicielowi panu Rafałowi Wróblowi, trzecim zapro-
szonym uczestnikiem tego wydarzenia był senior Eu-
zebiusz Maj, specjalista zabytkowego krajobrazu Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. 
Jego bezpośredni zapis z tego szczególnego wydarze-
nia, które przedstawiamy czytelnikom oraz relacja fil-
mowa Bartka Maja, operatora PWST w Łodzi stały się 
obecnie najważniejszymi dokumentami ostatniego spo-
tkania profesora Walerego Pisarka z rodzinnym gniaz-
dem, stały się zapisem duchowego testamentu wybitne-
go jaszczowianina.

Juliusz Poniatowski (minister rolnictwa i aprowizacji w rządzie I. Daszyńskiego) właściciel dworu w Jaszczowie. Rok 1927
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Jego pożegnanie z dworem w Jaszczowie
Ostatnie przesłanie Profesora Walerego Pisarka dla ro-

dzinnego gniazda.
Dedykowane Jego przyjaciołom
I uczniom Liceum w Milejowie

1. Obywatel Jaszczowa
Chociaż nie urodził się w tym miejscu, to Jego nie-

mal całe życie splecione było nierozerwalnymi więzami 
z dworem w Jaszczowie i wielką historią tego szczegól-
nego miejsca. Rozpoznawał dzieje Jaszczowa położone-
go ponad rozległą doliną rzeki Wieprz z niezwykłą pasją 
w ciągu całego życia. Kontynuował badania historyczne 
swych poprzedników, kronikarzy zrośniętych z tym miej-
scem. Stąd czerpał impulsy i inspiracje do swych mło-
dzieńczych działań i postaw.

Wychowany w rodzinnych tradycjach uczestnictwa 
w walkach powstańczych o odzyskanie niepodległości 
Polski na początku XIX wieku u boku Napoleona, był tak-
że kształtowany patriotyczną atmosferą domu rodzinne-
go w opozycji do prosowieckich rządów PRL.

Nie pozostało to bez wpływu na Jego młodzieńczy 
zapał i temperament. Stąd doświadcza już we wczesnej 
młodości represji ze strony stróżów nowego porządku 
publicznego.

2. Patriotyczny chrzest
Za przynależność do antyustrojowej organizacji mło-

dzieżowej, piętnastoletni Walery Pisarek, uczeń milejow-
skiego Liceum Ogólnokształcącego trafia do więzienia na 
Zamku w Lublinie. Po sześciu miesiącach zostaje wypusz-
czony dzięki amnestii.

Jego dalszą postawę patriotyczną kształtowali niewąt-
pliwie nauczyciele Liceum w Milejowie, którzy przygoto-
wywali Go do studiów polonistycznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Wpoili mu wówczas głębokie 
umiłowanie romantycznej, pełnej patriotyzmu twórczości 
Juliusza Słowackiego. Z takim kapitałem staje przed ko-
niecznością rozpoczęcia nowego, samodzielnego życia. 
W tym czasie przeżywa także dramaty rodzinne. Mimo 
końca wojny ciągle brak było wieści o ojcu Edwardzie, 
uwięzionym w sowieckim obozie w głębi Rosji. Jednocze-
śnie musi się pogodzić z drugim małżeństwem Matki ocze-
kującej daremnie na powrót męża z sowieckiej niewoli.

3. Wylot z rodzinnego gniazda – wyprawa po dojrzałość
Wyprawa młodego absolwenta milejowskiego Liceum 

do wielkiego ośrodka uniwersyteckiego okazała się trud-
nym egzaminem dojrzałości. Wielokierunkowe zaintere-
sowania Walerego Pisarka znalazły w Krakowie sprzyja-
jący klimat do realizowania się także w obszarze spraw 

politycznych. Tutaj również nie opuszcza Go determina-
cja do działania w młodzieżowej organizacji opozycyjnej. 
Będąc na trzecim roku studiów zostaje aresztowany i osa-
dzony w więzieniu pod zarzutem usiłowania zmienienia 
ustroju państwa. Wyrok sześciu lat odsiaduje najpierw 
w Krakowie, a następnie w Wiśniczu i Brzeszczach jako 
górnik w karnej kompanii. Więzienie opuszcza w roku 
1955. Pokonując wiele przeszkód i barier wznawia studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kończy je 
w roku 1957 dyplomowym tematem o twórczości Juliu-
sza Słowackiego, którego wielka postać przybliżyła mu 
już w milejowskim Liceum polonistka pani Niekraszowa.

4. Nowy etap życia poza Jaszczowem
Po ukończeniu studiów polonistycznych na renomo-

wanej uczelni, nie od razu otworzyły się przed Wale-
rym Pisarkiem możliwości rozpoczęcia kariery zawodo-
wej bądź naukowej w dziedzinie lingwistyki. Posiadając 
w swym życiorysie tak niechlubne zdarzenia antyustro-
jowe zmuszony był podejmować zajęcia o niezbyt wy-
sokim statusie naukowym. Pozwalało to na przetrwanie 
najtrudniejszego okresu po ukończeniu studiów uniwer-
syteckich. Dopiero w latach sześćdziesiątych otwierają 
się przed nim perspektywy poważniejszych prac zawo-
dowych zgodnych z jego humanistycznym przygotowa-
niem. Podejmuje pracę w Krakowskim Ośrodku Badań 
Prasoznawczych, a następnie na Uniwersytecie Śląskim 
i Uniwersytecie Jagiellońskim. Działa na polu języko-
znawstwa i prasoznawstwa. Zdobywa kolejne stopnie 
naukowe w latach 1966, 1982 i 1990. Osiąga wielki do-
robek naukowy i europejską sławę we wspomnianych 
dziedzinach.

5. Między Krakowem a Jaszczowem
Mimo prowadzenia szerokiej działalności zawodowej 

i naukowej w wielu ośrodkach, nie zrywa więzi ze swym 
rodzinnym gniazdem, które pozostaje teraz pod opieką 
matki Wandy Pisarek-Chaciewiczowej. Prowadzi z dala 
prace badawcze nad dziejami dworu i dobrami ziemski-
mi Jaszczowa. Kontynuuje prace Natalii Kickiej, wdowy po 
gen. Ludwiku Kickim, kronikarki Powstania Listopadowe-
go. Wyniki swoich prac publikuje m.in. w Zeszytach Mi-
lejowskich. Przeżywa głęboko śmierć matki, która w koń-
cu lat siedemdziesiątych odsprzedaje dwór Podgórskim, 
swym dawnym pracownikom. Matka zostaje pochowana 
na pobliskim cmentarzu w Milejowie. Od tego czasu przy-
jeżdża zawsze w czerwcu na grób matki. Ten rytuał łączy 
z wizytacją dworu i spotkaniem z aktualnymi mieszkańca-
mi. Uczestniczy też w powstawaniu kolejnego dokumen-
tu filmowego o jaszczowskim dworze w reżyserii Marka 
Jakubika z katowickiej szkoły filmowej. Trapił się bardzo 
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pogarszającym się stanem dworu. Starał się, aby dwór nie 
został skreślony z listy obiektów zabytkowych, aby nie utra-
cił możliwości pozyskiwania funduszy na jego odbudowę.

6. Światło dla dworu
Nieoczekiwany przełom w tej sprawie nastąpił oko-

ło 2010 roku. Pojawił się wówczas kandydat na przyję-
cie i odbudowę dworu. Był nim młody jaszczowianin 
Rafał Wróbel mieszkający od lat w sąsiedztwie zabytko-
wego dworu. Jego starania o pozyskanie prawa do wła-
dania dworem i podjęcie prac budowlanych zostały po-
przedzone spotkaniem z profesorem Walerym Pisarkiem 
w Krakowie. To szczególne zdarzenie początkujące proces 
odbudowy dworu miało miejsce w słynnej kawiarni arty-
stycznej „Jama Michalikowa”. Byłem świadkiem tego spo-
tkania. W tym właśnie miejscu profesor Walery Pisarek 
wyraził zgodę na przejęcie przez pana Rafała Wróbla hi-
storycznego dworu. Widząc w tym możliwość przetrwa-
nia zabytkowej budowli. Wkrótce też zgodnie ze wstęp-
nymi deklaracjami, niszczejący dwór został poddany 
gruntownym pracom remontowym, prowadzonym pod 
nadzorem konserwatorskim.

7. Dwór odbudowany
Nie było mi dane uczestniczyć w procesie odbudo-

wy dworu w Jaszczowie, któremu poświęciłem tak wiele 
uwagi jako konserwator zabytkowego krajobrazu. Czas 
ten zbiegł się z zakończeniem mojej pracy w Urzędzie 
Konserwatorskim w Lublinie i pokonywaniem poważ-
nych problemów zdrowotnych. W odbudowanym już 
dworze znalazłem się nieoczekiwanie w czerwcu 2017 
roku. Stało się to w następstwie starań profesora Wale-
rego Pisarka, aby odbyć ponowne spotkanie podobne do 
krakowskiego, ale już tym razem w scenerii podniesio-
nego z ruin dworu jaszczowskiego. Zaplanowane przez 
profesora Walerego Pisarka spotkanie proponowane li-
stownie w kwietniu 2015 roku mogło się odbyć dopiero 
w 2017 roku. Zadeklarowałem gotowość przybycia na 
spotkanie w kilka tygodni po poważnej operacji neuro-
chirurgicznej. Spotkanie miało się odbyć na ganku dwo-
ru, gdzie – jak głosiła legenda – Ludwik Kicki eksszwo-
leżer jeszcze jako pułkownik deklarował w 1830 r. swoim 
przyjaciołom akces do Powstania Listopadowego słowa-
mi: „pistolety i pałasz są u mnie gotowe, do Was nale-
żę, będę Wasz aż do śmierci”. W zaproszeniu profesora 

Z dawnego dworu zostały tylko ściany i wewnętrzne kominy. Rok 2000
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Walerego Pisarka była także zapowiedź uczczenia pana 
Rafała Wróbla, nowego właściciela za odniesiony sukces 
odbudowy dworu.

Przybyłem na to spotkanie pod opieką syna, Bartło-
mieja, operatora filmowego, absolwenta łódzkiej szkoły 
filmowej, który postanowił zadokumentować to szczegól-
ne wydarzenie.

8. Ranga historyczna dworu
Profesor Walery Pisarek, spadkobierca wielkich trady-

cji patriotycznych dworu w Jaszczowie przybył na spo-
tkanie przygotowany jak zawsze pod każdym względem. 
Przywiózł ze sobą wszystkie niezbędne narzędzia, któ-
re zamierzał użyć w trakcie tego szczególnego spotkania. 
Jeszcze przed wejściem do dworu przekazał panu Rafało-
wi Wróblowi kuty metalowy kinkiet do zewnętrznej de-
koracji dworu. Następnie, kiedy już weszliśmy do wnętrza 
użytkowanego przez aktualnego właściciela jako biuro 
pracowni rzemiosła artystycznego, profesor przystąpił 
do głównego punktu programu spotkania. Począł wydo-
bywać z obszernego sakwojażu rozliczne oprawione gra-
fiki, kolorowe reprodukcje portretów i scen bitewnych, 

kserokopie maszynopisów i dokumentów. Każdy z tych 
przedmiotów opatrywał barwnym opisem. Budował 
opowieść o dawnych mieszkańcach dworu, zasłużonych 
obywatelach Rzeczypospolitej epoki porozbiorowej, 
uczestnikach walk niepodległościowych i kampanii na-
poleońskiej. Szczególną uwagę zwracał na patriotyczną 
postawę i czyny Ludwika Kickiego, pułkownika, a póź-
niej generała wojsk Księstwa Warszawskiego, Królestwa 
Polskiego, adiutanta Księcia Poniatowskiego, uczestnika 
kampanii 1809, 1812 i Powstania Listopadowego 1830/31. 
Profesor Walery Pisarek podkreślał, że dwór w Jaszczowie 
był w owym czasie ostoją patriotycznych myśli i postaw 
w walce z rosyjskim zaborcą. Jeszcze raz przypomniał, 
że stąd wyszło postanowienie o gotowości uczestnictwa 
w buncie przeciwko władzy rosyjskiego zaborcy, zadekla-
rowane przez Ludwika Kickiego na ganku dworu. Nieste-
ty, jego udział w walkach powstańczych z wojskami rosyj-
skimi pod Ostrołęką w 1831 roku zakończył się śmiercią 
od kul gwardii feldmarszałka Dybicza, dowódcy wojsk 
rosyjskich. Natalia Kicka, kronikarka Powstania Listopa-
dowego oskarżała o klęskę wojsk polskich pod Ostrołęką 
nieudolne dowództwo armii powstańczej.

Dwór odbudowany przez Rafała Wróbla
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9. Przesłanie dla jaszczowskiego dworu
Słuchając wykładu profesora Walerego Pisarka było 

oczywiste, że uznawał on okres dziejów dworu związany 
z działalnością Kickich za czas szczególnie ważny dla uka-
zania znaczącej roli tego miejsca w historii regionu. Dla-
tego też kierował w mojej obecności apel do nowych wła-
ścicieli dworu aby poczuli się spadkobiercami szczytnych 
tradycji patriotycznych zrodzonych w tym miejscu. Pre-
zentując świadectwa historycznych dziejów dworu uka-
zując poczet wielkich postaci dawnych właścicieli jasz-
czowskiego dworu akcentował również pragnienie, aby 
w oparciu o przedstawione materiały utworzyć we dwo-
rze gabinet historyczny (izbę pamięci) dostępny dla mło-
dzieży i uczniów szkół w Milejowie, które niegdyś kończył. 
Wyrażał nadzieję, że zderzenie młodych ludzi z wielką, pa-
triotyczną historią tego miejsca pozwoli im poczuć dumę 
z przynależności do ziemi milejowskiej.

Na zakończenie swego wykładu przypomniał, że dwór 
w Jaszczowie, owiany legendą świata szwoleżerów walczą-
cych u boku Napoleona o niepodległość Polski, pozostawał 
w rękach rodziny Kickich do połowy XIX w. Wtedy to wdo-
wa po Ludwiku Kickim Natalia z Bisspingów u schyłku swe-
go życia zapisuje dobra jaszczowskie wraz z dworem swemu 
chrześniakowi: Henrykowi hr. Potockiemu. To był właściwie 
koniec epoki szwoleżerów w Jaszczowie. Kolejnymi właści-
cielami dóbr jaszczowskich stają się Roztworowscy, Ponia-
towscy, a od 1930 r. Edward i Wanda Pisarkowie.

10. Nowe dzieje dworu
Dalszy ciąg spotkania miał miejsce na werandzie daw-

nego ogrodu po zachodniej stronie dworu. Zachowała się 
sędziwa lipa pamiętająca zapewne jeszcze czasy szwoleże-
rów i Ludwika Kickiego. Zwróciłem uwagę na osobliwy 
relikt kapliczki z wizerunkiem Matki Boskiej teraz zato-
pionym w dziupli starego drzewa poniżej rozwidlonych ko-
narów. Profesor Walery Pisarek odniósł się do wskazane-
go miejsca z nieukrywanym wzruszeniem. Przypomniał, 
jak przed zakończeniem wojny modlił się tutaj wraz z mat-
ką i siostrą o szczęśliwy powrót ojca Edwarda z sowieckiej 
niewoli. Nigdy stamtąd nie wrócił. Zmarł w niewyjaśnio-
nych okolicznościach w głębi sowieckiej Rosji.

Ten czas i to zdarzenie zapadło głęboko w serce syna. 
Niewątpliwie kształtowało potrzebę młodego Walerego 
Pisarka, ucznia Liceum w Milejowie do ukrytego wyraża-
nia oporu wobec powojennej władzy, ustanowionej przez 
Sowieckich zwycięzców. Jak już wiemy, za taką postawę 
został osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie.

Kiedy profesor Walery Pisarek przypomniał nam 
w czerwcu bolesne dla siebie i Rodziny chwile, nie mógł 
przypuszczać, że pół roku później ziemią wydobytą spod 
sędziwej lipy posypiemy wraz z panem Rafałem Wróblem 

wieko jego trumny na cmentarzu Rakowickim w Krako-
wie. Ale tego dnia w czerwcu 2017 roku powróciliśmy na 
ganek dworu, aby wypełnić program tego szczególnego, 
symbolicznego spotkania.

11. Akt finałowy
Pan profesor, tak jak wcześniej zapowiadał w korespon-

dencji z 2015 roku, wzniósł toast przywiezionym szampa-
nem za zdrowie pana Rafała Wróbla, podkreślał szczegól-
nie jego wysiłek i starania w powstrzymaniu destrukcji 
dworu i jego pełną odbudowę. Jak bardzo docenił wagę 
i znaczenie odbudowy historycznego dworu mogą świad-
czyć Jego słowa: „Odbudowa i odrodzenie się historycz-
nego dworu jaszczowskiego ma dla regionu takie samo 
znaczenie jak dla Warszawy odbudowa Zamku Królew-
skiego, a może nawet jeszcze większe”. Trudno doprawdy 
lepiej wyrazić umiłowanie dla gniazda rodzinnego i zie-
mi milejowskiej. Profesor Walery Pisarek uczynił także to-
ast w moim kierunku, wyrażając uznanie za ponadstan-
dardowe zaangażowanie w sprawę Jaszczowa i za pomoc 
w utrzymaniu statusu zabytku budowli dworu. Pozwoliło 
to m.in. na korzystanie z funduszu na odbudowę dworu 
w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami. Powziąłem wówczas postanowienie 
o przekazaniu do zbiorów przyszłego Gabinetu Historycz-
nego materiałów konserwatorskich o Jaszczowie, których 
byłem autorem (filmy, dokumentacja ewidencyjna, foto-
grafie), a także trzy tomy biografii „Koniec świata szwole-
żerów” autorstwa Mariana Brandysa, uznaną przez profe-
sora za epopeję walk o niepodległość Polski w 1 poł. XIX 
w. Zakończyliśmy w dobrym nastroju ten przyjazny dia-
log na ganku dworu, aby wkrótce przenieść się na pobliską 
krawędź pradoliny Wieprza. Tutaj pan profesor z wielką 
satysfakcją wskazywał na urokliwe walory krajobrazowe 
przyległej doliny rzecznej związanej naturalnie z dworem 
i jego mieszkańcami, zapalonymi wędkarzami. Ten krajo-
brazowy akcent dopełnił program symbolicznego czerw-
cowego spotkania na ganku dworu, które tak precyzyj-
nie zaplanował profesor Walery Pisarek. Dzisiaj wiemy, 
że było to dla niego nieoczekiwanie pożegnalne spotka-
nie z ukochanym gniazdem rodzinnym.

12. Refleksje końcowe – epilog
Uczestnicząc wówczas w czerwcu 2017 roku w ko-

lejnym, zaplanowanym jak sądzę od dawna spotkaniu 
przedstawicieli dwóch odrębnych światów, tym razem na 
ganku odbudowanego dworu jaszczowskiego, mogę dziś 
śmiało stwierdzić, mimo upływu wielu lat od pamiętne-
go krakowskiego spotkania w Jamie Michalikowej, że to 
czerwcowe spotkanie było oczywistym następstwem i fi-
nałem podjętych wówczas postanowień. Profesor Walery 
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Pisarek był w obydwu przypadkach reżyserem zdarzeń. 
Podczas tamtego spotkania profesor jako spadkobierca 
historycznych tradycji i strażnik pamięci jaszczowskie-
go dworu, akceptując w mojej obecności starania pana 
Rafała Wróbla o przejęcie niszczejącego dworu na wła-
sność, powierzył mu właściwie rolę restauratora zabytko-
wego obiektu. Tym razem, podczas czerwcowego spotka-
nia, po zakończonym już procesie odbudowy postanowił 
przekazać panu Rafałowi Wróblowi, który podźwignął 
dwór jaszczowski z upadku, dodatkowe obowiązki jakie 
on dotychczas sam wypełniał z dalekiego krakowskiego 
dystansu, czuł się bowiem zobowiązany do kultywowa-
nia patriotycznych tradycji związanych z tym miejscem, 
swoim rodzinnym gniazdem. Miałem zatem świadomość, 
wysłuchując teraz z uwagą słów pana profesora, że uczest-
niczę w doniosłym akcie przekazywania symbolicznych 
„kluczy pamięci” historii dworu, swemu następcy, wraz 
z jego pragnieniem, aby to miejsce pełniło nadal, rów-
nolegle do funkcji jakie nowy właściciel przyjął zgodnie 
z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków funk-
cje kulturotwórcze właściwe dla szczególnego charakteru 
zabytkowego dworu. Jako niezależny świadek i obserwa-
tor tych obydwu zdarzeń, a równocześnie, przedstawi-
ciel służby ochrony zabytków w Lublinie, miałem również 

świadomość, że przesłanie profesora Walerego Pisar-
ka nobilitujące przeszłość dworu i patriotyczne tradycje 
związane z tym miejscem wraz z potrzebą dalszej ochro-
ny, powinny dotrzeć do szerszego grona przyjaciół dwo-
ru i miłośników ziemi milejowskiej, chociażby poprzez 
ten przekaz autorski. Jestem przekonany, znając zaanga-
żowanie społeczników Milejowa w sprawy kultury, że sło-
wa płynące z przesłania profesora Walerego Pisarka, wy-
powiedziane w czerwcu 2017 roku na krótko przed jego 
odejściem, będą traktowane jako wezwanie do ochrony 
kulturowego dziedzictwa i tożsamości regionu, że zostaną 
poważnie rozważone i spełnione jako testament wielkie-
go człowieka oddanego bez reszty swojej rodzinnej zie-
mi milejowskiej.

W epilogu należy zadać pytanie mieszkańcom Zie-
mi Milejowskiej: czy w świetle tak godnego i szlachetne-
go życia człowiek tej miary, wybitny Jaszczowianin, nie 
zasługuje, aby zostać patronem Zespołu Szkół w Mile-
jowie, w którym pobierał pierwsze nauki i obywatelskie 
wychowanie.

Euzebiusz Maj
(kulturoznawca, konserwator 

zabytkowego krajobrazu)

Nad trumną profesora Walerego Pisarka, Euzebiusz Maj
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Błogosławieni,  
czyli szczęśliwi

Henryk 
Radej

Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą.

(z Kazania na Górze, Mt 5,8)

Na dwa dni przed zapowiadaną beatyfikacją je-
stem już w Warszawie. Łudzę się, że znajdę na jej uli-
cach i w kościołach coś z atmosfery duchowej z począt-
ku czerwca 1979 roku, kiedy to Jan Paweł II, dziś święty, 
po raz pierwszy stanął na polskiej ziemi, a tuż obok nie-
go zamyślony Prymas Wyszyński, dziś sługa boży. Kie-
dy przejeżdżali Krakowskim Przedmieściem, w odkry-
tym jeszcze wtedy papa-mobile, witały ich tłumy, procesje 
z chorągwiami, dywany kwiatów na ulicach, kościoły 
i place pełne wiernych. Od tego czasu minęło ponad 40 
lat, zmieniła się Warszawa, wyrosły dwa pokolenia Po-
laków, z których to najmłodsze nie miało okazji spotkać 
ich żywymi. Zmieniali się papieże i zmieniła się sytuacja 
wewnątrz Kościoła. Na szczęście po naszych świętych zo-
stały trwałe ślady w postaci książek, filmów, miejsc pa-
mięci i świadków ich życia. Ale czy na pewno potrafimy 
dziś właściwie z nich korzystać? Na ile Ci wielcy mężowie 
Kościoła – Prymas Tysiąclecia oraz „największy z rodu 
Polaków” są nam dziś potrzebni? Jaki testament nam 
zostawili? 

Rankiem w sobotę szukam w Internecie jednoznacz-
nej odpowiedzi na pytanie, co oznacza, że ktoś został be-
atyfikowany lub kanonizowany? Po kwadransie wreszcie 
wiem, że oba pomyślnie zakończone procesy zezwalają 
na kult danej osoby, a różnice tkwią w szczegółach. Ła-
cińskie słowo „beatificare” oznacza „wyróżniać”, „czynić 
szczęśliwym”. Różnica pomiędzy kanonizowanym a be-
atyfikowanym nie polega na orzeczeniu takiej świętości, 
której jeden miałby jej mieć więcej a drugi mniej, tyl-
ko na określeniu obszaru, na którym ma obowiązywać 
jego kult. Beatyfikacja jest więc etapem w procesie kano-
nizacji. Przez nią papież pozwala na publiczny kult oso-
by w Kościele lokalnym. Kanonizacja rozszerza kult na 
cały Kościół powszechny. Przy świętym i beatyfikowanym 

Kościół wyraża to samo przekonanie, że osoby te jedna-
ko cieszą się bliskością Boga w niebie. O ile w przypadku 
matki Elżbiety Róży Czackiej ten kult w wymiarze lokal-
nym może być bardziej realny, to w przypadku Prymasa 
Tysiąclecia, mówiąc o obszarze Jego kultu mamy na my-
śli raczej całą Polskę, jako że działania Prymasa Wyszyń-
skiego dotyczyły całej naszej Ojczyzny.

Pierwotnie uroczystość beatyfikacyjna miała od-
być się rok wcześniej na placu Piłsudskiego w Warsza-
wie, ale w kwietniu 2020 r. została zawieszona w związ-
ku z sytuacją epidemiczną, a nowy termin wyznaczono 
na 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie, wraz z beatyfikacją matki Elżbiety Róży 
Czackiej, założycielki dzieła Lasek i zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Uroczystościom prze-
wodniczyć ma papieski wysłannik, kard. Marcello Seme-
raro, który ogłosi dekrety beatyfikacyjne. 

W niedzielę 12 września przejeżdżam obok pustego 
placu Piłsudskiego z samotnym krzyżem upamiętniają-
cym papieską mszę św. w dniu 2 czerwca 1979 roku i na-
rodowe pożegnanie ze zmarłym Prymasem Wyszyńskim 
w dniu 31 maja 1981 roku. To tu powinna odbywać się 
beatyfikacja, ale nie nam o tym decydować. Około go-
dziny 9. Świątynia Opatrzności Bożej zostaje otwarta dla 
wiernych. Okazując służbom porządkowym kartę wstę-
pu, przed godziną 10. jestem na swoim miejscu, w nie-
wielkiej odległości od kościoła i telebimów wiszących po 
obu stronach drzwi wejściowych. Jako że korzystam z do-
broci kościoła warszawskiego, otaczają mnie w większo-
ści ludzie obcy – i to nie tylko ze stolicy. Widzę, że zjecha-
li również ci, którzy nie mają wejściówek i zbierają się na 
okolicznych ulicach, aby chociaż w ten sposób uczestni-
czyć w ważnym dla nich wydarzeniu. Pogoda w sam raz 
nadaje się dziś na wyjście w plener, czuje się schyłek lata, 
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jest słonecznie, ale chmury często przesłaniają niebo. Lu-
dzie modlą się, rozmawiają, wymieniają uwagi, poznają 
się wzajemnie, robią zdjęcia. 

Przedstawiam się moim sąsiadom z pobliskich krze-
seł, że jestem z lubelskiego. – No tak, kardynał Wyszyń-
ski najpierw był biskupem lubelskim, wprawdzie nie-
długo, ale był. Koryguję, że prawie trzy lata – od marca 
1946 do połowy listopada 1948. Może i krótko, ale od-
był w tym czasie ponad 80 wizytacji parafialnych. Wcze-
śniej, bo już w roku 1928 przebywał w majątku Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi w Żułowie w powiecie 
krasnostawskim, które tuż przed wojną przekształco-
no w Zakład dla Niewidomych Kobiet, ściśle związany 
z ośrodkiem w Laskach. Matkę Elżbietę Czacką ks. Wy-
szyński poznał w roku w roku 1926 w Laskach i – jak po-
kazały późniejsze lata – wtedy zawiązała się między nimi 
ta „cenna współpraca” na przyszłość. W latach 1941– 
1942 ks. Wyszyński przez kilka miesięcy ukrywał się 
w Żułowie, prowadząc działalność duszpasterską wśród 
niewidomych dzieci, sióstr franciszkanek oraz miejsco-
wej ludności i partyzantów z Armii Krajowej. W wolnych 

chwilach pomagał również w pracach gospodarskich, np. 
przy zbieraniu buraków, cięciu drewna czy kopaniu ziem-
niaków. Nieznajomym przedstawiał się jako ksiądz Za-
zulski i zawsze chodził w sutannie, a gdy siostry prosiły, 
aby dla bezpieczeństwa podróżował w świeckim ubraniu, 
odpowiadał: „nie na to włożyłem sutannę, by ją zdejmo-
wać”. Dom Opieki nad Ociemniałymi w Żułowie działa 
nadal i można go odwiedzać, a przy okazji poznać wyty-
czony po okolicy „szlak prymasowski”. Moi słuchacze nie 
znali takich szczegółów, ale wiedzieli już o Kozłówce koło 
Lubartowa i prowadzonej tam przez Prymasa przez resz-
tę wojny Akademii Kozłowieckiej, której słuchaczami byli 
mieszkańcy i pracownicy posiadłości rodu Zamoyskich. 

Kiedy przyszła wiadomość o propozycji objęcia bi-
skupstwa lubelskiego, ksiądz Wyszyński zapisał w swoich 
notatkach: „(…) Byłem tym mocno przestraszony. Po-
nieważ czułem, że przerasta to moje siły, zwłaszcza w tak 
trudnych czasach, jakie przed Kościołem Bożym stanę-
ły w okresie powojennym – opierałem się woli Stolicy 
Świętej. Musiałem jednak ustąpić, bo kardynał Prymas 
August Hlond, który mi zwiastował wolę Stolicy Świętej, 

Prymas Tysiąclecia, ks. kardynał Stefan Wyszyński Matka Elżbieta Róża Czacka
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powiedział – Papieżowi się nie odmawia”. Mianowany bi-
skupem lubelskim przyjął zawołanie „Soli Deo” („Bogu 
Jedynemu”) i był najmłodszym biskupem w episkopa-
cie polskim. Jako nowy pasterz znał już Lublin i diecezję 
z okresu studiów doktoranckich na Wydziale Prawa KUL 
oraz z czasów wojny.

W Warszawie nadal trwa modlitewne skupienie, a mnie 
przypominają się lubelskie i osobiste wątki znaczone oso-
bą biskupa, a później kardynała Wyszyńskiego, który by-
wał kilkakrotnie m.in. w Chełmie, Zamościu, w Krasno-
brodzie (1946 r. wraz z prymasem Augustem Hlondem), 
w Wilkołazie koło Kraśnika (czerwiec 1948 r.), gdzie star-
si do dziś pamiętają, jak przy obiedzie docenił starania 
gospodarzy, ale poprosił o podanie mu tego, co najbar-
dziej lubi – ziemniaków i zsiadłego mleka. 

Jako biskup Stefan Wyszyński po raz pierwszy przyje-
chał do Chełma 7 lipca 1946 r., aby na nowo koronować 
obecną ikonę Matki Bożej Chełmskiej i dokonać aktu po-
święcenia diecezji lubelskiej Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Jego ostatni przyjazd na uroczystości odpustowe w dniach 

7–8 września 1964 roku nieco się opóźnił, gdyż przed 
Chełmem milicja zatrzymała auto, w którym Prymas ja-
koby miał przewozić broń. Broni nie znaleziono, ale orga-
ny bezpieczeństwa nadal traktowały go jako „wroga Pol-
ski Ludowej”. W słowie powitalnym na Górze Chełmskiej 
jednoznacznie nawiązał do tego incydentu: „Gdy tutaj je-
chałem, to zauważyłem jakoś troszeczkę jest za dużo lu-
dzi uzbrojonych. I tak odruchowo wziąłem się za kiesze-
nie, czy też to i ja mam coś takiego w kieszeni groźnego 
i znalazłem różaniec. Ten nie zabija. Więc o co się ludzie 
niepokoją, gdy przyjechał Prymas do Chełma. Przecież 
ja nie będę tu wojny prowadził, ja przyszedłem się mo-
dlić z wami, Dzieci Najmilsze, i dlatego moja broń to jest 
różaniec. O co więc się boją ludzie uzbrojeni człowieka 
bezbronnego. (…) Uspokajam więc was, uzbrojeni bra-
cia, uspokójcie się, śpijcie sobie spokojnie, nic was złego 
nie spotka, my się tu modlić będziemy i za was, pełniących 
nakazany wam obowiązek. Pełnijcie go tylko przyzwoicie, 
po ludzku, boście wśród braci a nie wśród obcych sobie 
ludzi. Boście wy też naszymi braćmi, jako i my waszymi”. 

12 września 2021, Świątynia Opatrzności Bożej
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Szykany względem osoby biskupa, a następnie kardyna-
ła i prymasa, jak też ludzi mu przychylnych nasilały się od 
zakończenia wojny, włącznie z aresztowaniem we wrze-
śniu 1953 roku, trwającym do października 1956 roku. 
W Zamościu w czerwcu 1946 roku w szkolnym komitecie 
powitalnym biskupa wystąpił m.in. prof. Władysław Wę-
grzyn, znany w mieście historyk i polonista, więzień Zam-
ku Lubelskiego, potem mój nauczyciel. Za ten „niegodny 
czyn” został „zesłany” przez władze partyjne i oświatowe 
do pracy w Turobinie, gdzie uczył w szkole podstawowej 
i liceum od 1948 roku do emerytury w roku 1970. 

Po raz pierwszy widziałem ks. Prymasa Wyszyńskie-
go na żywo w dniu 7 marca 1976 roku, gdy przemawiał 
z ambony w kościele akademickim KUL podczas mszy 
św. z okazji nadania tytułu honoris causa prof. Władysła-
wowi Tatarkiewiczowi (tu wspominam licealną lekturę 
O szczęściu tegoż autora). Głoszony przez prymasa wy-
kład pt. „Prymat osoby nad rzeczą” słuchałem już w tłu-
mie na korytarzu uniwersytetu, nie widząc mówcy. Dwa 
lata później Bóg daje nam papieża, który w pierwszej ho-
milii szczerze wyznaje: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej 
tego Papieża-Polaka, (…) gdyby nie było Twojej wiary, 
nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej 
heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce 
Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okre-
su dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane 
są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. 

Dziś w Warszawie rozlega się uroczyste Gaude, Ma-
ter Polonia (Raduj się, Matko Polsko). Liturgii w Świąty-
ni Opatrzności Bożej przewodniczy prefekt Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Marcello Semeraro. 
Jak powiedział spiker, koncelebrę sprawuje ok. 600 księ-
ży i 80 biskupów z Polski oraz 45 biskupów z zagrani-
cy, a gospodarzem miejsca jest metropolita warszawski, 
kard. Kazimierz Nycz. W uroczystościach udział biorą 
przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Pre-
zydent RP Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Sena-
tu oraz Premier RP. Uroczystość transmituje na Polskę 
i świat kilka stacji telewizyjnych – w tym TVN24. Żartu-
jemy sobie dyskretnie, że to chyba kolejny cud za sprawą 
błogosławionych. 

Wreszcie wybrzmiewa długo oczekiwana formu-
ła, najpierw po łacinie, a następnie po polsku: „My, pa-
pież Franciszek (…) naszą Apostolską władzą zezwalamy, 
aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup 
gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał Świę-
tego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Chry-
stusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu 
i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności 
każdego człowieka (…), a także Czcigodna Służebni-
ca Boża Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), fundatorka 

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
która pozbawiona używania światła oczu, oczami wia-
ry rozpoznała Chrystusa – światłość świata – i z miłującą 
wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących w ciem-
ności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani Błogosławio-
nymi”. Wierni przyjmują te słowa owacją na stojąco. 

Po Komunii Świętej dziękuję Bogu za dar nowych Bło-
gosławionych, za Kościół w Polsce i jego kapłanów, za 
Bogurodzicę opiekującą się nami przez wieki, za Śluby 
Lwowskie króla Jana Kazimierza (r. 1656), za Jasnogór-
skie Śluby Narodu Polskiego (r. 1956), za Akt Oddania 
Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi Matki Kościoła 
(r. 1966), za Polskę, jaka by ona nie była, za św. Jana Paw-
ła II, za maryjność Papieża i Prymasa, za Ich pracowitość 
i miłość do Ojczyzny. Nad Warszawę nadciąga chmura 
i zaczyna padać, wokół rozwijają się kolorowe parasole…
Nagle deszcz ustaje, pokazuje się słońce, wraca radość, 
jakby ktoś kropidłem poświęcił plac i orzeźwił zebranych. 

Pod wieczór spaceruję po Trakcie Królewskim, wstę-
pując do kolejno mijanych kościołów. W każdym do-
strzegam otoczone kwiatami portrety dzisiejszych Bło-
gosławionych. Przy pomniku bł. Stefana kardynała 
Wyszyńskiego przed kościołem sióstr wizytek ludzie 
wskazują wieniec od Prezydenta RP i zapalają znicze. Po-
dobnie jest przy sarkofagu bł. Prymasa w katedrze pw. Św. 
Jana Chrzciciela. Ponadto kaplicę otacza spora grupa mo-
dlących się. Niech kult tych świętych doda nam wszyst-
kim sił i nadziei na nadchodzący czas. Kościół katolicki 
w Polsce wzbogacił się o kolejnych orędowników. Nie lę-
kajmy się!

Henryk Radej
Warszawa, 12 września 2021 r.
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Błogosławiony Prymas Stefan 
Wyszyński obrońcą Kościoła, 
Narodu i Tradycji

Alina 
Rynio

Bez wątpienia, błogosławiony 12 września br. 
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński może uchodzić za naj-
większy autorytet moralny i społeczny. Dlatego też – nie 
powinno nas dziwić, że jest patronem wielu ulic, insty-
tucji, szkół czy szlaków turystycznych. Od początku po-
sługi kapłańskiej pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, 
pozostawiając wszędzie ślad swojej wyjątkowej niezłom-
ności i obecności. Jedną z tych funkcji rozpoczął w miej-
scu, w którym aktualnie się znajdujemy. To tu w podno-
szącej się z pożogi wojennej Katedrze Lubelskiej 26 maja 
1946 roku, zwracając się do swoich diecezjan, „Umiło-
wane dzieci Moje”, Ksiądz dr Stefan Wyszyński rozpo-
czął pierwsze publiczne wystąpienie jako biskup lubel-
ski. Miał wówczas zaledwie 45 lat i był już postacią dobrze 
znaną w Lublinie. To tu w latach 1925–1929 studiował na 
Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
wieńcząc naukę doktoratem nt. „Prawa rodziny, Kościo-
ła i państwa do szkoły”. Podczas studiów aktywnie dzia-
łał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej 
„Odrodzenie” i w Bratniej Pomocy. Na terenie Lubelsz-
czyzny ukrywał się także podczas okupacji niemieckiej 
w czasie II wojny światowej. Posługa pasterska jaką peł-
nił jako biskup lubelski trwała zaledwie dwa lata i osiem 
miesięcy. Przywołując ten fakt, jakkolwiek nie jest on po-
wszechnie znany nie tylko w Polsce, ale nawet i w samym 
Lublinie, niejako na marginesie, uważam, że powinien on 
być powodem do dumy dla mieszkańców Lublina i wiel-
kim zobowiązaniem1.

Podejmując zasadniczy temat mojego wystąpienia sta-
wiam tezę, że Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński w so-
bie właściwy sposób od początku swej działalności bronił 
Kościoła, polskiej tradycji i tożsamości, bronił praw czło-
wieka i praw Narodu. Wytyczał przy tym horyzonty ich 
rozwoju i był niezawodnym drogowskazem. Miał głębo-
ką wizję Kościoła, Narodu i Państwa. Przestrzegał przed 
budowaniem „nowej Polski w czystym polu”, bez odno-
szenia się do tego, co było. Mówił: „Osłaniamy w Polsce 

1   Szerzej opisuję ten okres działalności w artykule: Biskup Stefan Wyszyński 
jako ordynariusz diecezji lubelskiej i Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego [w:] Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, 
Praca zbiorowa pod red. Ks. Ryszarda Czekalskiego, Warszawa 2021 s.157–186.

dęby tysiącletnie. Ale aby mogły żyć, każda gałązka, któ-
ra rodzi dziś owoc, musi wyrastać z pnia. Podobnie jest 
z Narodem. Naród przyszłości, jeśli ma wydać błogosła-
wione owoce, musi być powiązany z przeszłością przez 
współczesność”2.

Uczył, że kto nie miłuje zawsze przegrywa. Mówił, że 
„tylko orły szybują nad graniami” i pokazywał, szczegól-
nie młodym, jak należy zdobywać pion moralny, ucząc 
się zwyciężać samego siebie, zdobywać męstwo wiary 
i życia chrześcijańskiego. Przestrzegał przed bezbożnym 
ateizmem, indywidualizmem, kolektywizmem i naduży-
ciami władzy cywilnej. Zabiegał o odnowę moralną ca-
łego Narodu poprzez należyte wychowanie młodzieży 
i odnowę ludzkich sumień. Wskazywał na ład religijny 
i moralny obowiązujący w życiu rodzinnym, społecznym 
i zawodowym. 

W roku 1949 stając na czele Kościoła katolickiego jako 
Prymas Polski był świadom czekających go zadań i trud-
ności3. W dniu 5 sierpnia 1949 roku władze państwowe 
wydały dekret o wolności sumienia i wyznania. Ograni-
czano nauczanie religii w szkołach. Likwidowano szko-
ły kościelne, a zwłaszcza zakonne, odbierając im prawa 
państwowe. Nie dopuszczono do wznowienia Akcji Ka-
tolickiej. Cenzurowano prasę katolicką, a także wszelkie 
druki o charakterze religijnym czy kościelno-organizacyj-
nym. Inwigilowano duchowieństwo, stowarzyszenia i or-
ganizacje katolickie. Dzielono duchowieństwo na księży 
„pozytywnych” i „reakcyjnych”. Rosła liczba aresztowa-
nych księży, oskarżanych następnie w procesach pokazo-
wych, za pracę w stowarzyszeniach młodzieżowych i gło-
szenie odważnych kazań. Biskupom, księżom, a później 
nawet starszym alumnom seminariów duchownych za-
kładano teczki agenturalne, w których gromadzono ma-
teriały służące do „rozpracowywania figurantów”4. Wła-
dze państwowe, dążąc do zdławienia oporu społecznego, 
stwarzały pozory negocjacji m.in. poprzez powołanie 

2   Cyt. za: Stefan Kardynał Wyszyński. Droga życia, Warszawa 2001, s.12.

3   Por. S. Wilk, Niezwyciężony obrońca Kościoła w Polsce [w:] Społeczna potrze-
ba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiącle-
cia, red. A. Rynio, M. Parzyszek, Lublin 2017, s. 17–34.

4   J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 19–23.
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Komisji Mieszanej, a jednocześnie szantażowały bisku-
pów zmuszając do podpisania deklaracji, w której znaj-
dowały się sformułowania „mające kompromitować Ko-
ściół”5. W 1949 roku nastąpiły dalsze szykany i represje, 
m.in. władze zajęły szpitale prowadzone przez siostry za-
konne, wydały przepisy, które zmusiły biskupów do za-
wieszenia wszystkich stowarzyszeń kościelnych, zabro-
niły organizowania zgromadzeń religijnych, zbierania 
ofiar do puszek, wyrzuciły kapelanów z więzień i szpi-
tali. W styczniu 1950 roku zlikwidowały struktury „Ca-
ritasu” i zabrały jego mienie. Dokonano zaboru własno-
ści kościelnej i kasowano domy zakonne. Rozpoczęły się 
aresztowania biskupów i procesy pokazowe. Zainicjowa-
no ruch księży patriotów. Ujawnianie w listach paster-
skich i komunikatach działalności władz komunistycz-
nych potęgowało dalsze represje, które z czasem jeszcze 
bardziej się nasiliły.

W szóstą rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 22 lipca 1952 roku, 
ogłoszono nową konstytucję. Postulaty Episkopatu zgła-
szane do prezydenta Bolesława Bieruta i do najwyż-
szych przedstawicieli władz komunistycznych nie zostały 

5   Tamże, s. 23.

uwzględnione. Komuniści natomiast uzyskali władzę ab-
solutną i bezzwłocznie przystąpili do dalszego niszczenia 
Kościoła, a przede wszystkim szkolnictwa kościelnego. 
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim najpierw za-
broniono przyjmowania studentów na I rok Sekcji Praw-
nej, następnie zlikwidowano: Sekcję Ekonomiczną, Sekcję 
Prawną, Studium Zagadnień Społecznych i Gospodar-
czych Wsi oraz Sekcję Pedagogiki. Wydziałowi Huma-
nistycznemu odebrano uprawnienia do doktoryzowania 
i habilitowania. Odsunięto od pracy wielu profesorów. 
W późniejszych latach zlikwidowano Sekcje Filologii An-
gielskiej, Filologii Germańskiej i Filologii Romańskiej6. 
Zabrano dobra uniwersyteckiej Fundacji Anieli Hrabi-
ny Potulickiej (około 7 tysięcy hektarów). Opodatkowa-
no nawet ofiary wiernych na rzecz Uniwersytetu, zbierane 
na tacę w kościołach polskich. W 1952 roku zlikwidowa-
no prawie 50 niższych seminariów duchownych, głównie 
zakonnych. W tych trudnych czasach Prymas Wyszyński, 
poprzez sekretarza Episkopatu – biskupa Zygmunta Cho-
romańskiego, a czasem osobiście, stale prowadził rozmo-
wy z przedstawicielami władz. Odwoływał się do polskiej 
historii, tradycji, do zdrowego rozsądku, nawoływał do 

6   Tamże, s. 28-29.

3 maja 1957, Jasna Góra
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przestrzegania postanowień „Porozumienia” i przestrze-
gał przed naśladowaniem wrogich Polsce i jakże destruk-
tywnych wzorów radzieckich.

W styczniu 1953 roku abp Wyszyński został podnie-
siony do godności kardynalskiej. Nie mógł jednak udać 
się do Rzymu na konsystorz, aby 12 stycznia odebrać ka-
pelusz kardynalski ponieważ odmówiono mu paszportu. 
Władze dążąc do ustanowienia w Polsce Kościoła pań-
stwowego, 9 lutego tego roku, wydały dekret o obsadza-
niu stanowisk kościelnych od wikariusza parafialnego po 
biskupa w diecezji i natychmiast wprowadziły go w ży-
cie. Przeciw temu stanowczo zaprotestował Prymas Wy-
szyński i biskupi. W konsekwencji słynne prymasowskie 
„non possumus” doprowadziło do tego, że w nocy z 24 
na 25 września 1953 roku, decyzją Biura Politycznego Ko-
mitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej, Prymas został aresztowany i nieludzko uwięziony 
na długie trzy lata. 

Warto zauważyć, że także w tej sytuacji przebaczając 
wyrządzoną mu krzywdę uczył jak żyć i współżyć z in-
nymi we wzajemnym szacunku, zło dobrem zwyciężając. 
Ten wybitny przywódca Kościoła, a zarazem wielki Po-
lak i mąż stanu, przeszedł do historii jako jedna z najwy-
bitniejszych postaci XX wieku. Gdyby go nie było, kto 
wie, jak potoczyły by się losy Diecezji Lubelskiej i całego 
Kościoła w Polsce, jak wyglądałby los Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, Kościoła na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych i jaki byłby los Kościoła na Wschodzie. Nie 
byłoby też trwającego dziewięć lat duszpasterskiego pro-
gramu odnowy moralnej w formie Wielkiej Nowenny 
Tysiąclecia, odnowy Ślubów Jasnogórskich Narodu, Na-
wiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 
Społecznej Krucjaty Miłości, czy Milenijnych obchodów 
Chrztu Polski.

Kościół rozumiał nie tylko jako instytucję, ale „Mi-
styczne Ciało Chrystusa” i „Oblubienicę”. Przy różnych 
okazjach tłumaczył, co znaczy kochać Kościół i jakiej mi-
łości oczekuje od nas Chrystus. A kochać Kościół zna-
czyło dla Niego więcej niż wiernie mu służyć. Uczył, że 
„służba jest powinnością, którą możemy bardzo sumien-
nie wykonać, zwłaszcza, gdy posiadamy zmysł ładu spo-
łecznego i obowiązkowości” – o czym czytamy „W li-
ście do moich kapłanów” pisanym w Prudniku. Kochać 
Oblubienicę Chrystusa znaczyło dla Prymasa „wszyst-
ko czynić, aby ona wzrastała, choćby człowiek miał się 
umniejszać.” Znaczyło to osłonić ją przed każdym cio-
sem, choćby miał on nas ugodzić, przed każdą szkodą, 
choćby własnym kosztem. Wielka chwała dla Kościoła, 
wielka zniewaga dla mnie.” – pisał Wyszyński, wyznawał, 
„nie mogę ratować siebie kosztem Kościoła”7.

7   Por.  Z. J. Kijas, Wyszyński. Narodziny nowego człowieka, Warszawa 2021, 
s. 114.

Analogiczną postawę widzimy u niego w relacji do 
własnego Narodu, Tradycji i Ojczyzny8. Błogosławiony 
Prymas kochał Polskę bardziej niż własne serce, i wszyst-
ko co czynił dla Kościoła, czynił dla niej. Uczył, że nie na-
leży zrywać z przeszłością, bo „Naród bez dziejów to na-
ród tragiczny! Szczęściem dla Narodu polskiego jest to, że 
tworzył swoje dzieje zarówno w sytuacjach pomyślnych 
jak i tragicznych. Są takie dziedziny kultury narodowej, 
które doszły w Polsce do głosu w sytuacjach najtrudniej-
szych. Wystarczy wspomnieć Wielką Trójcę i dodać do 
niej Norwida, później pisarzy historycznych, zwłaszcza 
Sienkiewicza, dzięki którym Polska duchowo i psychicz-
nie została przygotowana do zmartwychwstania (…). 
Dlatego jest rzeczą nierozważną, a niekiedy zuchwałą, 
ośmieszać przeszłość narodową z pozycji współczesnej”9.

Wracając do zasadniczego wątku podjętych analiz, go-
dzi się też zauważyć, iż kochać Oblubienicę Chrystusa – 
Kościół, znaczyło dla Prymasa ”wierzyć mocno w jej nad-
przyrodzone piękno obecne w harmonii kościelnej, w jej 
prawach, zarówno w zakresie święceń, jak i w jurysdykcji, 
w ofierze eucharystycznej i w sakramentach, w dziejach 
świętości męczeństwa i wyznaniach słowem i czynem”. 
Znaczyło to „umiłowanie życia wewnętrznego Kościo-
ła we wszystkich uroczystościach Roku Liturgicznego, 
w obrzędach, zwyczajach religijnych, w każdym hymnie 
i modlitwie, w każdym rycie błogosławiącym i w każdym 
śpiewie, w kojącej mocy organów i pokornym dymie ka-
dzideł”10. Miłowanie Kościoła znaczyło dla Kardynała 
Wyszyńskiego „rozmiłowanie się w jego dorobku dzie-
jowym, kulturze chrześcijańskiej, wierze w jego ostatecz-
ne zwycięstwo i pamiętaniu, że pod koniec życia Chry-
stus sądzić będzie żywych i umarłych, i że to Kościół, 
a nikt inny przetrwa aż do skończenia świata”11. Wierzył, 
że „to Bóg rządzi Kościołem, i że wystarczy oddać się Ko-
ściołowi całą duszą, a On zdziała już w nas to, czego Bóg 
oczekuje na czasy dzisiejsze”12. Uczył, że „Kościół nie jest 
tylko zwycięski, mający swoją prawdę i niezłomne zasa-
dy moralne ale, że Kościół musi cierpieć i składać cięż-
kie ofiary jak sam Chrystus. Musi niekiedy milczeć, być 
oplwany, ubiczowany i na śmierć skazany, ale ostatecz-
nie zmartwychwstanie i odwzajemni się miłością”(…)13.

Alina Rynio

8   Por. E. Sakowicz, Prymas Kardynał Stefan Wyszyński – Świadek Ewangelii 
i obrońca tradycji [w:] Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, s. 35–53.

9   Cyt. za: Stefan Kardynał Wyszyński. Droga życia, s. 46.

10   Stefan Kard. Wyszyński, List do moich kapłanów, Cz. III: Wspólnie z moim 
biskupem, Paryż 1969, s. 168 n.

11   Tamże.

12   Cyt. za Z. J. Kijas, Wyszyński. Narodziny nowego człowieka, s.114.

13   Tamże.
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Na stulecie urodzin Prymasa 
Tysiąclecia

Po strasznych strzałach na Placu Piotrowym 
okropny ból w nas jeszcze nie wygasł,
lecz oto ból nowy serca nam przeszył, 
gdy odszedł od nas wielki nasz Prymas. 

Dławiła naród nasz obca przemoc,
Polakom wiele praw odebrano,
lecz wtedy Prymas Stefan Wyszyński
mężnie w obronie rodaków stanął. 

Nie było już wojny, ale w więzieniach
nadal ginęli żołnierze niezłomni,
o wolnej Polsce i jej świętej wierze 
mieliśmy już na zawsze zapomnieć.

Gdy narzucono nam wrogi reżym
i rozpętano terror czerwony,
wielu czcigodnych naszych pasterzy
bez win i wyroków uwięziono. 

Dopiero po trzech więziennych latach, 
kiedy nastąpił „polski październik”,
niezłomny Prymas Stefan Wyszyński 
mógł wtedy wrócić do swoich wiernych. 

Wyzwania czasu były ogromne,
misja Kościoła ograniczona,
aby uchronić jego dziedzictwo,
trwać trzeba było w jego obronie. 

Prymas Wyszyński ofiarnie służył 
Ojczyźnie swojej i Kościołowi.
Chciał godnie uczcić dawny chrzest Polski,
Śluby na Jasnej Górze odnowić. 

Kto w powojennym burzliwym świecie
tak wiele dobra uczynić zdołał?
Kto tak miłował Boga i bliźnich
i tak wytrwale strzegł praw Kościoła? 

Bracia w Chrystusie, bądźmy weseli,
niechaj nam radość rozjaśnia twarze,
gdyż oto nasz Prymas Tysiąclecia
wyniesiony został na ołtarze!

2021, 18 maja  
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W hołdzie Prymasowi

Tadeusz 
Szykuła

Rok 2021 ogłoszony został przez Sejm RP Rokiem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wielkiego Prymasa Ty-
siąclecia, wybitnego Polaka i męża stanu. Przypada bo-
wiem 120. rocznica urodzin Prymasa, a także uroczystość 
Jego beatyfikacji 12 września w Świątyni Opatrzności Bo-
żej w Warszawie. Kardynał Wyszyński był prawdziwym 
przywódcą i duchowym przewodnikiem Polaków, na-
uczycielem wolności w trudnym okresie dziejów naszej 
Ojczyzny. Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyzmu 
pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odro-
dzenia się III Rzeczypospolitej. 

Lublin, Lubelszczyzna są spadkobiercami wielkiego 
dziedzictwa, wieloletniej obecności i działalności Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Historia tych związków to 
lata Jego intelektualnej edukacji w Uniwersytecie Lubel-
skim, okres wojny i okupacji, lata biskupiej posługi w die-
cezji lubelskiej, a następnie wszystkie lata prymasowskiej 
drogi i posługi.

Lubelski zespół wokalno-instrumentalny Camerata 
Lubelska włączył się obchody upamiętniające Rok Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego zapraszając lubelskich me-
lomanów i mieszkańców Miasta do uczestnictwa w wy-
darzeniu artystycznym, spektaklu muzycznym ujętym 
w formułę muzyka – słowo – obraz: „Kardynał Stefan 
Wyszyński. Orędownik wolności”, który odbył się w Ar-
chikatedrze Lubelskiej w dniu 10 października 2021 roku.

W programie koncertu znalazły się kompozycje reli-
gijne, w szczególności utwory kompozytorów polskich, 
także lubelskich, w tym prawykonanie dzieła wokalno-
-instrumentalnego wybitnego lubelskiego kompozytora 
Andrzeja Nikodemowicza pt. „Oratorium ku czci Matki 
Bożej Cudownej Przemiany”.

W warstwie słownej programu przedstawione zostały 
myśli z nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego od-
wołujące się do idei wolności osobistej człowieka i wol-
ności narodowej.
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Jako uzupełnienie warstwy słowno-muzycznej włą-
czono prezentację multimedialną przedstawiającą obra-
zy – najważniejsze wydarzenia z religijnej posługi Stefana 
Wyszyńskiego, także wizerunki Matki Bożej ze świątyń 
Lublina i sanktuariów Lubelszczyzny.

Koncert „Kardynał Stefan Wyszyński. Orędownik wol-
ności” jest projektem wyłonionym w ramach otwartego 
konkursu ofert Urzędu Miasta Lublin i Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubelskiego z zakresu kultury 
i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-
go, skierowanym do szerokiego i zróżnicowanego kręgu 

odbiorców społeczności naszego Miasta. Jego celem jest 
przywołanie i upamiętnienie postaci błogosławionego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego religijnego i spo-
łecznego nauczania, jako wielkiego i trwałego dziedzic-
twa kultury naszego Miasta i Narodu. 

Koncert „Kardynał Stefan Wyszyński. Orędownik wolno-
ści” objęty został patronatem honorowym:

Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego
Prezydenta Miasta Lublin
Marszałka Województwa Lubelskiego  ■

Lubelski zespół Camerata. Dyryguje Tomasz Orkiszewski
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Słowo o Oratorium 
Nikodemowicza

Ewa 
Nidecka

„Oratorium ku czci Matki Bożej Cudownej Przemiany” 
Andrzej Nikodemowicz ukończył w 2008 roku. Jest to re-
alizacja zamówienia ks. Romana Dyląga – ówczesnego 
proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Prze-
miany w Rakowie (woj. świętokrzyskie). Dzieło miało być 
wykonane na Festiwalu Muzyki Oratoryjno-Kantatowej 
„Rakowskie Divertimento” przez zespół wokalno-instru-
mentalny Camerata Lubelska. Do wykonania jednak nie 
doszło z powodu śmierci dyrygenta zespołu prof. Kazi-
mierza Górskiego w 2009 roku.

Jest to drugie orato-
rium tego kompozytora 
i jedno z ostatnich dzieł 
religijnych napisanych na 
skład z udziałem solistów, 
chóru i orkiestry. Na tle 
całej spuścizny religijnej, 
w której dominują kan-
taty, gatunek oratorium 
pozostaje w mniejszości. 
W utworze Andrzej Ni-
kodemowicz wykorzystał 
tekst wiersza Wiesława 
Kota (cz. III), oraz tek-
sty pieśni kościelnych, za-
czerpnięte ze „Śpiewnika 
kościelnego” ks. Jana Sie-
dleckiego wyd. XXXVI, 
do którego kompozytor 
wielokrotnie sięgał. Boga-
ta harmonia, raz bardziej 
nasycona, innym razem surowa, uwydatnia pochwalny 
tekst pieśni chóralnych, podkreśla głębię przejmujących 
dialogów głosów solowych. 

Ostatecznie powstał utwór pełny powagi, skupienia, 
dostojeństwa. Dzieło to ukazuje twórcę wrażliwego, 
który wielokroć w swojej twórczości wyrażał zachwyt 
nad pięknem otaczającego świata, nad wszechświa-
tem i nad rzeczami wykraczającymi poza materialną 
rzeczywistość.

Potrzeba tworzenia dzieł religijnych jawi się jako jed-
na z fundamentalnych potrzeb twórczych w dorobku An-
drzeja Nikodemowicza. Ta swoista rozmowa z Bogiem, 
dotyka najbardziej osobistych sfer jego twórcy, niekiedy 
niemożliwych do werbalnego ujęcia. Nieodłączna potrze-
ba dialogu z Bogiem, poparta szczerą modlitwą, ukazuje 
osobliwą duszę autora przepełnioną żarliwą wiarą. Ważną 
pozycję w tym dziale twórczości zajmuje tematyka maryj-
na, którą otwierają cztery „Litanie Loretańskie” (Litania 
Loretańska I na chór 20 tenorów – 1968 roku), a zamyka 

kantata „Do Najświętszej 
Maryi Panny Łaskawej” 
na chór i organy, ukoń-
czona w 2010 roku. 

„Oratorium ku czci 
Matki Bożej Cudownej 
Przemiany” jest przed-
ostatnim dziełem wokal-
no-instrumentalnym tego 
kompozytora o tematyce 
maryjnej. 

Andrzej Nikodemo-
wicz swego czasu powie-
dział: kompozytor po-
winien pisać muzykę dla 
ludzi, przyjazną, która 
wywołuje wrażenia este-
tyczne. Dźwięki jego mu-
zyki zmuszają do refleksji, 
zatrzymania i zapamięta-
nia chwili, która być może 

stanie się jednym z bardziej wyrazistych momentów 
w życiu człowieka. Od skomponowania oratorium mi-
nęło trzynaście lat. Dopiero teraz, dzięki staraniom Sto-
warzyszenia Camerata Lubelska, nadarza się okazja do 
pełnego urzeczywistnienia tego dzieła – jego światowego 
prawykonania. To wielkie święto muzyki, wielkie święto 
kompozytora, który przez całe życie w swoich kompozy-
cjach poszukiwał idealnego brzmienia, którego spuścizna 
utrwala pamięć o nim. ■



→
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Wieczór w Archikatedrze
Światowe prawykonanie „Oratorium ku czci Matki 
Bożej Cudownej Przemiany” Andrzeja Nikodemowicza

Iwona A. 
Siedlaczek

W długim cieniu pandemii na przełomie września 
i października 2021 roku odbywał się, w przestrzeni Lu-
blina medialnie zupełnie nieobecny, X Międzynarodowy 
Festiwal „Andrzej Nikodemowicz Czas i Dźwięk”. Ta jubi-
leuszowa edycja, jak i poprzednia, miały charakter kame-
ralny w sensie zarówno programowym, jak i obecności pu-
bliczności. Muzyka kameralna, ze względu na jednoczący 
ludzi sposób jej uprawiania, jak i oddziaływanie na publicz-
ność została już przez Johanna Wolfganga Goethego okre-
ślona proprium humanitatis. I ten aspekt w pandemicznym 
kontekście był jeszcze bardziej widoczny i słyszalny.

Koncerty, mimo wszystkich obostrzeń, były znakomi-
te. Świetne zespoły i soliści, bardzo interesujące progra-
my, w których utwory kameralne Andrzeja Nikodemo-
wicza stanowiły serce, wokół którego artyści prezentowali 
dzieła od baroku po współczesność. Ale nieoczekiwanym 
i chyba nie planowanym zwieńczeniem X Festiwalu stał się 
koncert odbywający się w tym samym dniu, w którym Fe-
stiwal się kończył – 10 października 2021 r. Lubelscy me-
lomani i sympatycy muzyki Andrzeja Nikodemowicza, 
których jest coraz więcej, mieli jedyną w swoim rodzaju 
okazję uczestnictwa w prawykonaniu jednego z ostatnich 
dzieł religijnych kompozytora „Oratorium ku czci Matki 
Bożej Cudownej Przemiany” z 2008 roku.

Należę do grona sympatyków muzyki Andrzeja Niko-
demowicza i jestem w tę muzykę emocjonalnie zaangażo-
wana, ponieważ do czasu pandemii zdawałam na gorąco 
relacje z koncertów Festiwalu, a umieszczał je w interne-
towym piśmie kulturalnym „Niecodziennik Biblioteczny” 
jego wieloletni, wytrwały i kreatywny redaktor Jerzy Jacek 
Bojarski – prywatnie przyjaciel Profesora Nikodemowicza. 
I z powodu tego zaangażowania zaproszenie na wydarze-
nie, które otrzymałam od córki kompozytora, pani Mał-
gorzaty Nikodemowicz, potraktowałam jako ostatni kon-
cert X Festiwalu, który w tym dniu faktycznie się kończył 
w Trybunale Koronnym o godzinie 18.00. 

Byłam mile zaskoczona frekwencją, choć późna pora 
(godzina 20.00) i długość koncertu (blisko dwie godziny) 
mogły złamać najwytrwalszych. A kompozycja Andrzeja 
Nikodemowicza została umieszczona w programie jako 

ostatnia. Wieczór w Archikatedrze, poświęcony „Kardy-
nałowi Stefanowi Wyszyńskiemu – Orędownikowi Wol-
ności” muzyka, jak zawsze w takich przypadkach, urato-
wała od przegadania i powiedziała więcej, niż same słowa 
wyrazić potrafią. Stanowiła emocjonalne odniesienie i do-
pełnienie tekstów – referatu wprowadzającego w biogra-
fię Błogosławionego Prymasa, wygłoszonego przez dr hab. 
Alinę Rynio z Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II oraz 
znakomicie aktorsko odczytanych przez Jerzego Zelnika 
„Myśli” wybranych Kardynała. 

Wykład i myśli były muzyką zgrabnie poprzetykane, 
a program został dobrany naprawdę dobrze. Tu ukłon 
w stronę Tadeusza Szykuły, który całość w ten sposób 
zmontował. Ale to muzyka utrzymywała tę całość w gór-
nym tonie, jak chciał Mickiewicz, czyli wysokim napięciu 
emocjonalnym. To dzięki muzyce słowa wybrzmiewały 
w słuchaczach znacznie dłużej i docierały znacznie głę-
biej, przenikając do ich duchowego wnętrza. 

Wykonawcami, którzy mieli niełatwe zadanie (w związ-
ku z przerwami na słowo) przetrwania tych dwóch godzin 
był, obchodzący w tym roku Jubileusz 20-lecia istnienia, 
zespół śpiewaczy Camerata Lubelska i złożony z muzy-
ków Filharmonii Lubelskiej Zespół Instrumentalny, a tak-
że czwórka solistów: soprany Iwona Gostkowska-Kurczew-
ska i Dorota Ujda-Jankiewicz, tenor Kamil Król i Kamil 
Kaznowski – bas. Całość bardzo starannie i z zaangażowa-
niem poprowadził Tomasz Orkiszewski. 

Od początku działalności Camerata wykonuje wie-
le utworów kompozytorów lubelskich, także dokonuje 
ich premier. I tym razem pojawiły się w programie utwo-
ry Mieczysława Mazurka – „Bogu Rodzica” do słów za-
pomnianego poety-legionisty Stanisława Stwory (1888–
1942) i Rafała Rozmusa „Prasakrament”– piękna wokaliza 
z filmu „Tryptyk Rzymski”. Kompozycja Mazurka, tak jak 
i wykorzystany wiersz, to swoista wariacja na temat naj-
starszej polskiej średniowiecznej pieśni religijnej, trakto-
wanej potem długo jako hymn państwowy. Do dziś jest 
ona śpiewana jako pieśń patriotyczna i kościelna, i do dziś 
budzi w słuchaczach podobne emocje – podniosłe i na-
rodowe, choć powstała zanim pojęcie narodu wprowadził 



4 2  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

do filozofii dziejów Johann Gottfried Herder (1744–1803). 
Kompozycja Mieczysława Mazurka ma takiż podniosły 
i żarliwie modlitewny charakter. Wychodząc z oryginal-
nego tematu dawnej pieśni unisonem głosów męskich i po-
tem kobiecych przypomnianej, średniowieczną jednogło-
sowość zmienia w 4-głosowy, wołający o wsparcie chór. 
Momentami wplatając surowe cytaty wersji pierwotnej, ich 
surowość roztapia w pięknie brzmiących zestawieniach po-
jedynczych i razem zebranych głosów, a zwieńcza pełnym, 
brzmiącym w forte akordem durowym, który stanowi tu, 
jak sądzę, muzyczny symbol Nadziei.

Wokaliza Rafała Rozmusa z filmu animowanego w reży-
serii Marka Luzara z 2007 r., ilustrującego poemat papie-
ża Jana Pawła II, króciusieńka, trwająca dosłownie półtorej 
minuty, ale przejmująca, została zaśpiewana dwukrotnie 
przez sopran – Dorotę Ujdę-Jankiewicz, dzięki czemu 
można było wsłuchać się lepiej w jej poruszające dźwię-
ki. Śpiew artystki zachwycił słuchaczy, także Jerzego Zel-
nika, który pomiędzy dwoma wokalizami czytał „Orędzie 
Ojca Świętego Jana Pawła II do Polaków” z 1981 r. Tego 
wieczoru zabrzmiała jeszcze jedna kompozycja filmo-
wa Rozmusa. To „Hymn do miłości”, utwór do znanych 
wszystkim katolikom słów I Listu Św. Pawła do Koryn-
tian. Pojawia się już w pierwszej minucie krótkometrażo-
wego filmu lubelskiej aktorki i reżyserki Hanki Brulińskiej 
„Biec w stronę Ty” z 2012 roku, kina artystycznie wysubli-
mowanego i niecodziennego. „Hymn” Rozmusa żyje jed-
nak własnym życiem i jest bardzo chętnie wykonywany 
przez różne zespoły. To wartościowa kompozycja, w swej 
prostocie nawiązująca do stylistyki chorału, którą potęgu-
je „rozciągliwe” metrum 3/2, a uwspółcześnia ciekawa har-
monia. Melancholia tej kompozycji, będąca zdaje się ilu-
stracją słów Pawła „gdybym miłości nie miał”, została przez 
Cameratę a capella znakomicie oddana. 

Camerata wykonywała tego wieczoru inne utwory 
o charakterze modlitewnym, utwory mało znane, a bardzo 
dobre, co warto podkreślić. Szczególnie ujęło mnie „Ojcze 
nasz” Stanisława Moniuszki, które z prostotą, ale wokal-
nie pięknie harmonizuje podstawową modlitwę katolików. 
Camerata miała wyczerpujący wieczór na stojąco, śpiewa-
jąc rozległy repertuar mało znanych kompozytorów pol-
skich, jak urodzonego w 1951 r. skrzypka i kompozytora 
Bernarda Stielera „Ave Maria”, z przejmującym sopranem 
solo Iwony Gostkowskiej-Kurczewskiej, księdza Hieroni-
ma Feichta (1894–1967), znanego bardziej jako muzyko-
loga („Chroń, Panie, wątłą duszy mojej zieleń” do piękne-
go wiersza Leopolda Staffa) czy znajdującego się, zupełnie 
niepotrzebnie, w „muzycznym czyśćcu” Józefa Świdra 
(1930–2014), który był bardzo dobrym kompozytorem, 
uczniem Goffredo Petrassiego (1904–2003) w Rzymie i po-
tem również świetnym pedagogiem i organizatorem życia 

muzycznego w Polsce. Camerata wykonała jego nasyco-
ną smutkiem tonacji f-moll i niespiesznym metrum 3/2 
pieśń „Czego chcesz od nas Panie” do nadal, a może jesz-
cze bardziej przejmujących, bo w kontekście spustoszenia 
naszej planety, boleśnie aktualnych słów Jana Kochanow-
skiego. Szkoda, że nie udało się zorganizować wykonania 
z harfą, której obecność prócz waloru brzmieniowego, do-
datkowo przywołuje antyczne konotacje hymnu Kocha-
nowskiego i przypomina o obecnym w myśli ludzkiej od 
czasów starożytnych filozofów jońskich religijnym zachwy-
cie nad Naturą. Była też bardziej znana, filmowa (z filmu 
„Prowokator” z 1995 r. w reżyserii Krzysztofa Langa) „Ave 
Maria” Michała Lorenca, w wersji na pięknie brzmiący te-
nor solo Kamila Króla. I kompozycja salezjanina, ks. Idzie-
go Ogiermana Mańskiego (1900–1966), znanego, ale tylko 
w Krakowie kapłana, kompozytora i pedagoga. Jego kanta-
ta „Matko Boska Częstochowska” do słów poety polskiego 
o korzeniach żydowskich Jana Lechonia (1899–1956) sta-
nowi dowód, że obraz „ubrany perłami”, który znajduje się 
w Jasnogórskim Sanktuarium stanowił dla Polaków-emi-
grantów emocjonalny symbol Ojczyzny i źródło poetyckie-
go natchnienia. To wykorzystał, ujmując w tradycyjnych 
środkach muzycznego wyrazu emocje wiersza kompozy-
tor. Kantata w pierwszych taktach cytuje Bogurodzicę, aby 
potem, głównie głosem sopranu solo (tu wyraziście nie-
strudzona tego wieczoru Iwona Gostkowska-Kurczewska) 
nawiązywać do XIX-wiecznych pieśni kościelnych, które 
mają dużo wspólnego z muzyką ludową, co było dobrze 
słyszalne. 

W programie wykorzystano jeszcze, dopasowane do ca-
łości fragmenty z większych dzieł dwóch kompozytorów 
francuskich. Pierwszym był Roger Calmel (1920–1998), 
którego fragment „Sicut locutus est” na dwa głosy żeńskie 
z „Magnificat” z chórem zaśpiewały solistki Dorota Uj-
da-Jankiewicz i Iwona Gostkowska-Kurczewska, drugim 
zaś Camille’a Saint-Saëns’a (1835–1921) Benedictus z jego 
„Oratorio de Noël” op. 12, młodzieńczej kompozycji, któ-
ra nie zdołała „przeskoczyć” wielkiego dzieła Jana Sebastia-
na Bacha, ale wpisała się na trwałe w koncertowy repertuar 
bożonarodzeniowy. Abstrahując od walorów estetycznych, 
zestaw tych wszystkich kompozycji stanowił znakomitą 
lekcję poznawczą muzyki religijnej ostatniego stulecia.

Jednak oczekiwanym zwieńczeniem koncertu było świa-
towe prawykonanie kompozycji Andrzeja Nikodemowi-
cza „Oratorium ku czci Matki Bożej Cudownej Przemiany”. 
Piękny tekst wstępny do książeczki programowej, dotyczą-
cy Oratorium, napisała wnikliwa badaczka twórczości re-
ligijnej (i nie tylko) Nikodemowicza, zaprzyjaźniona z ro-
dziną Profesora dr hab. Ewa Nidecka z Instytutu Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Efektem jej badań jest zna-
komita książka „Muzyka sakralna w twórczości Andrzeja 
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Nikodemowicza” (Rzeszów 2010). We wspomnianym 
wstępie napisała, że wykonanie będzie „wielkim świętem 
muzyki i wielkim świętem kompozytora”. Tak też się stało! 

Przyzwyczajeni do oratoriów rozbudowanych, wielkich 
(zwłaszcza Bacha), dostaliśmy chwilę wcześniej próbkę 
późnoromantycznego, mniej rozbudowanego „Oratorio de 
Noël” Saint-Saëns’a. Ale minimalizm Oratorium Nikode-
mowicza (kompozycja trwa zaledwie około 22 minut) był 
w pewnym sensie emocjonalnie porażający. Ta znana po-
wściągliwość w życiu i w sztuce lwowsko-lubelskiego twór-
cy to cecha, którą dopiero zaczynamy doceniać i pewnie 
będziemy jeszcze bardziej, bo tu w Europie żyjemy w cza-
sach nadmiaru, który staje się jak trucizna obezwładniają-
cy, choć dla milionów innych ludzi na planecie – pożądany, 
bo niedostępny i z tej niszczącej strony jeszcze nie znany. 

Oratorium składa się z VII ogniw, jak je na własny uży-
tek określiłam. Ogniwo I jest wstępem instrumentalnym, 
dalej kompozytor zastosował metodę naturalnej gradacji 
dynamicznej, którą przeprowadził przez intermezza or-
kiestrowe, dodając solistów, następnie wprowadzając chór 
i kończąc na ogólnym wznoszącym forte (ogniwa II–V). 
Ogniwo VI kompozytor rozpoczyna chóralnym jedno-
głosowym, bardzo osobistym, raz w żeńskiej, raz w mę-
skiej odsłonie „witaj”. Następnie po pięknym solo sopranu, 

dołączający się chór otrzymuje „wsparcie” orkiestry, kiedy 
słowa wykorzystanej pieśni kościelnej mówią o Matce Bo-
skiej jako „mężnej białogłowie”. Pojawiają się tu dęte bla-
szane symbolizujące owo męstwo. Ogniwo VII i ostatnie, 
ze względu na zespolenie wszystkich składowych aparatu 
wykonawczego, jest najbardziej okazałe. Brzmiący, nasy-
cony, dostojny wstęp orkiestry (tu kompozytor uwypukla 
brzmienie blachy) i wykorzystanie chóru razem z solistami 
zmierza do radosnego, „bachowskiego” w wymowie (tercja 
pikardyjska), wznoszącego się w wielkim crescendo finału.

Z tych (jak wyżej) i innych powodów Oratorium zrobiło 
na mnie przejmujące wrażenie! Kondensacja w każdym wy-
miarze: czasowym, formalnym, emocjonalnym i ejdetycz-
nym. Tekst ma zawsze u Profesora znaczenie, jest przecież 
specjalnie wybierany, dopasowywany, ale prawdę powie-
dziawszy, w akustyce (z dużym pogłosem) Archikatedry 
był mało zrozumiały. Nie miało to jednak większego zna-
czenia, tekst był przecież podany do wglądu w książeczce 
programowej, a słuchało się muzyki, która została nim na-
sycona. Tekst został utrwalony na sposób muzyczny, bez-
słownie w warstwie melodycznej, harmonicznej, barwo-
wej. A te trzy czynniki działały bardzo głęboko, jak choćby 
przejmujące solo oboju na początku ogniwa III, czy kontra-
basu wprowadzającego solo sopranu w ogniwie VI! Charak-
terystycznym elementem dla Oratorium były stałe wzno-
szenia melodii w zakończeniach wszystkich ogniw. Zabieg, 
jak sądzę, głęboko przemyślany, nawiązujący do barokowej 
„mowy dźwięków”, w której to symbolice taki zabieg, mó-
wiąc najprościej oznaczał wznoszenie się do nieba. W reto-
ryce muzycznej baroku istniała też figura retoryczna zwa-
na Anabasis, którą wyrażano wywyższenie, rzeczy wzniosłe 
i wspaniałe. Stąd sądzę, że zabieg kompozytora był celo-
wy, portretował nim bowiem Wniebowzięcie Matki Boskiej. 
Począwszy od dostojnego intermezzo orkiestry, przez świet-
nie napisane i trudne partie chóralne, aż po trudne i przej-
mujące partie solistów – sopranu i basu, w których to rolach 
w Archikatedrze sprawdzili się bardzo dobrze Iwona Gost-
kowska-Kurczewska i Kamil Kaznowski, dzieło Nikodemo-
wicza całościowo ma ten wzniosły charakter. 

Muzyka religijna Andrzeja Nikodemowicza ucieleśnia 
humanistyczną ideę możliwości etycznego oddziaływania 
muzyki, porusza (movere), nie pozostawia obojętnym! 
Wykonawcy byli poruszeni, przejęci, co przełożyło się tak-
że na sposób odbioru przez publiczność, więc Oratorium 
także i przez to stało się rzeczywistym zwieńczeniem nie 
tylko wieczoru, ale całego X Festiwalu Andrzeja Nikode-
mowicza. Zwłaszcza, że w ostatnich dwóch latach, w cie-
niu pandemii, Festiwal był kameralny i siłą rzeczy pomijał 
tak charakterystyczną dla kompozytora twórczość religij-
ną, za którą publiczność, jak i niżej podpisana, już tęskniła. 

Iwona A. Siedlaczek
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Byłam dzieckiem wojny

Irena 
Skalska

Moje wnuki często pytały mnie, jakimi zabawkami 
bawiłam się będąc dzieckiem, jakie miałam koleżanki, 
jak to się stało, że zaginęłam w czasie II wojny świa-
towej? Własnym dzieciom nie opowiadałam o swoich 
traumatycznych przeżyciach wojennych, bo pragnę-
łam dla nich lepszego i przyjemniejszego dzieciństwa. 
Chciałam obronić je przed przykrymi i drastycznymi 
zdarzeniami, jakich byłam świadkiem, i których do-
świadczyłam w czasie wojny1.

1. Mój rodzinny dom
Urodziłam się 10 XI 1932 r. we wsi Podmieście, powiat 

kozienicki, gmina Gniewoszów, dziś województwo ma-
zowieckie. Miejscowość ta należała do parafii Św. Waw-
rzyńca w Głowaczowie; w niej też zostałam ochrzczona. 
Byłam pierwszym dzieckiem w rodzinie Wacława i Zo-
fii Korczów. 

Moja wioska była mała. Liczyła zaledwie 32 gospo-
darstwa. W odległości ok. 2 km od niej znajduje się nie-
wielkie miasteczko Głowaczów, znane dawniej z targów 
końskich. Mój dziadek Jan Korcz zajmował się handlem 
końmi. Moi rodzice byli małorolnymi rolnikami, tak 
biednymi, że nie było ich stać na kupno konia, który uła-
twiałby pracę na roli. Toteż często ojciec zatrudniał się 
u bogatych gospodarzy w zamian za jego wypożyczenie. 
Dzięki temu mógł zaorać i obsiać swoje pole lub przy-
wieźć drewno z lasu na opał. Do pracy u innych rolni-
ków chodziła także mama. Dzieci pozostawały wtedy pod 
opieką babci, mamy taty. Babcia mieszkała z nami aż do 
śmierci w 1946 r. 

Zawsze brakowało nam żywności. Szczególnie nie było 
co jeść wiosną, gdy w gospodarstwie kończyły się zapasy 
z poprzedniego roku. Mówiło się wtedy, że to tzw. przed-
nówek. Rodzicom trudno było wówczas zarobić na chleb, 
ponieważ nikt w tym czasie nie potrzebował najemników. 
Rzadko kiedy trafiała się młocka. Młóciło się wtenczas 
cepami. Bardzo często brakowało nam chleba, a nawet 
ziemniaków. Nie wspominam o mięsie, które jadało się 

1   Rozszerzony tekst wspomnień Ireny Skalskiej pt. Jedno takie życie opubli-
kowano [w:] Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia, IPN Lublin 2014, s. 115–150.

bardzo rzadko. Kawałek rąbanki, tj. mięsa razem ze sło-
niną i kością, mama kupowała tylko na Boże Narodzenie 
i Wielkanoc. Zdarzało się, że nawet wtedy nie było kawał-
ka mięsa. Mimo tak trudnych warunków mama co dwa 
lata rodziła następne dziecko. Urodziła nas jedenaścioro. 

Mój ojciec był człowiekiem dobrym i na owe czasy wy-
kształconym. Miał ukończoną szkołę powszechną. We 
wsi tylko on jeden miał takie wykształcenie. Wieczorami, 
zwłaszcza latem, często przychodzili do nas gospodarze, 

Irena Skalska z d. Korcz, 1976 r.
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siadali na podwórku, a tata przy latarce czytał im frag-
menty książek, urywki gazet czy też urzędowe pisma. 
Chłopi szanowali mojego ojca i uważali za człowieka 
o dużej wiedzy. Radzili się go często. Niemal wszystkim 
rolnikom w razie potrzeby pisał pisma do urzędów. Pew-
nej majowej nocy 1939 r. mieszkańcy naszej wsi dostrze-
gli na niebie niezwykły znak. Były to rzekomo trzy świe-
tliste krzyże, które przesuwały się w kierunku zachodnim. 
Przysłuchiwałam się z lękiem opowiadaniom mężczyzn, 
którzy przychodzili, aby porozmawiać z ojcem o tym nie-
zwykłym zjawisku. Mówili z wielką bojaźnią i trwogą coś 
o zbliżającej się wojnie, o cierpieniu i o tym, że Bóg bę-
dzie karał ludzi. Bałam się wtedy strasznie.

Moi rodzice wynajmowali się do pracy na każde zawo-
łanie i żądanie. Ciężko zarobiony grosz przy sianokosach, 
żniwach i młócce odkładali na budowę domu. Nasza sta-
ra chata, pokryta słomą, bez podłogi, tylko z glinianym 
klepiskiem, z małymi okienkami, chyliła się ku upadkowi. 
Rodzice sprzedawali każde jajko, każdy kawałek masła. 
Przez wiele lat nie miałam w ustach bułki. Żadne dziec-
ko nie miało też wymagań co do ubioru. Wszystko to, co 
kupili rodzice, było dobre i ładne. Młodsze dzieci nosiły 
i dodzierały ubrania po starszych. Zimą brakowało nam 
ciepłego okrycia i butów, toteż całymi tygodniami sie-
dzieliśmy w domu. Ubrania i buty oszczędzało się. Zimą 
ślizgałam się na drewnianej desce przymocowanej do sta-
rych butów ojca. Latem chodziłam do kościoła boso. Do-
piero pod Głowaczowem myłam nogi w płynącym stru-
mieniu, wkładałam buty i szłam dalej. Boso też wracałam 
z kościoła do domu. W podobny sposób zachowywali się 
wszyscy mieszkańcy wioski.

Z wielkim trudem rodzicom udało się wreszcie wybu-
dować ładny drewniany dom, cały z bali, z dwiema izba-
mi wewnątrz. Jaka była radość, gdy przenosiliśmy do 
niego nasz skromny dobytek! W nowym domu nie było 
wiele mebli. Izby wydawały się nam więc ciągle puste. 
W jednej z nich stało tylko lóżko mojej babci i drewnia-
ny kuferek z jej odzieżą. Babcia była wielką miłośniczką 
kwiatów. Ogródek przed domem i okna w izbach tonę-
ły w kwiatach. Moja mama natomiast wycinała z papieru 
wspaniałe ozdoby. Na święta u powały wieszaliśmy kolo-
rowy pająk, rodzaj żyrandola, wykonany ze słomek i pa-
pierowych kwiatów. Był on symbolem urodzaju i szczę-
ścia w domu.

Byliśmy beztroskliwymi dziećmi. Graliśmy najczęściej 
w palanta, w klasy, w ganianego i kucanego berka, bawili-
śmy się w chowanego oraz w liczenie liczb do stu i tysiąca. 
W ten sposób uczyłam się pamięciowo dodawać i odej-
mować. Na piasku, zwłaszcza po deszczu, pisałam cyfry 
i litery. Nie miałam ani książek, ani zeszytów. Pisownię li-
ter i cyfr pokazywał mi tata.

 2. Wybuch II wojny światowej
Był rok 1939. Od wielu miesięcy ludzie mówili o woj-

nie. Robili nawet zapasy – gromadzili głównie tłuszcz. 
Moja rodzina nie miała co odkładać, tak byliśmy bied-
ni. Pod koniec lipca ojciec dostał kartę mobilizacyjną do 
wojska. Kiedy nadszedł czas odjazdu, mama spakowała 
ojcu niezbędne rzeczy, dała kawałek chleba na drogę i od-
prowadziła niemal do samego Głowaczowa. Zapłakana 
wróciła do domu. Nie chciałam wcale pożegnać się z tatą. 
Myślałam, że jak pożegnam się z nim, to on już do nas 
nie wróci. Nasłuchałam się przecież na naszym podwór-
ku różnych opowiadań o wojnie. Tato został skierowany 
do obrony wschodniej granicy Polski. Znalazł się w Brze-
ściu nad Bugiem, a potem dotarł aż do Kowla. Był tele-
grafistą. Specjalność tę zdobył, gdy przed wojną odbywał 
zasadniczą służbę wojskową w Warszawie. 

Lato 1939 r. było piękne. Słoneczna pogoda trwa-
ła tygodniami. Gospodarze kończyli zbierać z pół zbo-
że i układali je w stogi. Obfite zbiory nie cieszyły jednak 
rolników. Przecież 1 września Niemcy dokonali brutalnej 

Zofia Korcz z synem Andrzejem. Podmieście 1957 r.
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napaści na Polskę. Wielu polskich żołnierzy nie wróciło 
jeszcze z wojny, dużo ich poległo. Pamiętam, że 8 wrze-
śnia Niemcy przyszli do Podmieścia. Przez naszą wio-
skę długo przemieszczały się tabory niemieckie. Konie 
ciągnęły armaty i działa, jechały czołgi. Gościńcem od 
strony Bobrownik w kierunku Głowaczowa długo ma-
szerowali żołnierze niemieccy. My, dzieci, byłyśmy bar-
dzo ciekawe, jak wyglądają Niemcy. Pobiegliśmy więc na 
gościniec, aby ich zobaczyć. Początkowo zza płotu, a po-
tem zza domów patrzyliśmy na idące wojsko. Chcąc mieć 
lepszy punkt obserwacyjny, pierwsza weszłam na płot go-
spodarza mieszkającego przy gościńcu, a za mną pozo-
stałe dzieci. Wyglądaliśmy jak stado wróbli siedzących 
na płocie. Krzyczano na nas, nawet grożono nam ręką. 
Nie reagowaliśmy. Przecież nie rozumieliśmy języka nie-
mieckiego. Siedzieliśmy dalej. Nagle – jeden z niemiec-
kich żołnierzy podbiegł z batem i zaczął nas bić. Pokale-
czył mi dotkliwie skórę na nogach. Z trudem dowlekłam 
się potem do domu. To pierwsze spotkanie z Niemcami 
było dla mnie bardzo bolesne. Od tej pory bałam się ich. 
Miałam wtedy zaledwie siedem lat.

Niemcy niezwykle szybko wprowadzili swoje „porząd-
ki”, ograniczając wolność Polakom. Od pierwszych dni 
ich panowania obowiązywała godzina policyjna. Nało-
żono na wszystkich obowiązek zaciemniania wieczorem 
okien. Wymagano natychmiastowego meldowania przy-
byłych osób. Nakazano oddać konie, które po rozbiciu 
polskich oddziałów zbrojnych przychodziły do naszych 
gospodarstw. W przypadku nieposłuszeństwa Niem-
cy rozstrzeliwali Polaków bez żadnego sądu. Zapanował 
strach i trwoga. Ludzie, mimo tych gróźb i szykan, bun-
towali się po cichu, ale nie okazywali tego jeszcze na ze-
wnątrz, bojąc się represji. Każdy chciał przeżyć wojnę. 
Niemcy okupowali zachodnią i centralną Polskę, a Rosja-
nie od 17 września 1939 r. wschodnie tereny.

Z wielkim trudem przeżyliśmy zimę 1939 r. Jedyną po-
ciechą było to, że tata w listopadzie wrócił do domu z woj-
ny. Z chwilą powrotu do nas tata zaczął chorować. Żył 
w ciągłym napięciu i strachu. Niemcy zaczęli bowiem wy-
wozić wszystkich mężczyzn w sile wieku do III Rzeszy na 
tzw. roboty, czyli do przymusowej pracy w niemieckich 
gospodarstwach rolnych i fabrykach broni. Tata wyglądał 
bardzo źle. W dodatku Niemcy uważali go za jednookie-
go, gdyż nauczył się funkcjonować z zamkniętą powieką. 
Ten fortel pomógł mu przetrwać najtrudniejsze chwile. 
Osłabienie naszych organizmów z powodu niedożywie-
nia stało się później przyczyną wielu chorób w rodzinie.

3. Wojenna codzienność
Wiosną 1940 r. Niemcy wszystkim mieszkańcom Pod-

mieścia i okolicznych wsi zarekwirowali pola uprawne 

wykorzystane potem do produkcji żywności przezna-
czonej na cele wojenne. Chłopi pod ich nadzorem zaora-
li pola, obsiali je zbożem i obsadzili burakami. Powstały 
w ten sposób ogromne plantacje jednogatunkowych ro-
ślin. Takie uprawy miejscowa ludność nazywała niwami. 
W rejonie tych upraw wybudowano dwa ogromne ma-
gazyny i domy mieszkalne dla kolonistów niemieckich – 
bauerów (niem. chłop). Znajdowały się one w Miejskiej 
Dąbrowie i w Lipie. Zebrane zboże przetwarzano na arty-
kuły żywnościowe, które Niemcy wysyłali wojsku na front 
wschodni. Wojna od czerwca 1941 r. toczyła się już na te-
renach Związku Sowieckiego.

Rok 1940 był wyjątkowo trudny dla naszej rodziny, 
gdyż zostaliśmy bez dachu nad głową. Aby zbudować 
dom bauerowi z Miejskiej Dąbrowy Niemcy rozebra-
li nasz nowy dom i stodołę. Tego dnia nie zapomnę do 
końca życia! Pewnego kwietniowego poranka zajechały 
na nasze obejście samochody i furmanki. Obudził mnie 
wrzask na podwórku. Niemcy nakazali rodzicom opu-
ścić natychmiast mieszkanie i wynieść z niego wszystko. 
W pierwszej kolejności rozpoczęli rozbierać stodołę. Na-
gle tato powiedział do mnie: „Proś ich, może zostawią”. 
Nie wiedziałam właściwie, o co mam ich, czyli Niem-
ców, prosić. Zaczęłam krzyczeć. Prosiłam na kolanach. 
Nie pomogło. Kopnięto mnie jedynie i odepchnięto na 
bok. Wystarczyło pół dnia na rozebranie stodoły oraz 

Wacław i Zofia Korczowie z dziećmi (druga od lewej Irena). Podmieście 1940 r.
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domu i wywiezienie drewna z naszego podwórka. Pozo-
stała nam tylko obora. Tata posmutniał i niewiele mówił. 
Po namyśle wydzielił w oborze miejsce dla krowy, a w po-
zostałej części urządził izbę mieszkalną dla naszej licznej 
rodziny. W takich prymitywnych warunkach mieszkali-
śmy kilka miesięcy.

Niemcy do pracy na niwach przymuszali wszystkich 
mieszkańców wsi. Za całoroczną harówkę jesienią w for-
mie zapłaty otrzymywaliśmy przydział części plonów. Na 
jedną osobę przypadało pół metra żyta i dwa metry kar-
tofli. Na niwy chodziłam z mamą codziennie. Mimo że 
byłam dzieckiem, wyznaczano mi taką samą działkę do 
obrobienia jak dorosłej osobie. Z pracą musiałam nadą-
żyć na równi z innymi. Pomagała mi w tym mama i do-
brzy ludzie. Cała rodzina musiała przeżyć z tego, co otrzy-
mywaliśmy od Niemców, i z tego, co wyhodowali babcia 
i tata w przydomowym gospodarstwie. Chcąc mieć tro-
chę żyta lub pszenicy, po żniwach młodsze dzieci cho-
dziły na ściernisko i zbierały tam kłosy. Robiły to całymi 
dniami, od świtu do nocy. Zebrane kłosy dawały dużo do-
brego ziarna. Ono ratowało nas od głodu. W następnych 
latach Niemcy znacznie zmniejszyli racje żywnościowe. 
Było nam coraz trudniej wyżywić rodzinę.

Z chwilą nadejścia zimy 1940 r. okupanci w związku 
z budową w najbliższej okolicy poligonu lotniczego na-
kazali wszystkim mieszkańcom opuścić wieś. Każdej ro-
dzinie wyznaczono kwaterę w innej wiosce. Nazywaliśmy 
te działania wysiedlaniem. Niemcy w okresie zimowym 
na dawnych niwach zorganizowali strzelnicę. Pewnego 
dnia zaczęły się ćwiczenia w strzelaniu. Rodzice nie zdą-
żyli jeszcze wyprowadzić się wraz z nami na wyznaczone 
przez Niemców miejsce. Żołnierze niemieccy wiedzieli, 
że przebywamy w oborze-domu, a mimo to puścili w na-
szym kierunku serię z karabinu. Kule trafiły w ścianę pod 
sufitem. Dzięki Bogu nikomu nic się nie stało. Po tym 
niebezpiecznym dla nas incydencie w pośpiechu opuści-
liśmy Podmieście.

Na wspomnianej strzelnicy już po 1941 r., Niem-
cy przyuczali, jak posługiwać się bronią, byłych jeńców 
sowieckich, głównie Mongołów, którzy poszli z nimi 
na współpracę. Po takim przeszkoleniu otrzymywali 
mundury niemieckie oraz broń i byli wysyłani na front 
wschodni. Pamiętam, że bardzo dokuczali ludności cy-
wilnej. Niemcy nie reagowali na ich zachowanie. Najbar-
dziej zagrożone były kobiety, które często musiały się cho-
wać przed nimi w obawie napaści i gwałtów. 

Represje wobec ludności polskiej, tj. łapanki, aresz-
towania, wywózki na przymusowe roboty do Niemiec 
i bicie podczas pracy na niwach, spowodowały reakcję. 
W pobliskich lasach ukrywały się polskie oddziały par-
tyzanckie, które coraz częściej napadały na najbardziej 

okrutnych kolonistów niemieckich. Bauera z Lipy za znę-
canie się nad ludźmi na mocy wyroku wydanego przez 
polskie podziemie pobito ze skutkiem śmiertelnym. Przy-
padek ten spowodował srogie represje ze strony okupan-
ta. W ramach odwetu Niemcy dokonali pacyfikacji wsi 
Cecylówka Głowaczowska. Spędzili do stodoły wszyst-
kich mężczyzn, nawet starców, oblali budynek benzyną 
i podpalili. Zginął wtedy mój wujek, który nie miał jesz-
cze 30. lat. Ciocia rozpoznała jego szczątki po fragmen-
cie koszuli i strzępie marynarki. Obecnie znajduje się tam 
pomnik poświęcony pomordowanym. Każdego roku 1 li-
stopada odprawiane jest w tym miejscu nabożeństwo ża-
łobne w intencji mieszkańców wioski zamordowanych 
w bestialski sposób przez okupanta niemieckiego.

Walki na froncie wschodnim trwały nadal. Dociera-
ły do nas wieści o tym, że Niemcy ponoszą tam wielkie 
straty, że w ZSRS w 1943 r. powstało wojsko polskie2. Od 
czerwca 1944 r. nasiliły się też naloty lotnictwa sowieckie-
go na pozycje niemieckie. Sowieci i wojsko polskie zbliża-
ło się do granic okupowanej Polski. Niemcy cofali się na 
całej linii. Nacierające od wschodu armie w połowie lip-
ca 1944 r. zajęły Chełm i Lublin.

Był sierpień 1944 r. Ludność z okolicznych wsi przygo-
towywała się do przetrwania ofensywy wojsk sowieckich. 
Swój dobytek starała się ukryć, zakopując go w ziemi. Za-
częły się jednak rabunki. Jedni zakopywali w dzień warto-
ściowe dla siebie rzeczy, inni nocą je odkopywali i kradli. 
W ten sposób babcia straciła swój cenny kufer z odzie-
żą. Z każdym dniem nasilały się naloty lotnictwa sowiec-
kiego. Ludność, zabierając inwentarz i najpotrzebniejsze 
rzeczy, zaczęła opuszczać wsie i kierować się w stronę Ra-
domia. Zatłoczonymi drogami, głównie polnymi, konie 
ciągnęły wozy naładowane dobytkiem. Obok szli ludzie, 
którzy przed sobą prowadzili zwierzęta domowe. Wszy-
scy nocowali pod gołym niebem. Moja rodzina nie miała 
ani wozu, ani konia, więc wszystko niosła na plecach. Zo-
stawialiśmy po drodze mniej potrzebne rzeczy, aby ulżyć 
sobie w marszu. Pod koniec wędrówki mieliśmy tylko 
ubranie na sobie, pierzynę, dwie poduszki i krowę. Z ta-
kim mizernym dobytkiem moi rodzice z dziećmi i z ro-
dziną siostry mamy dotarliśmy do wsi Mąkosy Stare, do 
gospodarstwa pana Kamińskiego. Co w tym czasie dzia-
ło się ze mną? Tu zaczyna się właśnie moja niezwykła wo-
jenna historia i traumatyczne przeżycia.

4. Moja niezwykła wojenna historia
Zdarzało się, że niektórzy z wysiedlonych wraca-

li co pewien czas do swoich opuszczonych gospodarstw. 

2   Była to I Dywizja Piechoty im  T. Kościuszki, jednostka Wojska Polskiego 
utworzona w maju 1943 r. w Sielcach nad Oką. 12–13 X 1943 r. walczyła pod 
Lenino, ponosząc duże straty.
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Chcieli wiedzieć, co dzieje się pod ich nieobecność z do-
mostwami. Jako że byłam najstarsza z rodzeństwa (mia-
łam 12 lat) pewnego wrześniowego dnia 1944 r. wybrałam 
się z babcią do naszego pustego gospodarstwa w Podmie-
ściu. Wiedziałyśmy, że tereny te były celem częstych na-
lotów bombowych. Sądziłyśmy, że w razie niebezpieczeń-
stwa będziemy mogły ukryć się w piwnicy obok obory. 
Nie zdawałyśmy sobie jednak sprawy z tego, że nasza wieś 
i najbliższa okolica stanowiły w tym czasie pierwszą linię 
frontu. Armia Czerwona w szybkim tempie dotarła już 
do linii Wisły, oddalonej od nas o ok. 10 km. 

Pierwszy nalot w tym dniu spędziłyśmy w piwnicy. Nie 
był taki straszny. Po nalocie wyszłyśmy na pole, aby usta-
wić powalone kopki zboża. Kiedy byłyśmy zajęte pracą, 
nadleciała eskadra sowieckich samolotów, ale bomb nie 
zrzuciła. Piekło zaczęło się dopiero kilka minut później. 
Próbowałyśmy wrócić do piwnicy, ale dotarłyśmy tylko 
do pola ziemniaków. Położyłyśmy się obie w bruzdach. 
Bomby padały obok nas, jedna za drugą. Paliła się już cała 
wieś, a także ustawione przez nas kopki zboża. Ogromna 
bomba trafiła w nasz były dom-oborę. Widziałyśmy, jak 
cała wyleciała w powietrze. W jej miejscu powstał głębo-
ki lej wielkości sadzawki. Okazało się później, że piwnica 
jednak ocalała. Samoloty wracały i co kilka minut zrzu-
cały bomby. Struchlałe i przerażone modliłyśmy się obie 
na cały głos. Słyszał nas chyba sam Pan Bóg.

To, co działo się wtedy wokół nas, trudno jest mi wier-
nie opisać. Warkot samolotów, huk rozrywanych bomb, 
strzały z dział przeciwlotniczych, rżenie koni, krzyki wy-
straszonych ludzi, jęki rannych – wszystko to nas prze-
rażało, a jednocześnie paraliżowało. Ten potworny obraz 
potęgowany był jeszcze hukiem palących się zabudowań 
wiejskich. Dym i grudy ziemi wyrywane przez bomby 
powodowały ciemność, przez którą przebijały się czer-
wone języki ognia. Byłam przekonana, że nadszedł już 
koniec świata. Ogarnęły mnie ogromna trwoga i przera-
żenie. Trudno mi powiedzieć, jak długo trwał ten strasz-
liwy nalot. Zdawało mi się, że całe wieki. Leżałyśmy 
w bruzdach pola ziemniaczanego w odległości może ok. 
200 metrów od naszego nieistniejącego już domu, oszo-
łomione i ogłuszone wybuchami bomb. Kiedy ucichły 
odgłosy nalotu, dały się słyszeć krzyki Niemców i jęki 
rannych żołnierzy, których umieszczano w samochodach 
ciężarowych i odwożono do szpitali polowych. Dobija-
no też ranne konie. 

Babcia postanowiła podejść bliżej i zobaczyć, co dzieje 
się w wiosce. Miała wkrótce wrócić po mnie. Niemcy, wi-
dząc zbliżającą się babcię, pochwycili ją, siłą wsadzili do 
samochodu i rozkazali uciskać bandażem rany jakiemuś 
wyższej rangi wojskowemu. Auto z rannym ruszyło. Bab-
cia krzyczała, płakała, mówiła, że pozostawiła wnuczkę 

na polu, ale nikt się tym nie przejmował. W wyniku ta-
kich nieprzewidzianych okoliczności zostałam sama. Do-
wiedziałam się później, że babcia po dwóch tygodniach 
dotarła do Mąkosów. Rodzice bardzo rozpaczali, kiedy 
okazało się, że z nią nie wróciłam. Nie mogli darować so-
bie, że pozwolili mi iść do Podmieścia. Cała rodzina my-
ślała, że już nie żyję. Zamówiono nawet mszę św. za moją 
duszę, którą odprawił ksiądz w kościele w Jedlni.

Na babcię czekałam bardzo długo. Ale nie wracała. 
Wreszcie podeszłam do miejsca, gdzie przed bombar-
dowaniem stała nasza obora. Zainteresował się mną ja-
kiś niemiecki żołnierz. Przyniósł mi trochę gotowanych 
ziemniaków, wymieszanych chyba z surowymi jajkami. 
Kiedy jadłam, patrzył na mnie i płakał. Kilka dni później 
przeżyłam kolejny nalot. Spędziłam go w ocalałej piwni-
cy, ale jakiś czas w stanie omdlenia. Kiedy odzyskałam 
przytomność okazało się, że piwnica wyleciała w powie-
trze, a nade mną szarzało niebo. W podartej sukience sie-
działam wtulona w jej ocalały kąt. Miałam obtarte nogi 
i złamany palec u prawej ręki. Do dziś jest krzywy, bo 
zrósł się, jak chciał. Nie czułam bólu nóg poranionych 
osuwającymi się kamieni. Zaczęłam go odczuwać dopie-
ro po kilku dniach. 

Podczas nalotów bombowych spotkałam się po raz 
pierwszy ze śmiercią. Po ustaniu bombardowań wi-
działam wielu zabitych żołnierzy niemieckich. Niektó-
rzy ranni prosili mnie o pomoc, głośno jęczeli i wycią-
gali do mnie ręce. Co mogłam dla nich zrobić? Bałam się 
ich strasznie i po prostu uciekałam. Dziś tego żałuję. My-
ślę czasem, że gdybym chociaż potrzymała umierającego 
rannego za rękę, miałby może lżejszą śmierć. Początko-
wo bałam się poległych, ale z czasem oswoiłam się z ich 
widokiem. 

Postanowiłam za wszelką cenę odszukać moją rodzinę. 
Okaleczona, w sukience prawie w strzępach, opuściłam 
dół powstały po zniszczonej przez wybuch bomby piw-
nicy i skierowałam się w stronę Bobrownik – tam, skąd 
przyszłam z babcią. Chciałam uciec jak najdalej od linii 
frontu. Biegłam co tchu, nie czując żadnego bólu okale-
czonego ciała. Dotarłam wreszcie do jakiejś wsi, w któ-
rej spotkałam parę staruszków. Na ich widok bardzo się 
ucieszyłam. Radość moja trwała jednak krótko. Oboje 
nie chcieli mnie przyjąć, gdyż twierdzili, że nie mają co 
jeść. Nie chciałam jedzenia, pragnęłam tylko być z ludź-
mi. Jedzenie można było przecież znaleźć w sadzie peł-
nym jabłek i w ogrodach warzywnych. Żywiłam się wła-
śnie tym wszystkim, co znalazłam. Często znajdowałam 
strawę w garnkach na kuchni, pozostawioną przez gospo-
darzy, którzy uciekali pośpiesznie przed nalotami. Tego 
dnia nocowałam w kopce słomy w pobliżu domu dwoj-
ga staruszków. 
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Całymi dniami błąkałam się po polach. Jadłam wszyst-
ko, co nadawało się do zjedzenia. Wkładałam na siebie 
przypadkiem znajdowane ubrania, ponieważ zaczynała 
się jesień, a noce były już dość chłodne. W czasie mar-
szu nie zwracałam uwagi na pojedyncze strzały i mniejsze 
naloty. Bałam się jedynie nalotów ciężkich bombowców. 
Nie potrafię zliczyć, ile ich przeżyłam. Oprócz tych, któ-
re opisałam, doświadczyłam potem jeszcze dwóch. Kiedy 
znalazłam się już za Bobrownikami, na odkrytym polu, 
zaczął się nalot bombowy. Położyłam się na ziemi i za-
częłam gorąco modlić się do Boga. Bomby padały wokół 
mnie jak groch. Poczułam, że robi mi się strasznie ciężko. 
Nie mogłam się poruszyć. Tak trwałam do końca nalotu. 
Kiedy udało mi się wreszcie z wielkim wysiłkiem pod-
nieść, zobaczyłam, że całe moje ciało było pokryte grubą 
warstwą ziemi wyrwanej przez spadające bomby. Wokół 
mnie było mnóstwo dołów – lejów po wybuchach. Innym 
razem, kiedy nadleciały samoloty, mogłam się schować 
tylko pod drzewo. Przytuliłam się do pnia wierzby tak 
mocno, że prawie w nią wrosłam.

Z dnia na dzień robiło się coraz chłodniej. Zimne 
były zwłaszcza noce, często z przymrozkami. Nocowa-
łam w stogach siana i w kopkach zboża. Nakładałam na 
siebie coraz więcej znalezionych ubrań. Ich kawałkami 
okręcałam także nogi. W grudniu dotarłam do Jastrzę-
bi, w pobliżu której w sierpniu 1944 r. toczyły się wal-
ki o przyczółek warecko-magnuszewski3. Tam spotkałam 
panią Rybicką z Dąbrowy, która powiedziała mi, że gdzieś 
w tych okolicach znajduje się moja rodzina, widziała bo-
wiem moją mamę proszącą rolników o jedzenie dla dzie-
ci. Na tę wiadomość zareagowałam gwałtownie, jakbym 
dostała skrzydeł. Biegłam od domu do domu i od wio-
ski do wioski. Szukałam niecierpliwie moich najbliższych. 

3   Rejon Warki i Magnuszewa 1–4 VIII 1944 r. opanowały wojska I Frontu Bia-
łoruskiego z udziałem I Armii Wojska Polskiego. W styczniu 1945 r. stanowił 
on obszar wyjściowy do operacji wiślańsko-odrzańskiej.

Otwierałam raptownie drzwi mijanych domów. Jeśli nie 
widziałam znajomych twarzy, uciekałam, nie rozmawia-
jąc z nikim. Rodzinę spotkałam dopiero w Mąkosach. 
Na widok stojącej przy kuchni mamy zemdlałam, chy-
ba z wielkiej radości i z błogiej ulgi, że skończyła się te-
raz moja okropna wędrówka.

Wielotygodniowa włóczęga w poszukiwaniu rodziny 
i koszmarne przeżycia wycieńczyły mój dziecięcy orga-
nizm. Całe ciało miałam pokryte krostami i strupami. 
Moje ubranie było zawszone. Okazało się na dodatek, 
że złapałam jeszcze świerzb. W mojej skórze pełno było 
drobnych pajączków zwanych świerzbowcami. Żywiły się 
komórkami mojej skóry, drążąc w niej kanaliki podobne 
do tych, jakie robią korniki pod korą drzewa. Skóra swę-
działa mnie tak bardzo, że drapałam się niemiłosiernie 
i stąd wzięły się na moim ciele rany i strupy. Świerzbem 
zaraziłam całą rodzinę. Mama kąpała mnie w jakichś zio-
łach i w owsianej słomie. Te zabiegi jednak nie pomogły. 
Gdy tylko było można poruszać się bezpiecznie, poszła 
pieszo do apteki w Pionkach. Tam kupiła maść, jakieś le-
karstwo w płynie i szare mydło. Tymi środkami udało się 
mamie wyleczyć mnie wreszcie z tej dokuczliwej choroby. 

5. Długo oczekiwane „wyzwolenie”
Niemcy pozostali w Podmieściu jeszcze do czasu wiel-

kiej ofensywy zimowej w styczniu 1945 r. Armia radziec-
ka 16 stycznia wyzwoliła Radom, a dzień później Warsza-
wę. W Mąkosach mieszkaliśmy tylko do przyjścia Rosjan. 
Z wielką niecierpliwością wszyscy ich oczekiwali. Kie-
dy wreszcie przyszli, okazali się równie podli i okrutni 
jak Niemcy. Rabowali i dręczyli, a nawet pozbawiali ży-
cia bezbronnych ludzi. Nasza społeczność zaczęła się ich 
bać. Pamiętam, jak pewnego dnia zimą 1945 r. Rosjanie 
prowadzili drogą od strony Lewaszówki do Jastrzębi dużą 
grupę niemieckich jeńców. Większość z nich nie miała 
pełnego ubrania. Niektórzy byli tylko w koszulach, inni 

Wejście Rosjan…
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szli bez czapek, a nawet bez butów. Widziałam takich, co 
do stóp przymocowali kawałki desek. Jeńcy byli zarośnię-
ci, brudni, apatyczni i głodni. Rozumiałam dobrze, co to 
znaczy odczuwać głód. Chciałam podać jednemu z nich 
kawałek placka upieczonego na blasze kuchennej, ale zo-
baczył to konwojujący ich Rosjanin. Dostałam od niego 
kilka batów za poryw mojego dobrego dziecięcego serca. 

Walki z Niemcami na terenie Polski trwały jednak na-
dal. Najcięższe boje toczyły się o umocnienia niemiec-
kie zwane Wałem Pomorskim i przy forsowaniu Odry 
i Nysy Łużyckiej. Ostatecznie Niemcy hitlerowskie 8 maja 
1945 r., w kilka dni po zdobyciu Berlina przez wojska so-
wieckie i polskie, podpisały bezwarunkową kapitulację. 
W wyniku ustaleń konferencji w Jałcie i w Poczdamie po-
wstała tzw. Polska Ludowa w nowych granicach. Jeszcze 
do samego końca wojny nad naszymi głowami przelaty-
wały eskadry sowieckich samolotów. Leciały wysoko i nie 
wywoływały już strachu, niemniej jednak odgłos każde-
go samolotu powodował u mnie dreszcze. Takie uczucie 
towarzyszy mi do chwili obecnej. 

Niemcy, cofając się przed natarciem Rosjan, zaminowa-
li drogi i pola uprawne. W osadach oczyszczonych potem 
z min przez saperów zaczęli pojawiać się pierwsi miesz-
kańcy. Niektórzy sąsiedzi wrócili do Podmieścia już wcze-
śniej. Zabrali wszystko, co nadawało się do wykorzystania, 
m.in. kawałki desek, narzędzia rolnicze, garnki, zajęli też 
ziemianki, w których mieszkali wcześniej żołnierze. W na-
szej wiosce i sąsiedniej okolicy nie pozostał ani jeden cały 
budynek, w którym można byłoby zamieszkać. Wszystko 
wokół było zniszczone, spalone i zryte w wyniku nalotów 
bombowych. Przetrwał jedynie stary kościół w Brzózie, 
okaleczony odłamkami kul karabinowych. 

Do Podmieścia wróciłam początkowo tylko z tatą. Tata 
nie mógł znieść widoku zgliszczy, ogromnej ilości porzu-
conego sprzętu wojskowego, a nade wszystko rozkładają-
cych się ciał poległych żołnierzy. Kiedy dotarliśmy wresz-
cie do naszego gospodarstwa, trudno było je tak nazwać, 
zastaliśmy puste podwórko i ogromny lej po zbombardo-
wanej oborze. Grube topole, które rosły za zabudowania-
mi, były odarte z kory i ścięte nad ziemią na wysokości 
2,5 m. Wokół naszego obejścia walały się szczątki ciał. Za-
częliśmy grzebać poległych. Do dwu wykopanych na polu 
dołów ściągaliśmy rozkładające się ciała i ich fragmenty. 
Trudno sobie wyobrazić, w jakim wielkim stresie, zadu-
chu i fetorze pracowaliśmy. W czerwcu 1945 r. dokona-
no ekshumacji poległych ze wszystkich zbiorowych mo-
gił w Podmieściu, w tym również z naszego pola. 

Przez wiele tygodni kolejni gospodarze wracali do 
Podmieścia i zajmowali co lepsze ziemianki. Dla nas po-
została tylko mała ziemianka przy samej drodze. Moja ro-
dzina powróciła do wsi dopiero w kwietniu 1945 r. Cały 

nasz majątek przynieśliśmy na plecach. Niedużo tego 
było. Z żywego inwentarza mieliśmy tylko krowę i dwie 
podarowane kury. Mieszkańcy wioski z płaczem wita-
li każdą powracającą rodzinę. Cieszyliśmy się wszyscy 
z tego, że szczęśliwie przeżyliśmy wojenne piekło. Wspo-
minano tych, którzy zginęli. 

Po powrocie do Podmieścia przeżyliśmy niesamowi-
te perypetie z plagą szczurów. Z nadejściem nocy poja-
wiały się ich całe zastępy. Wchodziły wszędzie. Z powo-
du wygłodzenia były tak agresywne, że rzucały się nawet 
na śpiących ludzi. Spaliśmy więc na zmianę, wyznacza-
jąc warty. Rodzice i babcia, pilnując nas i jedzenia, każ-
dej nocy długimi kijami odpędzali i odstraszali groźne 
gryzonie. 

Głodne były nie tylko szczury, lecz również ludzie. Je-
sienią 1944 r. rolnicy z powodu trwających walk nie ze-
brali z pól żadnych plonów. Zmarzły ziemniaki w grzę-
dach, zgniło też zboże w kopach. Ludzie skazani byli na 
głód. Jedynym dobrodziejstwem i ratunkiem dla nas stały 
się paczki żywnościowe przysyłane z Zachodu, tj. z UN-
RRA. Przydziały były niewystarczające. Pamiętam, że od 
wiosny do jesieni tego roku nie miałam w ustach ziem-
niaka. Raz w tygodniu we wsi Miejska Dąbrowa rozdzie-
lano żywność. Dostawaliśmy puszki z konserwami, mleko 
w proszku, oliwę oraz tak potrzebną nam odzież. Jedze-
nia z przydziałów było za mało. Nadal panował głód. My, 

Maria (od lewej) i Marian Baranowie, Irena Korcz. Brzóza 1950 r.
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dzieci, chodziłyśmy ciągle głodne. Ratowała nas od bie-
dy krowa, która dawała dużo mleka. 

Wiosną 1945 r. zaczęto wprowadzać na naszym te-
renie reformę rolną. Ziemię, która należała do dziedzi-
ca z Bobrownik, rozparcelowano między chłopów. Tata, 
małorolny rolnik, otrzymał tylko hektar pola uprawne-
go i pół hektara łąki. Nasze gospodarstwo liczyło wte-
dy 10 mórg. Byli rolnicy, którzy całymi rodzinami wy-
jeżdżali na zachód Polski, na Ziemie Odzyskane. Nasz 
tata pojechał tam, ale na rekonesans. Kiedy wrócił, zde-
cydował, że zostaniemy jednak w Podmieściu. Postanowił 
wtedy zgromadzić drewno na budowę domu. Pochodziło 
ono z naszego lasu i było trudne do obróbki. W ściętych 
pniach tkwiły jeszcze odłamki kul. Z wielkim wysiłkiem 
tata zbudował dom, a potem pozostałe budynki gospo-
darcze. Wszyscy powoli dochodziliśmy do siebie. Prze-
życia wojenne miały w dużej mierze wpływ na ukształto-
wanie mojej osobowości i późniejszego życia. Otoczona 
miłością rodziny wracałam powoli do równowagi psy-
chicznej. Domownicy głównie zadbali o to, abym zapo-
mniała i wykreśliła z pamięci najboleśniejsze zdarzenia 
i przeżycia wojenne.

Jak chętnie wtedy uczyłam się, jak bardzo byłam cie-
kawa świata. Zaraz po wyzwoleniu władze oświato-
we zorganizowały szkołę w prowizorycznym budynku 
w Miejskiej Dąbrowie. Wcześniej, zimą 1940 r. uczęsz-
czałam do szkoły w Brzózie, a potem w Dobieszynie. Po 
egzaminie przyjęto mnie do IV klasy. W ciągu jednego 
roku przerobiłam program nauczania klasy IV i V. Wielu 
uczniów też chciało się uczyć. Brakowało jednak sal lek-
cyjnych, ławek i nauczycieli. Rodzice, aby zaradzić kło-
potom, zbili z desek brakujące ławki, a i tak siedziało 
w nich nawet po dziesięcioro uczniów. W maju 1945 r., 
ubrana w granatową sukienkę z białym kołnierzykiem, 
przystąpiłam do Pierwszej Komunii Świętej w Brzózie, 
gdyż kościół parafialny w Głowaczowie został całkowi-
cie zniszczony. 

Po ukończeniu klasy VI w Szkole Podstawowej w Gło-
waczowie zostałam przyjęta do Liceum Pedagogicznego 
w Kozienicach. W klasie III z powodów rodzinnych mu-
siałam jednak przerwać naukę. 1 IX 1952 r. zatrudniono 
mnie jako niewykwalifikowanego nauczyciela w szkole 
podstawowej w Taczewskiej Woli, ok. 9 km od Radomia. 
W systemie zaocznym przygotowywałam się jednocze-
śnie do matury. Po jej zdaniu, rok później, uzyskałam peł-
ne wykształcenie średnie zawodowe. Stałam się wykwali-
fikowaną nauczycielką. Na tamte czasy był to duży sukces, 
ponieważ połowa nauczycieli uczących w szkołach pod-
stawowych nie posiadała średniego wykształcenia. W la-
tach 1953–1957 pełniłam funkcję kierownika Szkoły Pod-
stawowej w Klonowcu. Tam poznałam mojego przyszłego 

męża. 11 IV 1954 r. odbył się nasz ślub w kościele para-
fialnym w Odechowie. 

W okresie swojej pracy zawodowej, w trybie zaocznym 
zdobyłam wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie na-
uczania biologii i uzyskałam I stopień specjalizacji zawo-
dowej. Czuję wielką satysfakcję z tego, że tyle osiągnę-
łam w swoim życiu zawodowym i rodzinnym. W oświacie 
przepracowałam 35 lat, w tym 24 lata na kierowniczych 
stanowiskach, jako kierownik szkoły, metodyk nauczania 
biologii, zastępca dyrektora szkoły. Z mężem wychowa-
liśmy i wykształciliśmy troje dzieci. Jestem dumna z mo-
ich dzieci i wnuków, gdyż realizują swoje marzenia i wy-
konują prestiżowe zawody. 

Druga wojna światowa zabrała mi najpiękniejsze lata 
mojego dzieciństwa. Mimo traumatycznych przeżyć – wy-
zwoliła we mnie jednak ogromną siłę życia, nauczyła mnie 
pokory i miłości do ludzi, uczuliła na krzywdę drugiego 
człowieka, zwłaszcza dziecka. Trudną i odpowiedzialną 
pracę w szkole starałam się wykonywać zawsze sumienie 
i z dużym oddaniem. Dziękuję wszystkim tym, z którymi 
przyszło mi pracować przez wiele lat. To dzięki nim mo-
głam realizować się w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
nie tylko w szkole, lecz także w lokalnym środowisku. 

 Wspomnienia Ireny Skalskiej 
 opracowała Elżbieta Orzechowska

Irena i Jan Skalscy. Odechów 1954 r.
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Klęcznik księdza Czesława M.
Zobaczyłem twój klęcznik
przytulony do ściany.

Ile modłów uniosło się z niego, 
ile razy zabolały kolana?

Nad nim królowała tylko
Matka Częstochowska.

Nie liczyła godzin
na nim spędzonych,

nie liczyła nawet dni
i próśb kierowanych do niej,

ani próżnych westchnień
przesyłanych w naszych intencjach.

Milczał znieruchomiały,
jakby też odpoczywał

od ciężaru twoich kolan
i codziennej pokory.

J. I. Kraszewskiemu
Choć to odległy czas – blisko 200 lat –
zanurzam się w jego twórczości,
szukam 312 powieści
zebranych w 600 tomach 
(jak obliczyli mądrze ludzie), 
dalej: dziesiątek szkiców piórkiem,
z którym nieustannie podróżował
(salony, domy, szkoły, drzewa, kaplice, pałace, 
dwory, piękne opisy pól i łąk, i czułe wspomnienia).
O jego pobytach w więzieniach, 
męczących usługach publicznych, 
udręczeniach od kochanek,
znajomych i przyjaciół niewiele wiemy…

w Wilnie i Dreźnie był więziony i poniżany 
– jednak napisał swoje 24 powieści Bolesławity,
i do końca nie policzone Obrazy z życia… 
szlachty, magnatów,  rycerzy i królów
…………………………………………………………………
dzisiaj piszą młodsi i bardzo skromnie: 
Waldek, Zbyszek, Ryszard…

(żeby nie powiedzieć – skromniutko, 
ot dwie, trzy kilkunastostronicowe książeczki
wychwalane po wszystkich „odpustach”,
przy każdych okazjach…
i ciężko wzdychają
jak się bardzo napracowali 
– że tylko współczuć im…

Niektórzy, również poniewierani przez życie, 
zazdroszczą (ja też), że inni bywali na jego pałacach,
oglądali jego książki, obrazy,
słuchali wykładów
i fortepianowych utworów,
a wieczorem wspólnie zanurzali się 
pomiędzy lipami podlaskiego miasteczka,
by obejrzeć Radziwiłłowską fortecę
i posłuchać ptaków…

Ach… gdyby tak odwiedzić go niespodzianie, 
zadać kilka pytań, 
o bezsenne noce przy świecach, o…
Szukali po drożynach, niwach, 
zapomnianych polach bitew,
śladach pogoni i ucieczek, 
weselnych uczt i karczemnych krzyków,
pohukiwań i strzelaniny, 
chcąc odczytać historię 
– jak nakazywał mistrz: 
szukali za sobą i przed sobą; 
nigdy koło siebie…
był zauroczony – światem
Odessą, Ukrainą, Włochami, Francją, 
o zamarłej Polsce mógł tylko  marzyć 
…gospodarował w Dołhe, Omelnie, 
Uważnie obserwował chłopów, mieszczan, 
duchowieństwo… 
i pisał, pisał, pisał…

łączę się z nimi i z nim
i zazdroszczę 

(Spisuję te informacje z książki przyjaciela 
Belphegora i zazdroszczę mu wiedzy i pracowitości).
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Jedzenie chleba
Jurkowi S. Ossowskiemu

W naszym domu najpierw ojciec 
szeroko żegnał się Krzyżem,
łamał chleb na kawałki 
i rozdawał każdemu z nas;
 
matka klękała obok niego 
i unosiła ręce do Maryi,  
by błogosławiła domowi 
kroplą święconej wody. 

Stawiała na stole skopek mleka 
albo gorącego żuru, 
przytulała nas do piersi 
i zachęcała do jedzenia.

Skrupulatnie zbieraliśmy 
najmniejsze okruchy chleba,  
całowali matkę i ojca w ręce 
– zaczynało się święto.

Sianie zboża
Ojciec każdej wiosny i jesieni 
spulchniał swoją rolę,
dobierał dorodne ziarna,
klękał na kolana i składał ręce 
jakby modlił się do nich,
każdego ranka obserwował niebo
poszukując deszczowej chmury,
potem wypatrywał słonka wieszczącego pogodę
i cierpliwie czekał na owoce swojej pracy…
…………………………………………………
Raz wyrastały dorodne  kłosy,
wzbudzające uśmiech na twarzy ojca
i zacieranie rąk z radości,
gotowych na przyjęcie chleba;
innym razem pojawiał się tylko kąkol;

ojciec nie przeklinał go, nie niszczył, 
kiwał z politowaniem głową,
chcąc zrozumieć jak grzech – 
jego nieoczekiwaną obecność.

Odważne Słowo
Na początku było Słowo,
które nie przestraszyło się ciemności,
najstraszniejszego grzechu;
kończyło swoje dzieło
oddzielenia dnia od nocy,
jasności od ciemności,
Matki i ojca.
……………………………………
Po nim też było słowo
zmyślenia i kłamstwa.

Mój Aniele
Mój Aniele
bądź mi skałą,
która osłoni mnie 
od deszczu,
wiatru, burzy,
kłamliwego gadania ludzi.

Poprowadź mnie prostą drogą 
do Jego Stóp.

Nisko pochyl moją głowę,
by dłużej nie tęskniła za jego
złotymi promieniami.

Nie oczekiwała więcej 
niż mi się należy
jako człowiekowi.

Mój drogi Aniele!

Sezonowy naród
Mały, sezonowy naród
przepędzany jest
od granicy do granicy
w każdym pokoleniu;
jeżeli nie umie walczyć,
i nie ryzykuje
nie może się zakorzenić
ani wybić na niepodległość.



5 4  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

«Klecha»
– tekst na ulotkę promującą film

Wojciech 
Pestka

Jest rok 2011. Pacjenta szpitala psychiatrycznego od-
wiedza postulator. 

Pacjent to emerytowany szef Grupy „D” – zakonspi-
rowanego oddziału Służby Bezpieczeństwa do walki 
z Kościołem. Zabójstwa, pobicia, szantaże, prowokacje, 
napady to standardowe metody działania jego funkcjona-
riuszy. Postulator chce rozwikłać tajemnicę śmierci księ-
dza Romana Kotlarza, proboszcza z Pelagowa. 

Jest rok 1976. Na ulicach Radomia robotnicy prote-
stują przeciwko podwyżkom cen żywności wprowadzo-
nym przez komunistyczne władze. Z robotnikami jest 
ksiądz Roman Kotlarz…

Czy po latach sprawa tajemniczej śmierci księdza zo-
stanie wyjaśniona? 

Kim okaże się pacjent: katem, sędzią, a może 
ofiarą? ■

Roman Kotlarz (ur. 17 października 1928 w Koniemłotach, zm. 18 sierpnia 1976 w Radomiu) – polski ksiądz die-
cezji radomskiej, kaznodzieja, działacz opozycji w PRL, uczestnik w 1976 protestu robotników tzw. wydarzeń radom-
skich, prześladowany, a następnie pobity przez Służbę Bezpieczeństwa, ofiara represji komunistycznych oraz Sługa 
Boży Kościoła katolickiego. ■



→
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«Klecha»
(eksplikacja reżysera)

Jacek 
Gwizdała

Ponad dwadzieścia sześć lat temu, realizując jako 
producent, zdjęcia do tryptyku dokumentalnego „Mia-
sto z wyrokiem” poświęconego wydarzeniom Czerwca 
1976 roku w Radomiu po raz pierwszy „spotkałem się” 
z księdzem Romanem Kotlarzem. 

Okazało się, że ze schodów kościoła św. Trójcy w Ra-
domiu, 25 czerwca 1976 roku, pobłogosławił On tłum 
radomskich robotników protestujących przeciwko dra-
stycznym podwyżkom cen żywności zapowiedzianych 
dzień wcześniej w Sejmie przez ówczesnego premiera 
rządu PRL Piotra Jaroszewicza. 

Nikomu nie znany, skromny proboszcz spod radom-
skiego Pelagowa błogosławi strajkujących robotników na 
ulicach Radomia? W 1976 roku? Sam jeden. Kiedy nie 
było jeszcze rozwiniętych struktur podziemia opozycyj-
nego, wszak KOR powstanie za rok, a Solidarność dopie-
ro cztery lata później. Jak się okazało to pierwszy kapłan 
w sutannie wśród protestujących robotników w Polsce po 
1945 roku. Nie było księdza na ulicach Poznania w 1956 
roku, ani na ulicach Gdańska w 1970. A ten pierwszy, któ-
ry był na ulicach Radomia w czerwcu 1976 roku umiera 
w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach, niespełna 
dwa miesiące później. Jak pokazała historia PRL-u nie 
był, niestety, ostatnim.

Po „Mieście z wyrokiem” wyprodukowałem w 1998 
roku film dokumentalny „…i cicho ciało spocznie w gro-
bie” poświęcony już wyłącznie życiu księdza Romana Ko-
tlarza, w którym pojawiają się świadectwa o Jego prze-
śladowaniach przez Służbę Bezpieczeństwa. To, że był 
wielokrotnie bity nie zawahał się potwierdzić w styczniu 
1982 roku – w czasie stanu wojennego – prokurator, któ-
ry umorzył śledztwo w sprawie Jego śmierci, wszczęte na 
podstawie doniesienia o przestępstwie, które złożył w ra-
domskiej prokuraturze w 1981 roku jezuita ojciec Hu-
bert Czuma. 

Powodem umorzenia śledztwa było oczywiście to, że 
nie udało się wykryć sprawców.

Jeszcze podczas produkcji tego filmu ówczesny ordy-
nariusz radomski biskup Edward Materski podczas ob-
rad Diecezjalnej Rady Kapłańskiej zadał pytanie: „Czy 

Diecezja Radomska powinna się starać o rozpoczęcie 
procesu kanonizacyjnego księdza Romana Kotlarza?” 
Wówczas odpowiedź była negatywna. 19 kwietnia 2018 
roku Rada Kapłańska Diecezji Radomskiej jednogłośnie 
poparła wniosek, aby wystąpić do Stolicy Apostolskiej 
z prośbą o pozwolenie na prowadzenie procesu beaty-
fikacyjnego ks. Romana Kotlarza, a uroczysta jego inau-
guracja miała miejsce w radomskiej katedrze 1 grudnia 
2018 roku.

* * *
W liście do prymasa Stefana Wyszyńskiego ksiądz Roman 
Kotlarz napisał: „…znalazłem się świadomie, dobrowol-
nie w ogromnej rzeszy strajkujących w Radomiu. Przez 
kilka chwil w sutannie, maszerowałem środkiem ulicy. 
Raz po raz pozdrawiano mnie: Niech będzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus! Dziękujemy księdzu! Bóg zapłać! Od-
powiadałem: Na wieki wieków! Szczęść Boże”.

Film „Klecha” opowiada o ostatnich trzech latach życia 
księdza, o Jego duszpasterskiej posłudze w parafii w Pe-
lagowie, o Jego prześladowaniach przez funkcjonariu-
szy tzw. grupy D, którą utworzył zarządzeniem nr 092/
Org z dnia 19 listopada 1973 roku minister spraw we-
wnętrznych w rządzie PRL Stanisław Kowalczyk. Powsta-
ło wówczas ściśle tajne, działające ponad prawem spec-
komando zła, oddział specjalny do walki z Kościołem, 
który w 1984 roku po zabójstwie księdza Jerzego Popie-
łuszki przekształcono w Wydział Studiów i Analiz MSW, 
usiłując zatrzeć ślady jego istnienia. 

„Klecha” to kryptonim jednej z operacyjnych, tajnych 
akcji prowadzonej przez SB-ków z grupy D, a także kryp-
tonim jakim SB-cy określali inwigilowanych przez nich 
księży. 

* * *
W 2015 roku rozpocząłem realizację filmu dokumen-
talnego „Kamień” o pamięci, jaka w nas pozostała po 
Czerwcu 1976 roku w Radomiu. W 1981 roku, na fali 
karnawału Solidarności wmurowano tam kamień wę-
gielny pod pomnik mający w przyszłości upamiętnić 
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„skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem 
25 czerwca 1976 roku w Radomiu”. Nie dane mu było 
stać się pomnikiem, chociaż takie były wówczas intencje 
jego fundatorów. Mają swoje pomniki Poznań, Gdańsk, 
Szczecin, Ursus, Katowice, a Radom? Wtedy w 1981 roku 
wmurowano akt erekcyjny, urny z ziemią z miejsc uświę-
conych krwią poległych Polaków oraz… fotografię księ-
dza Romana Kotlarza. Myślę, że po latach „przypomniał” 
mi w ten sposób o sobie i zacząłem poszukiwania mate-
riałów literackich, które mogłyby stanowić inspirację sce-
nariusza przyszłego filmu, już fabularnego o księdzu Ro-
manie Kotlarzu. 

Trafiłem na powieść Wojciecha Pestki „Powiedzcie 
swoim…”, przeczytałem ją na jednym „posiedzeniu”. Po-
jechałem do Jedlni Kościelnej pod Radomiem, gdzie Woj-
tek mieszka i…

Prace nad scenariuszem trwały blisko trzy lata, przy 
czym dialogi powstawały w większości już podczas zdjęć. 
Były przez nas na bieżąco „aktualizowane”.

* * *
Tworząc tytułową postać Klechy – Księdza Romana in-
spirowaliśmy się życiem i działalnością duszpasterską 
księdza Romana Kotlarza. Wszystkie okoliczności i sy-
tuacje opisane w scenach prześladowania księdza Roma-
na wydarzyły się naprawdę. Nie wszystkie były udziałem 
księdza Kotlarza. Jego adwersarz, Mistrzo, szef grupy D 
[Piotr Fronczewski] – to postać fikcyjna, skonstruowa-
na z cech kilku, autentycznych funkcjonariuszy SB, któ-
rzy działali w grupie „D” w latach 70. ubiegłego wieku. 

* * *
Gdyby prokurator nie umorzył w 1982 roku śledztwa 
w sprawie śmierci księdza Romana Kotlarza, nie zginę-
liby ojciec dominikanin Stanisław Kowalczyk (1983), 
błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Anto-
ni Kij (1984), ksiądz Stanisław Palimąka (1985), księża 
Stefan Niedzielak, Sylwester Zych i Stanisław Suchowo-
lec (1989). Pracując nad dokumentacją do filmu, mój syn 
Bartosz natrafił na relację dziennikarza „Kuriera War-
szawskiego” z 1938 roku: 

„27. lutego 1938 roku w podpoznańskim Luboniu pod-
czas Mszy Świętej zginął ksiądz Stanisław Streich. Zabój-
ca po oddaniu śmiertelnych strzałów, wznosił z ambony 
okrzyki: Niech żyje komunizm! To dla waszej wolności! 
Kapłana katolickiego u stóp ołtarza, w kościele lubońskim 
zabijał fizycznie jakiś Wawrzyniec Nowak, ale człowieka 
i duszę ludzką w Wawrzyńcu Nowaku zabił przedtem ko-
munizm.” Historyk idei, profesor Marian Zdziechowski 
przewidując nadciągający do Polski komunizm, w wy-
danej w 1939 roku książce „Widma przyszłości” użył 

określenia BESTIALIZM WYROZUMOWANY. Pomię-
dzy śmiercią księdza Stanisława Streicha, a śmiercią księ-
dza Romana Kotlarza i wszystkich wymienionych po-
wyżej przeze mnie kapłanów istnieje ścisły związek. To 
dzieło ideologii pozbawiającej świat człowieczeństwa. 
Oby ta ideologia nie zapanowała już nigdy nad światem.

* * *
Starałem się w miarę możliwości, realizować zdjęcia 
w miejscach „pamiętających” czasy księdza Romana Ko-
tlarza i wykorzystywać w adaptacjach scenograficznych 
i dekoracjach przedmioty i rekwizyty, które „przeszły 
przez ręce” księdza Romana Kotlarza. Zgodnie z nauką 
kościoła, w przypadku Jego beatyfikacji można będzie po-
wiedzieć, że w filmie KLECHA były wykorzystane jako 
rekwizyty relikwie tzw. drugiego stopnia. Niestety nie za-
chował się dawny, drewniany kościół parafialny w Pelago-
wie, ale niektóre z elementów jego wyposażenia znalazły 
swoje miejsce w nowo wybudowanym kościele. Te ele-
menty: ołtarz, niektóre z obrazów, droga krzyżowa, część 
naczyń liturgicznych z czasów probostwa ks. Kotlarza 
przenieśliśmy do adaptowanego na potrzeby filmu drew-
nianego kościoła parafii pod wezwaniem św. Jana Paw-
ła II w Radomiu-Sadkowie. Tak stało się również z wy-
posażeniem zakrystii. I tak na przykład Mirosław Baka 
– filmowy ks. Roman przygotowuje się do mszy świętej 
przy autentycznej kredencji, a mszę celebruje przy auten-
tycznym ołtarzu z czasów probostwa księdza Kotlarza.

Nie udało się realizować zdjęć na prawdziwej ple-
banii. To dzisiaj muzeum, którego wnętrza i otoczenie 
nie nadawały się do zdjęć. Dlatego też wybudowaliśmy 
od podstaw dekorację – budynek plebanii na działce 
w Augustowie pod Radomiem przy bocznicy kolejo-
wej. W codziennym życiu księdza Kotlarza, tory kolejo-
we przebiegające obok budynku plebanii stanowiły bar-
dzo istotny element. Zaprzyjaźnieni kolejarze zwalniali 
w tym miejscu pociągi by ksiądz Kotlarz mógł „zabrać” 
się z nimi w podróż. Czy to z duszpasterską wizytą do 
szpitala w Krychnowicach, czy stawić się jako obwinio-
ny przed kolegium ds. wykroczeń – parasądową jednost-
ką wymiaru sprawiedliwości z czasów PRL, mającą karać 
winnych wybryków chuligańskich i sprawców drobnych 
przestępstw. A za takie uważano nieprzyjazne dla wła-
dzy homilie proboszcza z Pelagowa. Tory kolejowe oka-
zały się zbawienne, kiedy to księdzu Kotlarzowi udało się 
uciec boso po śniegu „nieznanym sprawcom” podczas 
kolejnej nocnej wizyty. Ucieczka przez nie uratowała mu 
być może życie. Tę scenę zapisaliśmy w scenariuszu, a jej 
realizacja w zimowym plenerze przyniosła wiele emo-
cji. Kiedy za budynkiem plebanii pojawiała się lokomo-
tywa będąca na początku towarowego składu pociągu, 
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kaskader, dubler Mirosława Baki – boso, w kostiumie 
świętego Mikołaja, przeskakiwał przez ogrodzenie ple-
banii i uciekając przed goniącymi go SB-kami w ostat-
niej chwili przebiegał przed nadjeżdżającą lokomotywą 
na drugą stronę torów. SB-cy musieli czekać, aż przeje-
dzie cały skład, a w tym czasie ksiądz Roman znikał już 
w ciemnym lesie. Zależało nam bardzo na sfilmowaniu 
tej sceny realnie, bez używania tzw. efektów specjalnych. 
Czy się udało? Ocenią to już widzowie. Techniczny zapis 
tej sceny zawierają zamieszczone poniżej scenopis opi-
sowy i storyboard – scenopis obrazkowy. Określają one 
umiejscowienie i ruch kamery w poszczególnych uję-
ciach, początkową kompozycję kadrów oraz zastosowa-
nie różnych obiektywów w zależności od zaplanowanej 
wizualnej narracji sceny .

Sceny wydarzeń radomskich były realizowane w tych 
samych miejscach, w których się wydarzyły 25 czerwca 
1976 roku. Filmowy ks. Roman błogosławił tłum prote-
stujących robotników z tych samych schodów, co ksiądz 
Kotlarz 42 lata wcześniej (zdjęcia tej sekwencji były reali-
zowane we wrześniu 2018 roku). 

Poza tym zdjęcia były realizowane w Częstochowie, 
na wałach klasztoru na Jasnej Górze i w Alei NM Panny, 

na trasie radomskiej pielgrzymki z tamtych czasów: 
w Odrzywole, Nieznamierowicach, Niekłaniu, Anto-
niowie i Zaborowie, a także w Szydłowcu, Orońsku, 
Chomentowie. 

Sekwencja współczesna była realizowana w budyn-
kach siedziby zarządu przedwojennej Wytwórni Mate-
riałów Kruszących w Pionkach.

Duszpasterskie wizyty ks. Romana zostały sfilmowane 
w Szpitalu w Krychnowicach, tam, gdzie ks. Kotlarz od-
wiedzał pacjentów i zakończył życie oraz na osiedlu w Po-
tkanowie, gdzie ks. Roman, udając się z komunią świętą 
do chorych, spotyka leżącego na ławce funkcjonariusza 
SB – Mańkuta (Robert Gonera).

Co ciekawe: Potkanów – dziś dzielnica Radomia 
był w tamtych czasach w granicach wiejskiej parafii 
w Pelagowie.

* * *
Gierek i Jaroszewicz powołują komórkę „D” w struktu-
rach Służby Bezpieczeństwa w 1973 roku. Wówczas – po 
tragedii Grudnia 70. roku i siermiężnych czasach Gomuł-
ki, kiedy „otwieramy się na świat”, liberalizujemy politykę 
paszportową, możemy palić marlboro zamiast klubowych 

(od prawej) Jaek Gwizdała (reżyser), Piotr Fronczeski, Zbigniew Niemirski „Gość Niedzielny” Radom
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i pić coca-colę zamiast oranżady władza powołuje spec-
komando zła do walki z kościołem sięgające po metody 
z okresu stalinowskiego. Nikt się tego nie spodziewa. Naj-
bardziej Kościół. 

To jednej z strony bezwzględni „żołnierze” mafii, przy-
gotowani na każde działanie, z drugiej – mając świado-
mość, że działają praktycznie bezkarnie – nie przywiązują 
wagi do zacierania śladów swojej działalności. Co ważne, 
oficerowie nadzorujący działania komórki „D” są bardzo 
dobrze wykształceni, mają rozległą wiedzę o nauce i ob-
rzędach kościoła.

Na wakacjach, po pierwszym roku nauki w semina-
rium, do każdego z kleryków, stosując różne metody, do-
cierali funkcjonariusze komórki „D” i na wszelkie spo-
soby werbowali kleryków do współpracy (TW). Już po 
śmierci ks. Kotlarza grupa „D” prowadziła dużą opera-
cję dezinformacyjną mającą zdyskredytować księdza 
w oczach duchownych i wiernych. Wykorzystywano do 
niej TW w kurii i w parafiach diecezji sandomierskiej. Na 
przykład, jeden z niedawno zmarłych ministrantów ks. 
Kotlarza z Pelagowa, potem kleryk w sandomierskim se-
minarium – gdzie został TW – później kapłan, do koń-
ca życia twierdził, że ks. Kotlarz miał problemy alkoho-
lowe i był uzależniony od hazardu. Na naszym spotkaniu 
w 2017 roku w Radomiu nie było go nawet stać na jedno, 
dobre słowo we wspomnieniach o ks. Kotlarzu.

Musimy pamiętać, że pierwsze teczki SB, które palono 
w 1989 roku, to były teczki operacyjne księży i materiały 
komórki „D”. W panującym wtedy bałaganie zapomnia-
no o nich jedynie w Wojewódzkim Urzędzie Spraw We-
wnętrznych w Radomiu. Stąd Wojtek Pestka miał moż-
liwość dotarcia do kilku b. funkcjonariuszy grupy „D” 
i stąd skonstruowana postać MISTRZA i jego dwóch 
współpracowników: KARUZO i NOWEGO. W scenie 
trzepania dywanu, kiedy NOWY uderza KSIĘDZA RO-
MANA napełnioną piaskiem skarpetą, by nie pozostawić 
śladów na głowie po uderzeniu, okazuje się, że skarpeta 
jest dziurawa. To sytuacja prawdziwa z działań komór-
ki „D” podczas przygotowań do zabójstwa księdza Jerze-
go Popiełuszki. Samochód marki „Warszawa” w kolorowe 
kropki, to z kolei element działań komórki „D” przeciw-
ko księdzu Sadłowskiemu spod Radomia.

W pewien sposób do kreacji postaci MISTRZA 
i klamry narracyjnej konfrontacji MISTRZA i POSTU-
LATORA zainspirowało nas spotkanie, jakie w procesie 
beatyfikacyjnym księdza Jerzego Popiełuszki odbył z jego 
zabójcą w więzieniu postulator tego procesu. Poza tym 
szukaliśmy z Wojtkiem Pestką klucza do opowiedzenia 
historii księdza Romana Kotlarza. Okazało się paradok-
salnie, że najbliżej księdza byli SB-cy, i że to oni najwię-
cej o Nim wiedzieli, a sam ksiądz nie zwierzał się nikomu 

Storyboardy (scenopis) do filmu Klecha
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z prześladowań, jakie go dotykały. Nie wiedziała o nich 
kuria, nie wiedzieli kapłani z dekanatu, parafianie coś nie-
coś przeczuwali, ale wtedy, w połowie lat 70. jeszcze nikt 
nie miał odwagi ani w Pelagowie, podradomskiej wsi, ani 
w Radomiu, ani w kurii sandomierskiej, stanąć obok księ-
dza Romana Kotlarza i być z nim w Jego heroicznej walce 
o prawa człowieka w totalitarnym ustroju. Zapłacił za to 
życiem. Zapomniano o Nim… Cztery lata później mamy 
czas Solidarności i księdza Popiełuszkę, który nie jest już 
sam. O Jego walce wiedzą miliony. 

* * *
Akcja filmu rozgrywa się na dwóch planach czasowych. 
Współcześnie i w latach 70. ubiegłego wieku. Czas lat 70. 
staraliśmy się odtworzyć quasi-dokumentalnie, realizu-
jąc zdjęcia w obiektach, gdzie wydarzenia sprzed blisko 
40 lat miały miejsca. 

Czas współczesny, sceny poprzedzone napisem na 
ekranie: wczoraj, dzisiaj, jutro – to kreacja czysto filmowa.

Lata 70. mają „koloryt” filmów na taśmie 35 mm 
z tamtych czasów – nawiązanie do ORWO i ówczesne-
go EASTMANA z wyjątkiem kadrów wydarzeń radom-
skich, które są „stylizowane” na SB-ckie materiały na ta-
śmie 16 mm.

* * *
Największym – poza PISF-em – koproducentem fil-
mu jest radomska Kuria Diecezjalna. Ówczesny ordy-
nariusz ksiądz biskup Henryk Tomasik od początku 
wspierał projekt filmu, już na etapie developmentu, kie-
dy nie było jeszcze scenariusza. Na przykład „bronił” ty-
tułu KLECHA, który nie wszystkim z partnerów filmu 
przypadł go gustu. Muszę podkreślić wielkie zaangażo-
wanie w proces produkcji księdza ekonoma Szymona 
Pikusa. Poza – wynikającą z umowy – funkcją kopro-
ducenta był On praktycznie jednym z producentów wy-
konawczych filmu. Jego operatywność bardzo pomogła 
nam w realizacji zdjęć i to nie tylko w obiektach kościel-
nych. Bazą do zdjęć, gdzie mieściły się biura filmu, cha-
rakteryzatornie, magazyny kostiumów i rekwizytów było 
Seminarium Duchowne w Radomiu. Tam też odbywały 
się castingi statystów, a na przykład na sali gimnastycz-
nej próby tańca przed zdjęciami do sekwencji imprezy 
sylwestrowej.

Ksiądz Szymon był również niezastąpiony podczas 
prac przy udźwiękowieniu filmu. Przyjąłem zasadę, że 
do nagrań pieśni kościelnych – by nadać właśnie tę qu-
asi-dokumentalną formułę filmu w latach 70. również 
w dźwięku, nie będę wykorzystywał zawodowych chó-
rów. To ksiądz Szymon w większości organizował nagra-
nia chórów, scholi i zespołów z radomskich parafii. Przy 
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okazji tego wątku nie sposób nie wspomnieć dwóch księ-
ży, bez których ten film by nie powstał. To ksiądz Janusz 
Smerda, proboszcz parafii św. Mikołaja z Jedlni Kościel-
nej, który wspierał nas od początku. Był konsultantem 
prac literackich już na etapie scenariusza i konsultował 
też realizację niektórych scen podczas zdjęć. Co ciekawe, 
jego obecność w naszym filmie wzięła się stąd, że jednym 
z Jego parafian jest Wojtek Pestka, współautor scenariu-
sza. Był najbliżej i zawsze do dyspozycji

Drugim był ksiądz Dariusz Olender, proboszcz parafii 
św. Jana Pawła II z Radomia-Sadkowa, gdzie realizowali-
śmy zdjęcia w filmowym kościele ks. Romana.

Był nie tylko konsultantem podczas zdjęć, ale przede 
wszystkim „dobrym duchem” przedsięwzięcia, zawsze 
otwartym na współpracę, pomocnym w wielu kryzyso-
wych i konfliktowych sytuacjach – bez których realizacja 
filmu nie jest możliwa. A co najtrudniejsze było dla Nie-
go, musiał znosić nasze fanaberie, „niemożliwe” do zre-
alizowania pomysły, bałagan, jaki ekipa zdjęciowa zawsze 
niesie za sobą, setki statystów „urzędujących” w kościele 
i na terenie wokół niego. 

Nieprzerwanie parzył kawę dla aktorów i udostęp-
niał prywatne wnętrza na czas przerwy w zdjęciach. 

Zaproponowałem Mu też epizod… księdza Darka, jed-
nego księży dekanatu, do którego należała parafia w Pela-
gowie. Również i z tej roli wywiązał się znakomicie.

Bardzo szybko ksiądz Darek zdobył sympatię aktorów 
i ekipy. Podczas jednego z dni zdjęciowych na terenie 
Jego kościoła zaskoczyło nas oberwanie chmury, ulewa 
z gradem wielkości kurzych jaj. Do drewnianej przybu-
dówki kościoła – pełniącej tymczasową rolę plebanii za-
częła wlewać się przez dach woda. Pierwszym, który po-
śpieszył na pomoc był Mirosław Baka w sutannie. Pilnie 
podstawiał naczynia w miejsca, na które lała się woda. 
Żartowałem, że zachował się jak prawdziwy proboszcz tej 
parafii. Miał do tego pełne prawo, był to przecież również 
Jego parafialny kościół. Filmowy. Warto tutaj podkreślić 
udział w zdjęciach do filmu parafian księdza Darka. Po-
myślałem, że nie znajdę lepszych epizodystów i staty-
stów, niż ci, którzy co niedzielę uczestniczą w prawdzi-
wych mszach świętych w tym kościele, pielgrzymują co 
roku w grupie księdza Darka do Częstochowy. Nie pomy-
liłem się. Jako epizodyści i statyści stworzyli niezastąpio-
ną grupę filmowych parafian z Pelagowa, a z ekranu bije 
z ich postaci prawda, jakiej nie uzyskałbym nigdy w kre-
acji zawodowych filmowych epizodystów i statystów. 

Janusz Chabior i Jacek Gwizdała
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Ksiądz biskup, ksiądz Szymon, a także konsultant hi-
storyczny – ksiądz Szczepan Kowalik wspierali mnie 
podczas montażu filmu, kiedy to niektórzy z partnerów 
koprodukcji próbowali ograniczyć rolę księdza TW w fil-
mie. Tak jak mnie, także Im zależało na prawdziwym ob-
razie polskiego kościoła z lat 70. I to wsparcie najbardziej 
sobie cenię ze współpracy z radomską kurią.

* * *
Największym wyzwaniem była praca z aktorami, odtwór-
cami głównych ról: Piotrem Fronczewskim i Mirosławem 
Baką. Ale nie tylko z nimi. W rolach drugoplanowych 
mamy również wielkie nazwiska polskiego kina: Danuta 
Stenka, Artur Żmijewski, Janusz Chabior, Marcin Bosak, 
Lech Dyblik, Tadeusz Huk, Zdzisław Wardejn, Andrzej 
Beja-Zaborski… Bardzo sobie cenię, że zgodzili się na 
udział w naszym filmie wybitny nestor polskiego teatru 
i filmu Ignacy Gogolewski oraz wybitny muzyk, kompo-
zytor i instrumentalista Michał Urbaniak.

Nie zapominajmy, że KLECHA jest moim debiutem 
fabularnym.

Starałem się jak najmniej ingerować na planie w pra-
cę aktorów. Z drugiej strony musiałem uważać, by została 
zachowana równowaga pomiędzy Dobrem i Złem. Posta-
ciami KSIĘDZA ROMANA i MISTRZA. A to okazało się 
wielkim wyzwaniem, bowiem z jednej strony mamy cha-
ryzmatycznego, skromnego proboszcza wiejskiej parafii, 
z drugiej zaś bardzo dobrze wykształconego intelektuali-
stę, znającego liturgię, pismo święte i świetnie wyszkolo-
nego w roli prześladowcy Kościoła, wysokiego funkcjo-
nariusza komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.

* * *

Pierwsza montażowa „układka” filmu liczyła 5 godzin, 
a i nie wszystkie materiały zdjęciowe się w niej znala-
zły. Niestety musiano wyciąć kilkanaście całych scen, a te 
które się znalazły w filmie, czasami diametralnie skrócić.

Żal mi sceny, kiedy SB-cy usiłują sprzedać księdzu Ro-
manowi dywan do kościoła, by później oskarżyć go o pa-
serstwo oraz sekwencji scen pielgrzymkowych, w których 
uczestniczyły tysiące pielgrzymów i setki statystów.

* * *
Pozbawiony wsparcia, pomocy – ksiądz walczący o pra-
wa prześladowanych robotników. Zapomniany przez hi-
storię. Wyprzedzający swoim działaniem czas Solidarno-
ści. Zapłacił najwyższą cenę. Poza garstką parafian, nikt 
nie upominał się o wyjaśnienie okoliczności Jego śmier-
ci aż do czasu KOR-u i Solidarności. Jego następcą stał 
się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Również zapłacił najwyższą 
cenę. Jego maksymą: „zło dobrem zwyciężaj” tytułowy 
KLECHA kierował się przez całe życie. Być może ksiądz 
Jerzy Popiełuszko żyłby do dzisiaj, gdyby zabójcy księdza 
Kotlarza nie pozostali po tej zbrodni na wolności.

* * *
Młodzi ludzie szukają autorytetów, wzorów do naślado-
wania. Nie zawsze musi być to postać z pomnika. Nieza-
leżnie kto ten pomnik zaprojektował i kto przyczynił się 
do jego powstania. Dzisiaj w Polsce jedne pomniki się 
burzy, drugie buduje, trzecie znowu się burzy i chowa do 
magazynów. A może warto szukać historii prostych ludzi, 
którzy nie zostali wyniesieni na cokoły z różnych wzglę-
dów, a świadectwem swojego życia mogą dzisiaj, w cza-
sach wszechobecnego hejtu, służyć jako autorytety dla 
młodych ludzi. Bez względu na wyznanie, poglądy, wy-
kształcenie i pochodzenie.

Post Scriptum:
Decydenci z Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej, Filmoteki Narodowej – Instytu-
tu Audiowizualnego i TVP S.A. zażądali 
od producenta filmu na początku czerwca 
2019 roku przekazania wszystkich mate-
riałów zdjęciowych i oddania filmu „pod 
opiekę” redaktorów z TVP. Reżysera fil-
mu nikt nie pytał już o zdanie, bowiem 
kolejnym krokiem miało być rozwiązanie 
z nim umowy. Moje ponad czterdziesto-
letnie doświadczenie zawodowe podpo-
wiadało mi, że nie jest jeszcze za póź-
no i mogę uratować film w kształcie jaki 
nadałem mu wspólnie z montażystą obra-
zu Markiem Królem. Wbrew sugestiom, 
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uwagom i żądaniom telewizyjnych redaktorów, którzy na 
każdym etapie montażu usiłowali pozbawić go prawdy. 
Postanowiłem działać. Po pierwsze – po konsultacjach 
z prawnikami – nie wyraziłem zgody na jakiekolwiek po-
prawki, których domagali się cenzorzy z TVP. Po drugie 
– podjąłem poszukiwania dystrybutora. Udało się „wy-
rwać” film z Woronicza, dzięki przystąpieniu do jego re-
alizacji Monolith Films. Prezes Kurski nie dawał jednak 
za wygraną, w grudniu 2019 roku, w wywiadzie dla bra-
ci Karnowskich wPolityce.pl stwierdził: „Dziś trzeba wi-
dza zdobyć, przyciągnąć. No i powtarzam: nie jest tak, 
że ja rzeczy tożsamościowych nie chcę. Ja o nie wręcz bła-
gam – ale o dobre. Telewizja musiała np. wycofać się z ko-
produkcji filmu o księdzu Kotlarzu, bo nie uznano zmian 
koniecznych do tego, by film nie był ośmieszający dla bi-
tego i zaszczutego na śmierć przez bezpiekę księdza”. 

Jak wiadomo prezes Kurski, poza wieloma inny-
mi zdolnościami jest również wybitnym znawcą kina, 
o czym świadczą produkcje filmowe, jakie wyszły spod 
jego ręki. Kompletnie innego niż on zdania byli polscy 
biskupi, którzy gromkimi oklaskami nagrodzili twórców 
filmu po projekcji na konferencji episkopatu zorganizo-
wanej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 

Komisja kolaudacyjna PISF-u uznała film za wybitny, 
a komisja selekcyjna Warszawskiego Festiwalu Filmowe-
go, zakwalifikowała „Klechę” do konkursu. Jak relacjo-
nowało Radio Plus po zamkniętym, specjalnym pokazie 
filmu w radomskim multipleksie Helios, zorganizowa-
nym z okazji rocznicy Czerwca 1976, zaległa przejmują-
ca cisza. Niestety, w międzyczasie producent wycofał film 
z Warszawskiego Festiwalu Filmowego, a dystrybutor nie 
wprowadził go na ekrany w zapowiedzianym terminie. 
Okazało się bowiem, że nie nabyto praw autorskich od 
twórców, a z budżetu filmu „wyciekło” blisko dwa milio-
ny PLN. Decydenci, informowani na bieżąco o kłopo-
tach finansowych producenta, zobowiązani do nadzoru 
nad wydatkowaniem publicznych środków, specjalnie się 
tym nie przejmują, przekazują dotacje na realizację ko-
lejnych filmów producenta, a sądy powszechne w kolej-
nych procesach wydają nakazy zapłaty, których produ-
cent nie wykonuje, więc do akcji wkracza już komornik. 
Natomiast dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
nadal żąda rozwiązania umowy z reżyserem, jakby zapo-
mniał, że w czerwcu ubiegłego roku film został przyjęty 
na kolaudacji.

Jacek Gwizdała

Reżyser Jacek Gwizdała (tyłem), aktorzy (Janusz Chabior), scenarzyści. Chwila przed zdjęciami na  plebanii



→

n u m e r  6  ( 1 1 0 )  l i s t o p a d – g r u d z i e ń  2 0 2 1  •  6 3

Fragmenty scenariusza 
filmu «Klecha»
(fabularyzowane)

Wojciech 
Pestka

Radom, stołówka prowadzona przez siostry zakonne, 
25 czerwca 1976 roku, dzień robotniczych protestów.

Pomieszczenie stołówki prowadzonej dla księży diece-
zjalnych przez siostry zakonne: lamperia z poczerniałej 
sosnowej boazerii, okno podzielone betonowymi słupka-
mi na szereg wąskich okienek z witrażem przedstawia-
jącym ostatnią wieczerzę. Na ścianie duży obraz św. Jó-
zefa z lilią, trzymającego małego Jezusa na rękach. Pod 
obrazem u szczytu stołu ks. Senior, wokół księża diece-
zjalni. Jest ich dwunastu jak dwunastu apostołów. Usłu-
gująca księżom zakonnica odbiera z okna służącego do 
wydawania posiłków z kuchni wazę z zupą pomidoro-
wą. To siostra Lukrecja. Stawiając wazę przed ks. Senio-
rem mówi:

– Wiedzą księża, co się dzieje? Strajki, chuligani na uli-
cach i kamienie…

Przerywa jej młody ks. Wikary siedzący po lewej stro-
nie ks. Seniora:

– …a z tłumem kto – nasz ksiądz Romek. Ksiądz Ka-
nonik da wiarę?

Na jego słowa reaguje siedzący obok otyły, o nalanej 
twarzy ks. Wacław, który pierwszy sięga po chochelkę do 
nalewania zupy:

– A ja bym dał.
Zajmujący miejsce po przeciwnej stronie stołu ks. Ka-

nonik ruchem obu dłoni daje znak do powstania. Łysina 
podkreśla jego duże, odstające uszy i nadaje jego twarzy 
surowy wygląd. Czerwone guziki przy sutannie świadczą-
ce o piastowanej godności i niekwestionowanym autory-
tecie idą w parze z władczym, rozkazującym tonem. Ini-
cjuje dziękczynną modlitwę:

– W imię Ojca i Syna i Ducha świętego…
Kiedy ma wypowiedzieć słowa „Amen” na zewnątrz 

rozlega się dźwięk tłuczonych kamieniami szyb. Ks. Ka-
nonik nieporuszony kontynuuje modlitwę:

– Pobłogosław Panie Boże nas, ten posiłek i tych któ-
rzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i ra-
dością ze wszystkimi…

Stojący obok zakonnik ze zgromadzenia Filipinów 
w sutannie z białym kołnierzem zamiast koloratki po-
zwala sobie na nawiązujące do wydarzeń za oknem, zło-
śliwe wtrącenie:

…którzy go nie mają, przez Chrystusa Pana Naszego 
…, 

Skarcony wzrokiem milknie. Zebrani odpowiadają 
zgodnym chórem:

– Amen.
Zajmują miejsca przy stole, po kolei nalewają zupę i za-

czynają jeść. Ks. Wacław podejmuje rozpoczęty przed mo-
dlitwą wątek:

– Tak. Wszystkiego można się po nim spodziewać. Po-
dobno komuś dzieciaka zrobił. Za posługę nic nie bierze. 
Psuje nam opinię. A później mi pyskują. A dlaczego to tak 
dużo? A w Pelagowie to za Bóg zapłać…

Do rozmowy włącza się Wikary:
– W karty gra, wódkę pije. 
Filipin bierze w obronę wspomnianego w rozmowie 

księdza Romka:
– A ksiądz to widział? 
Ks. Wacław nie przerywając jedzenia kontynuuje swo-

ją myśl:
– Hmm, A z wszystkimi się brata, z każdym na „ty” 

przechodzi.
Siedzący po drugiej stronie stołu ks. Kanonik nie prze-

rywa rozmowy księży, z uwagą przysłuchuje się wymianie 
zdań, w końcu by pokazać, że do niego należy decydują-
ce słowo, zabiera głos:

– Władzę drażni, z robotnikami się zadaje.
Jego uwaga wywołuje zdecydowaną reakcję usługującej 

księżom siostry Lukrecji:
– Bo serce ma otwarte na ludzi. Złego słowa powiedzieć 

o nim nie dam.
Ksiądz Wacław macha lekceważąco rękę, ale siedzą-

cy obok młody, przystojny ksiądz Leszek staje po stronie 
siostry:

– A ja go rozumiem.
Ks. Kanonik wzrusza ramionami, przywołuje go do 

porządku:
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– Tu pokory trzeba. Żeby Kościołowi nie szkodzić.
W tym momencie w drzwiach stołówki pojawia się zdy-

szany ksiądz Roman, nerwowo chodzi wokół stołu:
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ... Robotni-

cy wyszli na ulice, upomnieli się o swoje prawa.
Odpowiadają mu pojedyncze: „na wieki wieków”, „wi-

tamy księdza”. 
Jedynie ks. Wacław podnosząc teatralnie głos poucza 

go manifestując niezadowolenie i odwołując się do swe-
go doświadczenia:

– Niech będzie pochwalony… A z władzą jeszcze nikt 
nie wygrał.

Ksiądz Roman zatrzymuje się przy wolnym miejscu na-
przeciw ks. Kanonika, kładzie ręce na oparciu krzesła. Po-
chylając się w jego kierunku i z desperacją wyznaje, jakby 
przyznawał się do winy:

– Udzieliłem im absolucji!
Te słowa wywołują ostrą reakcję ks. Kanonika, oburzo-

ny podnosi głos:
– Przecież to nie wojna, żeby ich rozgrzeszać w obliczu 

śmierci! Tylko autorytet Kościoła na tym ucierpi.
Siedzący obok Filipin znów pozwala sobie na uszczy-

pliwą uwagę:

– Myślę, że nie ucierpi…
W jego słowach ks. Kanonik dostrzega próbę zakwe-

stionowania jego autorytetu, obraca się w kierunku Fili-
pina i stanowczo reaguje:

– A ksiądz nic nie wie. Ksiądz się nie zna.
W tle słychać skandowanie protestujących robotni-

ków żądających cofnięcia podwyżek żywności. Z pomo-
cą ks. Kanonikowi przychodzi Wikary czyniąc zarzut ks. 
Romanowi:

– Ksiądz nie powinien Boga do polityki mieszać. 
Jego słowa wywołują sprzeciw siedzącego naprzeciw, po 

prawej stronie ks. Seniora wiejskiego Proboszcza o chłop-
skiej, pooranej zmarszczkami, zmęczonej twarzy:

– Kto uszu zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wo-
łał po próżnicy.

To właśnie przy nim zatrzymuje się ks. Roman, dys-
kretnie podając mu złożoną kartkę i gestem ręki nakazu-
jąc milczenie. Ks. Wacław lekceważąco macha ręką:

– A tam… Szkoda gadać.
Ks. Roman wraca do swego miejsca przy stole, z kie-

szeni wyjmuje kawałki suchych wafli, kładzie obok tale-
rza. Siostra Lukrecja z troską patrzy na ks. Romana nale-
wając mu do talerza pomidorową:

Pamiatkowe zdjęcie spoza planu
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– Na zdrowie księże Romanie. Smacznego.
Siedzący obok ks. Wacław chwyta się za brzuch. Głośne 

burczenie zmusza go do pośpiesznego opuszczenia sto-
łówki. Ks. Kanonik biorąc współbiesiadników na świad-
ków formułuje zarzut:

– A jak mi pozwolenie na budowę kościoła cofną, to 
co? Czyja to będzie zasługa? No to będzie zasługa księ-
dza Romka. 

Palec wskazujący kieruje na ks. Romana, podnosi głos:
Nie szkodzić Kościołowi „cholera jasna” to…
Mityguje się, kładzie rękę na sercu, zwraca się w kierun-

ku ks. Seniora, pochyla głowę:
Przepraszam księdza seniora…, ale to jest nasze pierw-

sze i najważniejsze przykazanie.
Jego słowa wywołują reakcję wiejskiego Proboszcza:
– „Nie będziesz miał cudzych Bogów przede mną”, ks. 

kanonik zapomniał jakie jest pierwsze przykazanie…
Wracający z toalety ks. Wacław zatrzymuje się przy ks. 

Romanie. Sięga ręką po leżący na stole wafelek kręcąc gło-
wą z dezaprobatą:

– Tu potrzebna jest dalekowzroczność, a nie tylko, żeby 
dzisiaj. Już tacy byli i co? 

Wraca na swoje miejsce, sięga po łyżkę:

– Ślad po nich zaginął. Na zawsze!
Zza okna dobiegają głosy robotników. Ks. Roman pa-

trzy na twarze posilających się księży, zbiera ze stołu wa-
fle, wstaje i rusza w kierunku drzwi:

– Dziękuję.
Padają głosy mające go przywołać do porządku, zawró-

cić. Siostra Lukrecja protestuje:
– Ale niech ksiądz się posili i odpocznie. O zdrowie 

trzeba dbać!
Jej apel pozostaje bez odpowiedzi, kiedy znika za 

drzwiami swoje zdanie wypowiada Wikary:
– A ja się zgadzam z księdzem kanonikiem. Władza 

przeminie, a Kościół zostanie.
Z tymi słowami polemizuje wiejski Proboszcz biorąc 

w obronę ks. Romana:
– A kto dzisiaj do robotników ganiał. Sam jeden.
„Kto się do mnie przyzna przed ludźmi, 
Do tego ja się przyznam przed Ojcem”.
Po chwili milczenia na widok podnoszącego się z krze-

sła i zmierzającego w jego stronę ks. Kanonika kontynu-
uje podkreślając wagę każdego wypowiadanego słowa ru-
chem palca wskazującego uderzającego o stół:

– Chrystus Pan powiedział: chleba naszego powsze-
dniego daj nam dzisiaj.

Chwila przed zdjęciami. Mirosław Baka (filmowy ksiądz Kotlarz)
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Zdenerwowany kwestionowaniem jego autorytetu ks. 
Kanonik, jakby próbując przypomnieć siedzącym przy 
stole księżom do kogo należy ostatnie słowo, pochyla się 
nad siedzącym Proboszczem, podnosi głos:

– Ale absolucja? Pytam się! Pytam się księdza, 
absolucja?!

Wiejski Proboszcz w zacietrzewieniu także podnosi 
głos, uderza ręką o stół:

– A skąd ksiądz wie, że nie będzie potrzebna?!
Ks. Senior przywołuje ich do porządku uderzając łyżką 

o talerz, wiejski proboszcz mityguje się: 
– Przepraszam
Ks. Kanonik wraca na swoje miejsce. W stołówce za-

pada cisza. Ks. Senior przestaje jeść zupę, podnosi wzrok 
znad talerza. W ciszy jego słowa brzmią szczególnie 
dobitnie:

– Tylko zły pasterz, kiedy przychodzą zabójcy zostawia 
owce i ucieka. A dobry gotów jest za nie oddać swe życie. 

Podnosi się z wysiłkiem z krzesła opierając dłonie na 
stole, odsuwa talerz, przenosi wzrok na siedzących. Ude-
rza pięścią w stół:

– Tak. Tak jak nasz Pan.
Kładzie prawą rękę na piersi, chyli głowę i czyni znak 

krzyża. Odchodzi od stołu, kieruje się do drzwi. Księża 
siedzący przy stole wstają. Ks. Kanonik daje uderzeniem 
łyżki o talerz znak, żeby siadali. Słychać pełen dezaproba-
ty szept siostry Lukrecji:

– Co by na to siostra przełożona powiedziała?

Odrzywół, restauracja „Ludowa”, piątek 8 sierpnia 1975 
roku, na trasie radomskiej pielgrzymki do Częstochowy

Pełne dymu wnętrze przydrożnej wiejskiej restauracji 
w okolicach Odrzywołu. Stoliki zasłane ceratą, sztuczne 
kwiaty w szklanych wazonikach, popielniczki pełne pa-
pierosowych petów. Ręka kelnera zbierającego pieniądze 
ze stolika stojącego pod oknem, z radia piosenka Tercetu 
Egzotycznego „Pamelo żegnaj”. W drzwiach bocznej sali 
oddzielonych od reszty restauracji czerwoną kotarą poja-
wia się mężczyzna w białym letnim garniturze i rozpiętej 
na piersiach koszuli. To ks. Kanonik w cywilnym stroju. 
Rozgląda się zniecierpliwiony, odwraca i zamierza wyjść. 
Zatrzymuje go rozkazujący głos:

– Nie kręć się. Siadaj!
Zaskoczony pyta właściciela głosu:
– A pan, to za przeproszeniem kto?
Odpowiedź jest niegrzeczna, szokująca:
– Kubuś Puchatek, kurwa! Ksiądz kanonik może posa-

dzi dupę wreszcie, co?
Z wymiany zdań wynika, że mężczyzna go zna i ma 

wiedzę o jego pozycji w kościelnej hierarchii. Ks. Kanonik 

traci pewność siebie, zdobywa się jedynie na pokorną 
prośbę:

– Dajmy spokój oficjalnym tytułom.
Mężczyzna, do którego kieruje te słowa, ma na głowie 

cyklistówkę, jego twarz jest skryta w cieniu, czyta gaze-
tę siedząc samotnie przy stoliku nakrytym ceratowym 
obrusem. Koledzy z pracy mówią na niego Mistrzo. To 
nieznany ks. Kanonikowi funkcjonariusz Służby Bezpie-
czeństwa, szef lokalnej komórki „D”, której zadaniem jest 
walka z Kościołem. Tonem nie znoszącym sprzeciwu wy-
daje polecenie:

– Siadaj Ksenofont.
Z ociąganiem ks. Kanonik zajmuje miejsce przy stoli-

ku. Ksenofont to pseudonim, pod którym jest zarejestro-
wany jako Tajny Współpracownik. Pyta nie spodziewając 
się odpowiedzi:

– A ten młody porucznik, to gdzie?
Odpowiedź Mistrza jest równie niegrzeczna jak 

poprzednio:
– W dupie. Ksiądz wydusi o co chodzi.
Mistrzo składa starannie gazetę, umieszcza na stoliku. 

Ks. Kanonik pochyla się w jego kierunku:
– Spóźniacie się z dostawą blachy na dach kościoła. Ku-

ria na ręce mi patrzy.
W głosie Mistrza brzmią negatywne emocje:
– Ale to znaczy co, ksiądz, kurwa, za przeproszeniem 

uważa, że my jesteśmy skład budowlany? 
Milknie, bo do stolika podchodzi kelner w czarnej ma-

rynarce z białą serwetką na lewym przedramieniu:
– Panowie sobie życzą coś na zimno? Czy na gorąco?
Ks. Kanonik pytająco spogląda na Mistrza:
– Cały dzień z pustym brzuchem biegam. Jakiś obiadek 

chyba się należy, co? Co tam macie?
Kelner widząc przyzwolenie w twarzy Mistrza zaczyna 

wymieniać potrawy z karty dań:
– Jak to w piątek. Mamy rybkę, jajeczko sadzone z kar-

tofelkami i kefirkiem, pierożki z kapustką i grzybkami…
Przerywa mu ks. Kanonik:
– To ja może tradycyjnie goloneczkę poproszę.
Kelner obraca głowę w kierunku Mistrza:
– A dla was… Przepraszam, dla Pana?
Zza okna dobiega marszowa muzyka, to orkiestra 

dęta złożona z harcerzy ćwiczy przed występem na 
IV Przeglądzie Orkiestr Dętych w Odrzywole. Muzy-
ka miesza się z radiową transmisją z Wyścigu Poko-
ju nadawaną przez uliczne megafony. Mistrzo składa 
zamówienie:

– Proszę. Dwie goloneczki z czym trzeba i po kropelce 
wódeczki, żeby całość zdezynfekować.

Kelner oddala się w milczeniu, by po chwili wrócić 
z karafką i dwiema literatkami, napełnia szklaneczki: 
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– Służę szanownym panom. Lepsza szklaneczka wód-
ki niż kieliszek piwka…

Mistrzo bierze do ręki literatkę, unosi do góry:
– Blachę przywiozą jutro rano. Za spotkanie i nasz 

wspólny sukces.
Ks. Kanonik powtarza jego gest:
– Za sukces!
Wypija i sięga po leżącą na stoliku gazetę. To „Życie 

Radomskie” z opisami na tytułowej stronie nieporząd-
ków na diecezjalnej pielgrzymce do Częstochowy. Widząc 
jego zainteresowanie dziennikarską relacją Mistrzo zada-
je pytanie: 

– Kiedy Ksiądz się rozliczy ze śpiewników?
Ks. Kanonik nie przerywa lektury:
– Kiepsko idą. Ale moglibyście dorzucić ze dwieście 

sztuk znaczków z Jasną Górą i dodrukować tych pocz-
tówek z pozdrowieniami z pielgrzymki. Wasza drukar-
nia najlepsza…

Mistrzo przerywa mu, stawia warunek:
– Dobra, dobra. Ale kasa od razu do ręki…
Ks. Kanonik podnosi głowę znad gazety, pochyla się 

nad stolikiem, rozmawiają konspiracyjnym szeptam:
– No nie wiem, czy uda mi się nazbierać. Z pieniążka-

mi ostatnio ciężko…
Reakcja Mistrza jest zdecydowana i ostra, uderza pię-

ścią w stół:
– Księdzu! Masz wyłączność na całej trasie. Trzepiesz 

kasę na każdym postoju. Możemy szybko skończyć z tym 
kręceniem pielgrzymkowych lodów.

Reakcja ks. Kanonika zaskakuje Mistrza:
– Wypraszam sobie… Nie takim tonem… Grzeczniej. 

Znam swoją wartość… Lepszego kandydata na biskupa 
nie znajdziecie.

Mistrzo odchyla się do tyłu, zauważa drwiącym tonem:
– O! To się jeszcze okaże!
Do stolika podchodzi kelner z dwoma talerzami z go-

lonką, stawia na stoliku, widząc puste literatki sięga po 
karafkę, nalewa:

– A! Życzę smacznego. Lepsza szklaneczka wódki… 
właśnie, proszę.

Mistrzo próbuje go powstrzymać ruchem ręki, ale 
ubiega go ks. Kanonik:

– Dobrze, dobrze już wiemy… 
Kiedy kelner się oddala Mistrzo wznosi toast:
– To co, za złudzenia!
W głosie ks. Kanonika brzmi pewność siebie:
– Za sukces!
Przez chwilę trwają w bezruchu z uniesionymi literat-

kami, mierzą się wzrokiem. Milczenie przerywa Mistrzo, 
jego słowa brzmią złowieszczo:

– Prawda nas wyzwoli!
Zdecydowanym ruchem odstawiają puste literatki na 

stolik. Ks. Kanonik pociąga nosem, sięga po sztućce:
– Hm… ładnie pachnie… zobaczymy, jak smakuje…
Kroi golonkę, podnosi widelec do ust, na jego twarzy 

widać zachwyt, podnosi rękę i zanim przełknie robi znak 
krzyża. W tym czasie Mistrzo napełnia swoją literatkę 
i wypija w milczeniu. Ks. Kanonik:

– Dobra goloneczka. Chyba najlepsza w całej diecezji…
Mistrzo z zainteresowaniem obserwuje jedzącego go-

lonkę ks. Kanonika.

Wojciech Pestka

Mirosław Baka
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«Klecha»
(eksplikacja scenarzysty)

Wojciech 
Pestka

W dzieciństwie Radom był dla mnie synonimem 
awansu, miasta marzeń, urodziłem się w jego pobliżu. 
Do Radomia jechało się pociągiem w wyjątkowych sytu-
acjach i każdy taki wyjazd stanowił niezwykłe przeżycie. 

W czerwcu 76’ roku przebywałem w Częstochowie 
–byłem pracownikiem naukowym tamtejszej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej – w Pionkach została moja żona 
z dzieckiem. Z radia dowiedziałem się o nieuzasadnio-
nych przerwach w pracy, radomskich warchołach, kry-
minalistach i chuliganach. Wsiadłem w „malucha” i przy-
jechałem do domu. Ludzie bali się mówić o tym, co się 
stało. Ojciec, który wrócił z Radomia powiedział: nie jedź 
tam, myślałem, że to robotnicy, a to pijane bandziory 
palą samochody, rabują sklepy. Po dwu miesiącach ktoś 
w wielkiej tajemnicy pokazał mi klepsydrę ks. Romana 
Kotlarza. 

* * *
Kiedy w 1980 wyrzucono mnie z uczelni z zakazem pra-
cy dydaktycznej z młodzieżą i publikacji („wilczy bilet”) 
wróciłem na podradomską wieś . Zostałem rolnikiem, 
na wsi temat radomskiego czerwca często wracał w roz-
mowach. Po sukcesie książki „Do zobaczenia w pie-
kle” (W-wa, 2008) nabrałem wiary w sens poszukiwań 
i podjąłem próbę wyjaśnienia okoliczności działania MO 
i ZOMO podczas pacyfikacji radomskiego protestu. Dla 
mieszkańców Radomia wciąż był to temat wstydliwy, nie 
chcieli o tym rozmawiać. Dopiero w czytelni IPN zro-
zumiałem skalę działań organizacyjnych, rozmiar pro-
pagandowej manipulacji, która miała utrwalić w świa-
domości społecznej obraz „radomskich warchołów”: 
kryminalistów, chuliganów, ludzi z półświatka i niero-
bów demolujących sklepy i podpalających miasto. Trud-
no sobie wręcz wyobrazić zakres i natężenie działań tej 
„maszynerii kłamstwa”, jaką uruchomiono w tym celu 
w całym kraju: wiece potępienia, listy poparcia dla Gier-
ka, pokazowe „z organizowaną przez SB publicznością” 
zbiorowe procesy…

Efektem trwającej cztery lata pracy była książka „Po-
wiedzcie swoim” (Kraków 2013).

* * *
W trakcie kwerendy archiwalnej w IPN trafiłem na po-
chodzące z Radomia materiały związane z działalnością 
Służby Bezpieczeństwa i ściśle tajnej „Grupy D” w trak-
cie pielgrzymek na Jasną Górę (kryptonim, o ile dobrze 
pamiętam, „Pątnicy 78”) – akta związane z tą grupą były 
niszczone w pierwszej kolejności i zachowały się w posta-
ci szczątkowej. W pierwszej chwili poczułem się zaszoko-
wany niezwykłą skutecznością tych działań i prymitywi-
zmem metod. Polegały na rozrzucaniu na obozowiskach 
pielgrzymów, wokół kościołów na trasie przemarszu pąt-
ników butelek po winie, resztek jedzenia, puszek po kon-
serwach, pism pornograficznych, podpasek umazanych 
krwią, prezerwatyw… Wtedy zacząłem się „na poważne” 
interesować działalnością tej, działającej poza prawem, 
grupy powołanej do walki z Kościołem.

* * *
Przez cały czas w trakcie moich poszukiwań i dokumen-
towania radomskiego protestu na potrzeby książki „Po-
wiedzcie swoim” przewijały się wzmianki i świadectwa 
dotyczące postaci ks. Romana Kotlarza. Opinie o nim nie 
były jednoznaczne – dziś wiem, że była to konsekwencja 
perfidnych działań Służby Bezpieczeństwa, która prepa-
rowała i rozpowszechniała kłamliwe informacje i prowa-
dziła działania dezintegracyjne. Bezpośrednim impulsem 
do zainteresowania się postacią księdza Kotlarza stały się 
wspomnienia Janusza Prokopiaka, byłego I sekretarza 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu (Janusz Pro-
kopiak, Radomski Czerwiec ’76.Wspomnienia partyjnego 
sekretarza, Warszawa-Radom 2001): „Pojawiły się plotki, 
że ksiądz padł ofiarą zemsty władzy, ponieważ miał od-
wagę publicznie z ambony powiedzieć prawdę o przebie-
gu wydarzeń. Na kościołach pojawiły się klepsydry, infor-
macje o męczeńskiej śmierci księ dza, o nabożeństwach, 
które w intencji zmarłego będą odprawiane. […] Uzgod-
niłem z wojewodą, iż niezbędne jest publiczne wyjaśnie-
nie kwestii podnoszonych w obiegowych plotkach. I na 
tę okoliczność zaprosił na spotkanie ks. biskupa Gołę-
biowskiego z Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. […] 
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Stanowisko Kurii niestety nie wycho dziło naprzeciw po-
trzebie normalizacji sytuacji w Radomiu. Po latach ksiądz 
Kotlarz zostanie ogłoszony patronem radomskich robot-
ników. I to zapewne nie będzie ostatnim aktem głosze-
nia jego chwały”. 

Poczułem się sprowokowany do dania świadectwa – 
okazją do tego stała się praca nad scenariuszem poprze-
dzona bardzo szczegółową kwerendą, w której wykorzy-
staliśmy z reżyserem Jackiem Gwizdałą wszelkie dostępne 
źródła: dokumenty, wspomnienia, relacje świadków.

* * *
Scenariusz filmu powstał na motywach powieści „Po-
wiedzcie swoim”, jednak film i literatura to dwie, zupeł-
nie różne „bajki”. W literaturze autor jednoosobowo od-
powiada za produkt końcowy – książkę, w filmie dla laika 
ta odpowiedzialność rozkłada się na bliżej nieokreśloną 
liczbę osób pracujących na planie. Współczuję reżyse-
rowi, który musi, mimo oporu i złośliwości martwych 
przedmiotów, natury, sprzętu, zmęczenia ekipy zdjęcio-
wej, statystów i aktorów doprowadzić do zapisu sceny 
odpowiadającej jego zamysłowi artystycznemu a później 

zmontować z tego spójną opowieść. To wymaga olbrzy-
miej determinacji i uporu, pod tym względem mam wiel-
ki szacunek, graniczący z podziwem, dla Jacka Gwizdały, 
bo różnego rodzaju przeszkody piętrzyły się na każdym 
kroku i towarzyszyły pracy nad filmem. 

* * *
Film wymaga od scenarzysty umiejętności budowania 
narracji w oparciu o obrazy. Praca nad scenariuszem 
rozpoczęła się w 2015 roku. Jacka Gwizdałę znałem je-
dynie z filmów, które wyprodukował w tym: „Miasta 
z wyrokiem” oraz „…i cicho ciało spocznie w grobie”: 
jego telefon z propozycją wspólnej pracy nad scenariu-
szem zaskoczył mnie i ucieszył. Tym bardziej, że po-
wieść „Powiedzcie swoim” została w Radomiu prze-
milczana, mówiąc eufemistycznie – przyjęta bardzo 
chłodno. Miałem wrażenie, że miasto, jego mieszkańcy 
wciąż nie potrafią się uporać z narracją narzuconą im 
przez propagandę Gierka. Praca nad scenariuszem nie 
skończyła się w momencie rozpoczęcia zdjęć, na bieżą-
co na planie korygowaliśmy dialogi. Wynikało to tak-
że z faktu, że informacja o rozpoczęciu przygotowań do 

Piotr Fronczewski, Jacek Gwizdała, Wojciech Pestka
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Zdjęcia z planu filmowego i ujęcia pamiątkowe
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filmu o wydarzeniach radomskich i ks. Romanie Ko-
tlarzu spowodowała reakcję osób, które znały księdza 
i posiadały dokumenty i informacje na jego temat. Naj-
trudniejszą sprawą na tym etapie było oddzielenie wia-
domości zasłyszanych i wtórnych, zniekształconych 
przez pamięć i czas od informacji autentycznych świad-
ków i uczestników wydarzeń. 

* * *
Żyję w przeświadczeniu, że radomski czerwiec ’76 nie 
doczekał się jeszcze właściwej oceny i miejsca w naj-
nowszej historii Polski, jest wciąż marginalizowany, po-
mijany, jeśli można użyć tego słowa, niedoszacowany 
przez historyków zajmujących się okresem transforma-
cji ustrojowej. Podobnie jest z działalnością i męczeń-
ską śmiercią ks. Romana Kotlarza. Wciąż pokutują oce-
ny „wmówione” społeczeństwu przez ówczesne władze. 
Film pokazuje metody działania służby bezpieczeństwa 
i kulisy decyzji podejmowanych przez sprawujących rzą-
dy. Mistrzo grany przez Piotra Fronczewskiego traktuje 
działalność księdza Kotlarza w kategoriach osobistego 
wyzwania: próbuje go złamać i upokorzyć w oczach pa-
rafian, w tym celu wykorzystuje pozbawionych skrupu-
łów funkcjonariuszy SB.

 Mam nadzieję, że film wpłynie na sposób postrzegania 
przez młodzież czasów Gierka, Jaroszewicza: socjalistycz-
nej władzy PRL, która stoi za represjami wobec strajku-
jących robotników i pacyfikacją protestu. Być może przy 
okazji uda się zdjąć ciążącą na mieście „klątwę”, zmienić 
stosunek Polaków do najnowszej historii Radomia, wpły-
nąć na kształt świadomości kolejnych pokoleń.

* * *
Postać ks. Romana Kotlarza ma dla mnie charakter sym-
boliczny – podejmuje nierówną walkę z aparatem wła-
dzy w imię ideałów, którym zamierza pozostać wierny 
do końca. Jest sam w tej walce, może jedynie liczyć na 
wsparcie ze strony części kapłanów i parafian, którzy nie 
zawsze podzielają jego punkt widzenia na sposób wypeł-
niania obowiązków wobec Boga i świeckiej władzy. Przy-
pomina Dawida w jego walce z Goliatem i tak jak Dawid 
zwycięża, mimo że ponosi śmierć. Przemoc, której do-
świadcza ze strony funkcjonariuszy Służby Bezpieczeń-
stwa tylko zwiększa jego determinację do występowania 
w obronie krzywdzonych i niesłusznie represjonowanych 
robotników. Wszystkie wydarzenia pokazane w filmie są 
autentyczne – zdarzyły się naprawdę i w zdecydowanej 
większości dotyczyły głównego bohatera – ks. Romana 
Kotlarza. W wyjątkowych sytuacjach na potrzeby filmo-
wej dramaturgii zostały przeniesione w czasie i przypisa-
ne do ostatnich lat jego życia i działalności.

* * *
Film „Klecha” nie jest filmem kierowanym tylko do Ra-
domian. Mechanizmy działania Służby Bezpieczeństwa 
i komunistycznej władzy były takie same w Poznaniu 
w 1956 roku, w Gdańsku w 1970 roku czy w czasie stanu 
wojennego. Władza przed niczym się nie cofała, zmienia-
ły się jedynie techniki, zwiększały możliwości służb wy-
nikające ze stosowanych technologii. Myślę, że ten film 
wywołuje szok i otwiera oczy na sytuacje, które miały 
miejsce nie tak dawno i wciąż nie ma gwarancji, że nie 
wrócą – jest uczciwy i prawdziwy do bólu.

 Wojciech Pestka

Zdjęcie z planu filmowego
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Pięć historii

Izabela 
Rzepka

***
Jakie płyną melodie
Między drobnymi ramionami mamy
I mocnym uściskiem ojca,
Jej wzruszeniem i jego siłą
W godzinie pożegnania dzieciństwa?

Gdzie jest smutny domek mojej babci,
Szorstkie ręce, które tyle dotknęły tajemnic
I znajome słowa:
Posiedź jeszcze trochę,
Nie odchodź na zawsze.
Podziel się swoim czasem, czyli życiem
 – wszystkim, co masz
W tej maleńkiej chwili, która trwa.

Historia 1
Gdy budziłam się rano, trudno było mi zaprosić 

uśmiech, aby rozgościł się na mojej twarzy. Trudno było 
mi nawet, aby na małą chwilę musnął choć moje oczy, lek-
ko uniósł kąciki ust. B. to widziała. Długo nic nie mówiła 
i pozwalała mi na poranne dąsy i eksperymenty z mrocz-
nymi barwami. Jednak moja męka była jak nieme wołanie 
o ratunek. Nie miałam świadomości, jak biednym byłam 
zwierzątkiem, skulonym i dźwigającym w sercu wszyst-
kie złe miny, upomnienia, bolesne słowa. Ciągle patrzy-
łam za siebie, a to, co tam było, podsycało wstyd i strach.

Wieczór wydawał się trochę łaskawszy, dawał obietnicę 
samotności, zwalniał z ciągłych obaw. Ale niósł inne tor-
tury-koszmary, które wyrzucały mnie ze snu albo wielo-
godzinną bezsenność.

B. uratowała moje kilkuletnie życie. Któregoś dnia 
rano przyszła do mojego łóżka i powiedziała: patrz, wstał 
nowy dzień, zaprasza nas do życia. Nowy dzień jak nowa 
historia. Nie ma po co oglądać się za siebie na inne dni 
i myśleć, jak były nieudane. Zostaw strach, wstyd, żal, 
idź do nowej historii, którą napiszesz tego dnia. Nie miej 
do siebie pretensji, przebacz sobie wszystko, co zrobiłaś 
źle. Uwierz, miałaś prawo zrobić to wszystko źle. Miałaś 

prawo do każdej pomyłki, jaką popełniłaś. Każdy błąd 
musiałaś popełnić, żeby teraz być sobą. Bez nich inne 
myśli wirowałyby teraz w twojej głowie, czyli z innymi 
myślami byłabyś inną sobą. Dużo zawdzięczasz swoim 
błędom, dużo zawdzięczasz swoim lękom, bezsennym 
nocom.

Czy takie słowa padły wtedy, czy później je dopowia-
dałam? Chyba nieważne. Być sobie wdzięcznym za błę-
dy, które się popełniło, to duża sprawa. Akceptować sie-
bie, nie umniejszać pomyłek i złych decyzji, spojrzeć na 
nie z miłością, jak na najdroższy skarb. To jest prawdzi-
wa mądrość. Pokora, spokój, dystans do tego, jak i co ro-
bią inni. Robią, mówią, patrzą – nieważne.

B. powiedziała, że codziennie piszemy nową historię, 
bo to, co do tej pory było, nie przestaje być i ma swój ciąg 
dalszy, ale to następny rozdział i można go zacząć od tego, 
jak bezpiecznie jest w ramionach drugiego człowieka, jak 
smakuje poranna kawa, jak łatwo się uśmiechnąć do za-
bieganego osobnika, który nagle zwalnia i obdarza nas 
uważnym i ciepłym spojrzeniem.

Moja historia zaczęła się wiele lat temu, ale godzę się 
na nieznane, wyglądam niecierpliwie, kiedy spełni się 
marzenie małej dziewczynki, która ma za sobą długą dro-
gę. Wielu rzeczy nie wiem, ale bez wahania mogę napi-
sać, że jestem z niej dumna. Stworzyła wiele dobrych hi-
storii i na pewno wiele w tym sensu.

Dziękuję Ci B. za twoją podpowiedź, za mądrość 
w oczach i słowach, za ostrożność i zgodę na moje błę-
dy. Pięknie mnie kochałaś. Powoli i ja uczyłam się, jak 
pokochać siebie. To była dobra lekcja, niezapomniana. 
Dałaś mi wskazówkę, dalej musiałam szukać sama. Dla-
tego była to wartościowa lekcja. Historia dobiega koń-
ca, ten dzień powoli zagarnia ciemność. Jak zwykle wi-
dzę Ciebie, jak przyglądasz się moim krokom i masz na 
twarzy ten delikatny uśmiech, bo wierzysz, że cokolwiek 
zrobię, muszę to zrobić. Dobre i gorsze decyzje. Mam 
twoją zgodę i to daje mi spokój, który pomaga iść spo-
kojniej, ufniej. Kroki są lżejsze, a myśli płyną w sen, któ-
rego nic nie przerywa. Sen o tobie B. leczy, ogrzewa, jest 
pięknym snem.
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Historia 2
To było wczesną jesienią. Próbowaliśmy ratować reszt-

ki odchodzącego lata i upijać się nim, ile się da. Skąd było 
w nas tyle radości – czystej, kipiącej, drwiącej z tego, 
czym straszył świat, dzisiaj nie wiem. Ale gdy patrzę dzi-
siaj na nas tamtych – budzących się z zachłannością, żeby 
żyć, rozsypywać śmiech, nieść siebie światu, zaglądać mu 
w oczy i wybuchać radością – robi mi się lżej na sercu. 
Rozpoznaję w moim myśleniu o tamtych czasach jakąś 
osobliwą dumę. Ja – poważny starszy pan byłem kiedyś 
królem życia, ja mu rozkazywałem, brałem z niego, co 
było mi potrzebne, a życie ustępowało na każdym kro-
ku i dawało mi ochoczo to, czego żądałem – równie bez-
troskich przyjaciół, ogromne ilości słońca, ciepły deszcz, 
jezioro o magicznej tafli i dotyku wlewającym młodość 
i energię w nasze młode ciała, posłuszne nam, w peł-
ni przez nas akceptowane. To było życie prawdziwe, za-
chłanne. Świat wokół był prosty i z prostoty pochodził 
urok wszystkiego, co otulało nas jak magiczna bańka, 
w której poruszaliśmy się jakby bez wysiłku, jak unosze-
ni przez spokojną wodę. Od rana do momentu zamknię-
cia powiek przed snem byliśmy jak wulkany energii. Sen 
zaś był szybki, zanurzaliśmy się w niego cali, cudownie 
zmęczeni lecieliśmy z ulgą w jego objęcia, żeby odzyskać 
siły. Wtedy wydawało nam się, że we śnie słyszeliśmy ja-
kieś kojące dźwięki, przy których czuliśmy się zawsze 
bezpiecznie i na swoim miejscu. Ale nie było czasu, aby 
o tym rozmyślać. Dzisiaj wiem, że to były zwykłe dźwię-
ki, które roztacza przyroda. Wtedy brzmiały jak melodia 
doskonała, magiczna i ukochana. Były bliskie jak ramio-
na matki, gdy już wstydziliśmy się czułości i też pochła-
niały nas inne strasznie ważne sprawy.

To wydarzyło się bardzo wczesną jesienią. Dni ciągle 
były cieple, nawet upalne, a kolory zaczynały popisy-
wać się swoim bogactwem. Ich rozmaitość czasami od-
bierała nam mowę. Z dnia na dzień dostawaliśmy nowe 
przedstawienie, nowe wariacje barw tańczyły przed 
nami. Kiedy wśród takich wyjątkowych dekoracji poja-
wiła się K., wydawało nam się, że przyniosła ją ta sama 
magia, która wyprawiała cuda z liśćmi i przyrodą. Jej 
rude długie włosy tak harmonizowały z zalotnicą jesie-
nią, że chcieliśmy wierzyć, że K. ma w sobie więcej z bo-
gini niż z człowieka i że jest wysłannikiem innego potęż-
nego świata – świata natury. A my kochaliśmy naturę, 
bo zawsze była nam łaskawa. To było jak niespodzian-
ka i wspaniały prezent.

K. od pierwszego dnia, niemal od pierwszej chwili, gdy 
pojawiła się wśród nas, stała się częścią naszej grupy. Była 
niezbędnym elementem, bez którego nie wyobrażaliśmy 
sobie życia. Pasowała do złotych liści i do naszych myśli, 
marzeń, do dźwięku naszego śmiechu, do ciszy naszego 

zachwytu. Była. Każdy rozpoznawał przy niej samego sie-
bie, stawał się odrębnym człowiekiem, własnym, niepo-
trzebującym nikogo naśladować ani z nikim rywalizować. 
Mówiliśmy. Mówiliśmy o sobie. Najpierw jak najęci, z za-
pałem i pośpiechem, zafascynowani, że ktoś chce nas słu-
chać. Później, gdy okazało się, że K. jest wciąż tak samo 
ciekawa tego, co mówimy i z taką samą uwagą patrzy na 
nas wyrzucających z siebie morze słów i wszystkie je sły-
szy, zwolniliśmy. Zaczęliśmy dobierać słowa z większą 
starannością, bez paniki, że K. nam przerwie albo pozwo-
li mówić, a później wyrzuci własne słowa – ważniejsze od 
naszych. K. miała dar, który zamieniał zwykłych przecięt-
nych chłopaków w ciekawych i bystrych młodych ludzi. 
Jak każdy, mieliśmy jakieś ukryte przemyślenia, ale róż-
nica polegała na tym, że mogliśmy je artykułować przed 
kimś, kto był ich ciekaw i sprawiał, że zachęceni snuliśmy 
coraz bardziej śmiałe i niegłupie wnioski. Dojrzewaliśmy, 
rozwijaliśmy się intelektualnie tylko i aż dlatego, że ktoś 
traktował nas poważnie. Oczywiście nie staliśmy się po-
ważnymi sztywniakami, co to, to nie. Wybuchy śmiechu 
były jak oddychanie, naturalne, spontaniczne i koniecz-
ne do życia. K. śmiała się z nami, rozumiała te same żar-
ty, czuła ten sam wiatr, smak tych samych jabłek, ten sam 
chłód wody. Pokochaliśmy ją jak konieczne dopełnienie 
naszego szczęścia.

Kiedyś, zupełnie niekontrolowane, popłynęło z moich 
ust wyznanie:

– Wiesz, wieczorem nie mogłem usnąć. Cały czas sły-
szałem melodię, którą śpiewaliśmy na koniec przy ogniu. 
Weszła mi w głowę i plątała się po niej jak wstążka. Nim 
się skończyła, płynęła od nowa. Dziwnie się czułem. 
Ale chyba dobrze mi było. Jakbym siedział jeszcze dłu-
go w ciemności ze wszystkimi. Byłem w łóżku i byłem 
tam. Żadnego niepokoju nie czułem. Nie uwierał mnie 
materac, chyba się nawet nie poruszałem. Leżałem dłu-
go z otwartymi oczami i głupio się uśmiechałem. O Boże, 
jakie to jest uczucie tak się bez powodu uśmiechać i nie 
spać, i być w tym miejscu, gdzie się było, gdy wszystko 
płynęło jak melodia naszej piosenki.

– Ty szczęściarzu! – mówiła ze śmiechem K., ale tak 
mówiła, że upewniałem się, że moje niespanie było jak 
niezwykła przygoda, która zdarza się raz na sto lat. Czu-
łem się jak człowiek obdarzony specjalnym szczęściem 
i jeszcze zachłanniej żyłem naszym nastoletnim życiem.

Taka była K. Przy niej stawaliśmy się szczęściarza-
mi, a świat pozwalał nam łapać rozmaite chwile i prze-
żywać je intensywnie, a później o nich opowiadać albo 
nie. Bo nauczyliśmy się od K., że czasem o swoich prze-
życiach najlepiej opowiedzieć milczeniem. Pojęliśmy, 
że rezygnacja ze słów jest niekiedy bardziej wymowna 
niż słowa, że świadoma cisza to subtelny komunikat dla 
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ludzi uważnych i wrażliwych. Siadywaliśmy czasami przy 
ogniu i słuchaliśmy jego trzasków i nie musieliśmy nicze-
go mówić. I to dopiero była magia. Żadna jesień w moim 
życiu nie przyniosła mi tyle mądrości. Wtedy uformowa-
ła się moja osobowość, niepostrzeżenie moje serce zade-
cydowało, co będzie dla mnie w życiu ważne i jak będę 
to życie przeżywał. Jako młodzieniec, jako człowiek doj-
rzały, jako starszy pan gdzieś głęboko byłem tym samym 
kilkunastoletnim chłopakiem, zachwyconym światem 
i akceptującym krótsze dni, chłodniejsze wieczory, ciche 
pożegnania.

Historia 3
Spokojnie, bądź jak motyl. On liczy nie miesiące, lecz 

chwile – i ma wystarczająco dużo czasu. Rzucanie się 
w nowe zadania – to był jej sposób na życie. Im więcej 
zadań, tym lata mijały szybciej i gubiły się w nich ważne 
chwile. Siadła teraz jak człowiek bezużyteczny bez planu 
w głowie, bez sprawy w trakcie trwania. Spojrzała wokół 
i odgoniła myśl o ułożeniu przedmiotów, zapanowaniu 
nad małą rzeczywistością własnej przestrzeni. Powiodła 
wzrokiem po dowodach obecności dzieci, ich pośpiechu, 
upodobaniach, śladach wczorajszego deszczu na podło-
dze i zobaczyła w tym znak istnienia. Wzruszona wła-
snym odkryciem nie chciała zacierać śladów bycia swo-
ich najbliższych. W patrzeniu na nie znajdowała spokój 
i ukojenie.

Podeszła do okna, zapatrzyła się na ogród i jakby po 
raz pierwszy odkryła jego własny charakter, który chciał 
być bardziej po to, by go akceptować niż ujarzmiać.

Bądź jak motyl, pomyślała, dotykając bez żalu sterty 
książek leżących na biurku. Kiedyś was przeczytam, po-
woli i z oddaniem. Niech mi wybaczą wszystkie rzeczy, 
które muszą się obyć bez mojego dotyku, niech mi wyba-
czą telefony niewykonane, gałęzie nieprzycięte, koce nie-
złożone, chodniki niewywietrzone, strony nieprzeczyta-
ne. Nie zdążę, nie wykonam całej masy zadań, bo mam 
jedno najważniejsze zadanie, które stoi przed wszyst-
kim – muszę znaleźć siebie, swoje szczęście, swoje miej-
sce i ochronić swój czas przed unicestwieniem w gąszczu 
niekończących się obowiązków. Bez ich realizacji ziemia 
będzie się dalej kręcić, zima przejdzie w wiosnę i zakwit-
ną drzewa, a ja chcę to zauważać, kochać, czuć i akcepto-
wać świat bez ciągłej potrzeby udoskonalania go.

Historia 4
– Dużo możesz osiągnąć dzięki sile, ale znacznie wię-

cej osiągniesz dzięki wytrwałości – tak mawiała B., kie-
dy widziała, że słabł mój zapał i nadciągało zniechęce-
nie. Była wytrwała w przypominaniu mi o tej zasadzie. 
Zwykły codzienny znój uważała za największy wyczyn. 

Wielkie zrywy miała za mało skuteczne, bo wprawdzie 
szybko pod ich wpływem działy się rzeczy, ale jeszcze 
szybciej mijał zapał i zostawało zupełne wypalenie, znie-
chęcenie i robota przerwana najczęściej gdzieś w połowie.

B. była wierną wielbicielką żmudnej i cierpliwej pra-
cy, wykonywanej w ciszy, konsekwentnie i dzień po dniu, 
krok po kroku. Nadawała sens najbardziej zwyczajnym 
i nieodzownym czynnościom i zdawała się nie przejmo-
wać, że wymagały one upartego powtarzania. Może umia-
ła nie myśleć o tym, że pościel przed chwilą równo uło-
żona jutro będzie czekała na ponowne ujarzmienie i tak 
każdego ranka. Krzątała się w kuchni, w ogrodzie, odwra-
cała kartki w książkach, by za jakiś czas znowu do nich 
powrócić, coś sobie przypomnieć, na coś inaczej spojrzeć.

Ja chciałem dokonywać wielkich czynów, codzien-
ne obowiązki mnie nużyły, a niekiedy wprost czułem do 
nich odrazę. Po co robić coś, co za kilka godzin wróci do 
poprzedniego stanu? Miałem przeciwne podejście do ży-
cia niż B.

Dzisiaj myślę, że musiałem je przyjąć z przekory. 
Może chciałem sprawdzić, na ile silne są jej przekona-
nia? Chciałem wymusić na niej, by zrezygnowała z cier-
pliwej pracy nade mną, tych codziennych lekcji, które dla 
mnie prowadziła – z przekonaniem o słuszności swojej 
misji. Byłem krnąbrnym uczniem, niewdzięcznym i tę-
pym z wyboru.

Dzisiaj myślę, że przejrzała od razu moją taktykę i dla-
tego tym samym opanowanym głosem mówiła w pro-
stych słowach swoją życiową filozofię.

Gdy odeszła, w jednej chwili odpuściłem walkę i przy-
jąłem jej poglądy jako jedyne możliwe, aby przetrwać. 
Żeby przetrwać ból spowodowany jej odejściem, mu-
siałem zdać się na cierpliwe przeżywanie bólu, spokojne 
trwanie i szukanie nadziei w prostych rzeczach, gestach 
i wspomnieniach. Ból stawał się powoli mniej niezno-
śny, odpuszczał, gdy robiłem coś prostego i pożytecznego. 
Jednym słowem – ratunek objawił się w wytrwałej pracy, 
nie w spektakularnym olśnieniu.

Któregoś dnia wziąłem czysty zeszyt i zacząłem pisać 
o trawie na łące, o słońcu znowu gotowym, by dawać 
światło i ciepło. Pisałem godzinę, dwie, a strony powoli 
wypełniał zapach kwitnących kwiatów, śpiew nieśmia-
łych jeszcze ptaków. B. patrzyła spod oka z subtelnym 
uśmiechem i kiwała lekko głową. Odnalazłem się i roz-
poczynałem rzecz, która nie powstanie w jedną noc. 
Więc czuwała, żeby karmić moją wytrwałość i przega-
niać zwątpienia czekające za progiem. Tylko dzięki temu 
napisałem moją powieść o zwykłym życiu. Tylko mi-
łość, jaka spływała na mnie, gdy zerkałem w kierunku 
okna, była niezwykła. Dzisiaj wiem, że wszystko inne 
z niej się wzięło.
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Historia 5
Minuty pędziły jakby ktoś je gonił. Czas zagarniał ra-

nek, później chwytał godziny południowe i już czyhał 
na wieczór, by go niepostrzeżenie przeobrazić w noc. 
Tyle razy walczyła z tym bezwzględnym zegarem, który 
odmierzał lata jej życia w jakimś oszukańczo przyspie-
szonym tempie. Nic nie mogła wskórać. Dni za dniami 
ginęły i już nowe pchały się z obowiązkami zerkający-
mi jak strażnik, co pilnuje porządku i w razie lenistwa 
w najlepszym wypadku spojrzy z wyrzutem czy dez-
aprobatą, a w najgorszym zruga jak tego psa i zabierze 
spokojną noc.

Różne robiła wybiegi, żeby przechytrzyć wirujące koło 
czasu. Wstawała na przykład wczesnym rankiem i szła 
przed dom, gdy wszyscy sąsiedzi przekręcali się dopiero 
na drugi bok. Patrzyła jak bogate słońce powoli wyłania 
się na niebie, powtarzając bez narzekania swoje pyszne 
przedstawienie. Witała się w myślach z ptasią rodziną, 
która o tej porze wyśpiewywała najpiękniejsze melodie, 
wdychała zapach wstającego dnia, młodziutkiego i nie-
winnego, z szansą na to, że złe rzeczy się nie zdarzą, złe 
słowa nie padną, złe spojrzenia nie wychylą się z oczu.

Później spieszyła się, żeby zrobić to wszystko, co na 
nią czekało i dokładało nowych utrapień i koniecznych 
zmagań z prozą życia. Jakby bez tego jej biegania, od-
kładania, organizowania świat miał się rozlecieć na ka-
wałeczki. Zwykle robiła jedną rzecz za drugą bez niepo-
trzebnego odpoczywania i zastanawiania się, bo pragnęła 
w ten sposób ukraść dla siebie kilka chwil na zatrzyma-
nie się i zajrzenie w swoje myśli. Rzadko się to udawa-
ło, bo rozmaitość ciągle przypominających o sobie obo-
wiązków nigdy się nie kończyła i poganiała do coraz to 
nowej roboty.

Tak płynęły lata. Po ubraniach poznawała, że dzieci 
rosną szybciej niż da się zauważyć. Coraz mniej starych 
ludzi spotykała po drodze, zdawało się… Starość ina-
czej zaczęła się jej jawić, bo sama naliczyła już sobie nie-
mało lat i patrzyła bezradnie, jak wciąż ich przybywa. 
Lata niosły niestrudzenie nowe troski i… nowe dzieci. 
W końcu zatrzymała się w swoim biegu i tylko przyglą-
dała się życiu, które przesuwało się wokół – szybko, dzi-
ko, w urywanych słowach, rozlewających się wieściach, 
nieustannych podróżach. Niewiele mówiła, nic nie była 
zdolna robić. Czekała, wpatrywała się w niebo zmienia-
jące kolory i wracała do różnych momentów w swoim 
życiu. Przystawała w dowolnych miejscach i witała daw-
no niewidzianych ludzi. Cieszyła się i płakała, choć nikt 
nie umiał tego poznać po jej spokojnej twarzy, gdy trwa-
ła w ciszy z boku ich życia

Izabela Rzepka
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REKONWALESCENCJA
Mgła po-covidowa. Od nowa
uczę się w wiersze składać słowa.

WIERSZ COVIDOWY
Z głową rozpaloną
niczym czajnik z gwizdkiem
nijak było zasnąć,
choćby zmrużyć oka.
Wyparowywałem.
Został cień człowieka.

W DRODZE NA TEST
Gdy stalowa trumna
zagrodziła drogę,
nie wiedziałem jeszcze,
że złapałem covid
i że umrze ojciec.

NA KRAWĘDZI
Stań na krawędzi. Poczujesz,
jak przyciąga ziemia.
Przyciągnęła ojca.
Pochłonęła.
Nie pomogły trzy szczepienia.

*   *   *
Certyfikat ozdrowieńca –
na dowód, że byłem o krok
i wróciłem spod wrót piekła.
Spod kotłów owionął mnie żar.
Że wróciłem spod nieba bram.
Anioł przy łóżku stał i łkał.
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NIESMAK
Silniejsze od głodu:
niesmak, obrzydzenie.
Każdy kęs rósł w ustach,
wybuchał gejzerem.
Kochani, na próżno
zostawialiście mi
na progu jedzenie.

*   *   *
Po covidzie
coś w człowieku
się odmienia.
Pamięć nie ta,
inny niż był
stan skupienia. 

GORĄCZKA 39°C
Sen prysł. Słońce mam
pod powiekami.
Zanim na zewnątrz
się nie rozwidni,
nie zasnę. Razi.

CHIŃSKA RULETKA
Termometr – pistolet
wymierzony w głowę.

PANDEMIA
Znów ktoś otworzył
puszkę nieszczęścia.
Pandora z Wuhan
zginęła pierwsza.
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Rzeczy natura
mariusz drohomirecki – malarstwo

recenzje
wystaw
fragm. (red)

Mariusz Drohomirecki. Rocznik 1958. Studia ASP 
Kraków, wydział Malarstwa, dyplom w pracowni prof. 
Jana Szancenbacha w 1995. 

Obrazy artysty znajdują się w kolekcjach prywat-
nych i w zbiorach państwowych (Polska Akademia 
Nauk w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krako-
wa, Muzeum Sztuki Współczesnej im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu). Artysta był laureatem Ogólnopol-
skiego Triennale Autoportretu w Radomiu – Grand Prix 
w 1997 r. Wystawa w galerii Wirydarz jest 16. indywidu-
alną wystawą artysty. 

Obecnie mieszka i tworzy w Szczebrzeszynie. 
(www.wirydarz.com.pl)

Tworzy w technice olejnej. Do jego ulubionych tematów 
należą pejzaże: studia przyrody śródziemnomorskiej oraz 
widoki Krakowa. Mariusz Drohomirecki najczęściej ma-
luje w plenerze. Studia z natury przedkłada nad pracę 
w zamkniętym atelier. Od lat wyjeżdża na plenery na po-
łudnie Europy, od 10 lat uczestniczy w plenerach malar-
skich w Rumunii. Artysta maluje także martwe natury, 
na których często pojawiają się takie elementy jak instru-
menty muzyczne czy ryby. W jego dorobku znajduje się 
wiele prac przedstawiających krakowskie ulice z lotu pta-
ka. Dlatego też o Drohomireckim mówi się, że jest „je-
dynym malarzem, który zna wszystkie dachy Krakowa”.

Od 30 lat artysta prowadzi tzw. „malarski pamiętnik 
malarza” – cykl jednoformatowych autoportretów, za któ-
ry został nagrodzony.             (https://platon.pl)

Pozostając na co dzień w ukryciu dla świata, pozamykani 
w swoich pracowniach, sam na sam ze swoimi obrazami 
(trwa to czasami latami), przychodzi w końcu czas arty-
stycznego święta – takie autorskie urodziny – pisarz wyda-
je książkę, muzyk płytę a malarz robi wystawę. Nadeszła 
pora mojego święta, otwieram wystawę – myślę, że każdy 
artysta w tym czasie zadaje sobie podobne pytania – czy 
to już? czy naprawdę jestem gotowy? czy to na pewno od-
powiednia pora? (zawsze przydałoby się jeszcze parę mie-
sięcy). Na szczęście daty i kalendarze są nieubłagane. Dla 
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mnie każda wystawa to taki zawodowy bonus, duże wy-
darzenie, radość i stres równocześnie, i spore zamieszanie 
w codziennym malowaniu. Jest to też dobry czas do bilan-
sów, rozliczeń i podsumowań efektów swojej pracy, czas ar-
tystycznego rachunku sumienia z pokutą i rozgrzeszeniem 
zarazem, powinna być zawsze obietnica wytrwałej i upar-
tej pracy przed następną wystawą.

Mariusz Drohomirecki

Wernisaż wystawy w Galerii Sztuki Wirydarz miał miej-
sce 10 września o godz. 18:00, zaprezentowano obrazy 
z ostatniego okresu twórczości artysty, było je można 
oglądać do 18 października 2021 r.

Mariusz Drohomirecki nieustannie szuka inspiracji 
w plenerze. Odnajduje ją w roztoczańskim krajobrazie, 
widokach krakowskich ulic widzianych z dachów ka-
mienic, w pełnych słońca włoskich oraz greckich mia-
steczkach. Podobnie jak koloryści, malarz wywyższył 
kolor ponad rysunek. Pośpiesznie zanotowane w ple-
nerze obrazy artysta kończy w pracowni. Tam powstają 
powoli, warstwa po warstwie, tworząc mięsistą materię. 
Analiza refleksów światła przywołują ducha artystów 
szkoły z Barbizon (Camille Corot). 

(https://www.galeria-attis.pl)

Każdego roku latem wyjeżdżałem na plenery malarskie 
na południe Europy. Kierunek, zainspirowany lekturami 
z młodości: Pasja życia – o van Goghu, biografie Cezan-
ne’a, Moneta, Gauguina rozpalał wyobraźnię. Był też tro-
chę pogonią za mitycznym światłem Prowansji, lazurem 
nieba w Toskanii, turkusową wodą w Grecji. Uwielbiałem 
wychodzić z kasetą farb w plener, posilać się figami zrywa-
nymi z drzewa, wieczorem pić wino w tawernie. Tak było 
przez ostatnich 20 lat – coroczne rytuały. Aż tu przyszła 
pandemia, lockdown, skończyło się jak nożem uciął. A co 
z rytuałami? One przecież muszą trwać. Musiałem więc 
odkryć swoją inną, bliższą geograficznie Prowansję, zoba-
czyć równie przejrzyste niebo nad głową, zamiast fig prze-
gryzać soczyste jabłko, oślepiony widokiem kwitnących rze-
paków na wąskich polach – to Roztocze.

Roztocze jest piękne, malarsko temu pięknu uległem, 
mam nadzieję, że nie poległem.

Mariusz Drohomirecki

Zakochany w pejzażu od wielu lal uporczywie malu-
je krajobraz, dążąc do sugestywnego oddania rzeczywi-
stości poprzez barwę i światło. Często można go spotkać 
idącego „na motyw”, objuczonego «warsztatem», czyli 
z płótnem i słynną sztalugą zwaną «Łunochodem». Czy 
to zima, czy lato, wiatr i deszcz uparcie maluje w plenerze 
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światła i koloru. Chyba właśnie te dwie cechy wysuwa-
ją się na plan pierwszy spośród walorów warsztatowych 
tej sztuki. Punktem wyjścia jawi się natomiast indywidu-
alna odmiana ekspresyjnej wersji reali zmu. Najbardziej 
interesujące jest jednak to, co dzieje się później, a więc 
sam proces powstawa nia obrazu. Dzieło rodzi się powo-
li, „w bólach"; artysta – jakby nie dowierzając samemu 
sobie – nakłada grubo kolejne warstwy farby, a czyni to 
aż do momentu, gdy wewnętrzna intuicja oraz osiągnię-
te doświadczenie podpowiadają mu. że w tym momen-
cie powinien zakończyć pracę, gdyż cel został osiągnięty. 
Potem jednak rodzi się często potrzeba jeszcze pełniej-
szego rozpo znania motywu, zgłębienia go i twórca wra-
ca do - z pozoru tylko - tych samych czynności. O ile bo-
wiem punkt widzenia i malowany obiekt by wają te same, 
o tyle zmieniają się pory doby, a co się z tym wiąże zmia-
nom ulega jeden z dwu głównych wyznaczników tej sztu-
ki, czyli światło […]. Skojarzenia z metodami pracy, jakie 
przyjmowali impresjoniści (np. Monet) nie są tu zapew-
ne przypadkowe.

Marek Karwala

widząc w tym sens nie tylko oddania charakteru tego, na 
co patrzy, ale przede wszystkim znalezienia malarskiej 
formy, która zbuduje obraz

Grzegorz Bednarski

[…] Mariusz Drohomirecki wyszedł ze szkoły Jana 
Szancenbacha, z której wyniósł szczególny szacunek dla 

Fotografie z wernisażu artysty w Galerii Wirydarz w Lublinie. Tu: Piotr 
Zieliński właściciel galerii z artystą Mariuszem Drohomireckim.
foto. fujcik
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Zapach układ i kolor dojrzałych owoców z omszonym fioletem śliwki. Tęczowa migotliwość rybich łusek z rozpaczliwie 
wybałuszonym i zerkającym na Ciebie okiem uciętego łba.

Finezyjna wirtuozeria kształtów instrumentów muzycznych krągłości gitar i skrzypiec kłujący blik metalu trąbek.
Pomarszczone tuby zużytych farb na kolorowej palecie, sterczące ze słoja trzonki pędzli przy poplamionej szmacie.
…są to wystarczające „powody” malarskie, których wypatrują niektórzy malarze… trzeba to jeszcze zamienić na obraz.

Mariusz Drohomirecki 2018

Mariusz Drohomirecki, Głowa karpia i otwarta konserwa, olej, płyta, 40 × 30, 2019
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Mariusz Drohomirecki, Martwa natura z grzybami, olej, płótno
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Mariusz Drohomirecki, Martwa natura z grzybami, olej, płótno, 70 × 40

Mariusz Drohomirecki, Martwa natura z grzybami, olej, płótno, 70 × 50, 2013
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Mariusz Drohomirecki, Martwa natura z rybami i kotem, olej, płótno, 200 × 100

Mariusz Drohomirecki, Martwa natura – ryba na patelni + 2 cebule, olej, płótno, 45 × 41, 2018
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Martwa natura od starożytności budziła za-
interesowanie artystów. Stanowi ona jeden 
z głównych tematów w malarstwie. Może peł-
nić rolę dekoracyjną jak w mozaikach rzym-
skich, skłaniać do refleksji jak w pracach Jerze-
go Nowosielskiego lub zaskakiwać w nowych 
kontekstach, jak w przypadku twórczości Ta-
deusza Kantora czy Andy’ego Warhola. Natu-
ra rzeczy odkrywana jest na nowo przez ko-
lejnych artystów – jednym z nich jest Mariusz 
Drohomirecki.

[…] Prace zostały wykonane w technice wła-
snej (m.in. olej, collage). Obrazy można podzie-
lić na martwe natury sensu stricto oraz te, któ-
re wykraczają poza pracownię malarza […]. 
Przedmiotami, które zachwycają artystę są naj-
częściej: ryby, garnki oraz akcesoria malarskie 
takie jak farby, sztalug i oraz pędzle.

Warto wspomnieć o niezwykłej naturalności 
uderzającej z kompozycji płócien artysty. Ana-
lizując je, możemy dostrzec dwa typy przedsta-
wień. Pierwszy z nich prezentuje martwą naturę 
jako pewnego rodzaju „horror vacui”, natomiast 
drugi typ ukazuje oszczędną konstrukcję obra-
zu. Pozorny bezład w pracy „Martwa natura 
z rybami – wędki, sieci i kołowrotek” – jest po 
głębszej analizie zrównoważoną kompozycją, 
w której każdy element buduje napięcie pracy. 
Przykładem drugiego typu układu jest płótno 
„Martwa natura – ryba na patelni + 2 cebule”, 
w którym szlachetność prostoty jest urzekająca.

Martwe natury autorstwa Mariusza Droho-
mireckiego w swoim traktowaniu formy oraz 
koloru nawiązują do lirycznego malarstwa Ad-
olphe’a Monticellego czy wczesnych prac Paula 
Cezanne’a. Stosowana w nich deformacja form 
wpływa wyłącznie na zwiększenie siły wyrazu 
prac. Cechą właściwą malarstwa Mariusza Dro-
homireckiego jest gruba faktura pokrywająca 
płótna. Dojrzewająca powoli w pracowni arty-
sty warstwa malarska swoimi impastami wzbo-
gaca prace intensywnością koloru.

Natura rzeczy Mariusza Drohomireckiego 
jest wyrazista i liryczna. Przedstawiane obiek-
ty w każdej kolejnej kompozycji nabierają no-
wego charakteru. Martwe natury artysty posia-
dają głęboką wymowę, nie bez powodu pojawia 
się w nich ryba, która jest symbolem m.in. po-
żywienia duchowego.

Agnieszka JuIia Stefańczyk 
Mariusz Drohomirecki, Martwa natura. Pajacyk grający na bębenku, olej, płótno, 70 × 160, 2021
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WŚCIEKLI 
SZEŚĆDZIESIĘCIOLETNI

Jerzy Jacek 
Bojarski

Zamiast przedmowy
 

Pisać autobiografię w XXI wieku? To jakieś czyste szaleń-
stwo! Komu to potrzebne? Kto to będzie czytał? 

Będąc na emeryturze, mam czas, dużo czasu, ale gorzej 
z piórem i przekazem tego, co chcę opowiedzieć. Litera-
tura faktu czy, jak kto woli, dokumentu jest dobrym spo-
sobem, by wybrzmiała historia. Nie tylko moja, ale może 
i epoki? Dzienników ani wspomnień nie pisałem, ale czy 
to osłabi mój przekaz autobiograficzny? Czytelnik sam 
to oceni. Daleko mi do idola z moich lat młodzieńczych, 
z siermiężnego PRL-u, Witolda Gombrowicza, autora 
zakazanych publikacji – Dzienników czy słynnej Ferdy-
durke, którą zakończył słowami swojej Gosposi: „Koniec 
i bomba, kto czytał ten trąba”.

No właśnie. Tak jak słynny autor kończy – ja, nieznany, 
zaczynam? Czy dobrze to wróży tej autobiografii, po pro-
stu nie wiem. Chcę zbudować atrakcyjne napięcie mię-
dzy mną, narratorem a czytelnikiem. Czy się to uda? Oto 
jest pytanie!

Skąd pomysł na pisanie autobiografii?
Zaczęło się niewinnie. W dwumiesięczniku „Lublin”, 

którego naczelnym jest Zbigniew Fronczek, skądinąd 
barwna postać: bo i poeta, sportowiec, a także organi-
zator protestów studenckich w roku 1968, odnotowano 
fakt mojego odejścia na emeryturę z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Kolega redak-
tor zrobił to nietypowo, ale z właściwym sobie poczuciem 
humoru. Zamieścił wykonany dla mnie rysunek Benka 
Homziuka, zawierający obrazek tortu z papieru toaleto-
wego, zatytułowany „Tort dla Bojara! 65 baj, baj MBP” 
oraz wierszyk:

Dla emeritusa
J. J. Bojarskiego
Z okazji przejścia 
W stan bezruchu 

Znikasz jak ze świeczki dym
A od jutra dym jest byle kim
Ech Bojarski Jurek!
Ostał ci się jeno do dupy
Papiórek!

Z rysunku uczyniłem kartkę pocztową, którą na poże-
gnalnym ciastku rozdawałem jak obrazek prymicyjny 
Koleżankom i Kolegom. Tym wydarzeniem domknąłem 
okres swojego 40-letniego życia zawodowego, a także cał-
kiem już długiego, bo 65-letniego życia. Ta kartka to inte-
ligentne pożegnanie redaktora naczelnego „Niecodzien-
nika Bibliotecznego”, który odszedł na emeryturę. Poza 
kolegami z pracy nikt tego nie zauważył i nie odnotował, 
czyli odszedłem jak dym – Jerzy Jacek Bojarski (2002–
2020). To nie do końca była prawda!

Jeszcze jedna osoba zauważyła moje przejście na eme-
ryturę – redaktorka Radia Lublin – Magdalena Lipiec-
-Jaremek. Kibicowała mi, kiedy odcinałem centymetr 
papierowy po centymetrze, jak w wojsku, gdzie każdy 
centymetr to dzień, zbliżający mnie do emerytury. Zdję-
cia publikowałem na FB na swoim profilu. Ale o tym mia-
łem się dopiero dowiedzieć 8 kwietnia 2021 roku, gdy 
przeprowadziła ze mną rozmowę do audycji: „Piękne ży-
cie”. O tym wywiadzie wspomnę w innym miejscu.

Do czasopisma „Lublin” dałem swój krótki komentarz. 
Już od dziesięciu dni jestem stypendystą znanej i specy-
ficznej instytucji „je-ZUS”. Poza legitymacją i decyzji 
o zaliczce nie dostałem realnej złotówki. I co? I nic!

Polak potrafi, nawet taki stary jak ja – senior plus 
(65+). Przed pandemią miałem wykupione bilety na dwie 
wyprawy lotnicze.

Pierwsza do Izraela – projekt realizowany razem 
z Erwinem Schenkelbachem z Jerozolimy pt. „Gdzie je-
steś Bertoldzie z Drohobycza? Powstań do apelu”. Rzecz 
o jego ojcu, znakomitym fotografie z miasteczka kresowe-
go. Zginął z żoną w Bełżcu w 1942 roku. Miałem napisać 
krótką notkę z okazji 77. rocznicy śmierci, a wyszedł pro-
jekt na przeszło osiemdziesiąt stron. Erwin zaprosił mnie 
na 30 marca 2020 roku, abym wygłosił speach (spicz) dla 
Ziomkostwa Drohobyckiego. Projekt zapowiadał się in-
trygująco. Nie szedł szlakiem stereotypowym o Shoah 
(Zagładzie) Żydów, lecz pochylał się nad kondycją czło-
wieka, który podczas wojny ma inne rysy zachowań. Dla-
czego? – trzeba zapoznać się ze wspomnianą publikacją, 
która jest gotowa i czeka na sponsorów i druk! Warto 
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Autor przed domem rodzinnym w Krasnymstawie
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nadmienić, dla tych, którzy nie wiedzą, że jestem autorem 
mapy: „Bruno Schulz i Drohobycz”. Tak więc sprawy dro-
hobyckie nie są mi obce, a wspomniany Bertold Schen-
kelbach przyjaźnił się z autorem Sklepów cynamonowych.

Druga podróż była ukierunkowana na święta paschal-
ne w Londynie. Niestety, pandemia pokrzyżowała moje 
plany. Wizz Air wprawdzie pieniędzy mi nie oddał, ale 
miałem możliwość odebrania ich w biletach! Nie pole-
ciałem na święta, polecę na wakacje.

Mamy wakacje, lipiec 2020. Napisałem krótką, niety-
pową recenzję o artyście Benku Homziuku do czasopi-
sma „Lublin”. To od Benka redaktor naczelny „Lublina” 
Zbigniew Fronczek dowiedział się o moim wylocie do 
Anglii, otrzymałem dwa maile.

Pierwszy – który w tym odcinku przytaczam –w tonie 
zaczepno-prowokacyjnym: „Hej, hej Kowboju Bibliotecz-
ny, Dumo i Chlubo Lublina i Okolic, powiem tak: Rozba-
wiły mnie Twoje oczekiwania na oklaski, medale, toasty. 
Gdybyś wydał bankiet pożegnalny na placu Litewskim, to 
niewątpliwie pojawiłaby się telewizja i relacje w miejsco-
wej prasie. Nie wydałeś bankietu, chciałeś cichego odej-
ścia i spełniły się Twe oczekiwania. Masz czego chciałeś 
Grzegorzu Dyndało!

A zupełnie serio. Z życia kulturalnego, twórczego nikt 
nie odchodzi. Zatrzymaj sobie tytuł gazety, wydawaj – na 
własny koszt lub nawet na koszt przyjaciół z Drohoby-
cza, a może tych z Londynu – kolejne numery i nie ma 
o czym gadać”.

Ta sugestia dała mi dużo do myślenia, tym bardziej, że 
post scriptum wyglądało tak: „Hłasko napisał Pięknych 
dwudziestoletnich, Osiecka Szpetnych czterdziestoletnich, 
napisz Wściekłych sześćdziesięcioletnich. I nie zwlekaj! 
Taką autobiografię – Twoją lub pokolenia – mogę zacząć 
publikować w następnym numerze”.

Nie obeszło się bez reprymendy: „I przestań się ekscy-
tować emeryturą. Pozdrawiam – Fronczek”.

Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to figura geome-
tryczna – trójkąt równoramienny.

Bojarski, Hłasko i Osiecka? Poza mną to postacie zna-
ne w świecie kultury. Ale co ja miałbym między nimi ro-
bić? Co ja mam z nimi wspólnego? Nie są to figury z mo-
jej bajki ani epoki, którą mógłbym chwalić. Skoro jednak 
dostałem takie wyzwanie… Czy je podjąć?

Faktem jest, że wspólnym mianownikiem naszej ko-
egzystencji były czasy PRL. Każda z wymienionych osób 
miała inny stosunek do tych czasów przemian stanowio-
nych gwałtem na narodzie polskim. Każda inaczej kon-
sumowała zdobycze socrealizmu, a de facto ustrój przy-
niesiony siłą na bagnetach czerwonej armii. Manifest 
Lipcowy 1944 roku, niby drukowany w Chełmie, po-
wstał w Moskwie i był kłamstwem założycielskim powo-
jennej Polski! Obcy naszej kulturze, tradycji i chrześci-
jaństwu, był zniewoleniem, upodleniem i upokorzeniem 
narodu polskiego. Nie jestem podstawą tego trójkąta, trzy 
nazwiska, ale moje wpisuje się weń jako okrąg. Dlaczego? 
Ponieważ mamy punkty styczne, których nigdy nie afir-
mowałem. Żyłem między Odrą a Bugiem, Morzem Bał-
tyckim a naszymi pięknymi górami Tatrami. I to jest rze-
czywistość, którą potwierdzam. 

Natomiast zawartość tego stalinowskiego fenomenu 
była mi zawsze obca, a Polsce – w III RP – do dzisiaj odbi-
ja się czkawką. Zaś okrąg wpisany w tę figurę geometrycz-
ną to moje życie. Życie między różnymi ludźmi, kamu-
flującymi się, by przeżyć ten, jak uważano powszechnie, 
czas dopustu bożego, który wcześniej czy później musi 
się zakończyć. 

Na kłamstwie jeszcze nikt niczego nie zbudował na 
trwałe. Kogo Pan Bóg kocha to i doświadcza – tak jest 
z POLSKĄ. 

Reasumując, inspiratorem pisania Wściekłych sześć-
dziesięcioletnich jest redaktor Fronczek. Moim zadaniem 
jest stworzenie obrazu autobiograficznego na tle pokole-
nia w okresie, jakim mi przyszło żyć. To nie ja wybrałem 
tę historię. Byłem świadkiem rzeczy bliskich i dalszych. 

Autor J. J. Bojarski w karykaturze Benka Homziuka
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Publikacja nie jest dziennikiem ani pamiętnikiem. Piszę 
o faktach, które miały miejsce w moim życiu i których by-
łem świadkiem, w szerszym kontekście niż osobisty. Choć 
zapis umocowany został w historii, zatrzymuję się w róż-
nych ważnych dla mnie momentach, staram się stworzyć 
obraz miejsc, z którymi się identyfikuję, do których się 
odwołuję – dojmujący wywołujący silne, przykre dozna-
nia psychiczne z epoką, w której przeżyłem już przeszło 
sześćdziesiąt sześć lat.

Życie zaczęło się w Zamościu. Dzieciństwo dopełniło 
się na przedmieściach Krasnegostawu we wsi Krakow-
skie Przedmieście. Kolejnym docelowym przystankiem 
stał się Lublin. To wszystko na krótkim odcinku dzie-
więćdziesięciu kilometrowym zwanym Wyżyną Lubelską.

Skąd się pojawił Zamość w moim życiu?

Matecznikiem rodziny Bojarskich od zawsze był Krasny-
staw, a dokładniej wieś Krakowskie Przedmieście koło 
Krasnegostawu, wchłonięta już przez miasto. Jednak hi-
storia mojego życia rozpoczyna się w Zamościu. Dlacze-
go? Moje życie jest jak wschód słońca u Claude’a Mone-
ta. To nie przypadek zdecydował, że swoją autobiografię 
rozpoczynam odwołując się do francuskiego malarza, mi-
strza wrażeń, artysty, który otworzył w malarstwie nowy 
nurt – impresjonizm. Kiedy Claude Monet namalował 
obraz „Impresja, wschód słońca”, przedstawiający zatokę 
portową we francuskim mieście Le Hevre nie wiedział, 
że rozpoczyna nowy kierunek malarstwa. Malarz uka-
zał zasnuty poranną mgłą port z lekko przebijającym się 
i wschodzącym słońcem. Na pierwszym planie kontury 
dwóch łodzi rybackich, które zapewne wypływają na po-
ranny połów. Monet pragnął uchwycić krótkotrwałe zja-
wisko świetlne: wschodzące słońce rozpraszające mgłę 
w porcie. Ulotne wrażenie, które trwa przez moment. Ar-
tysta i jego dzieło zostali ostro potraktowani przez kryty-
ków sztuki – to nie dzieło skończone, to zaledwie szkic!

Jak to się ma do mojego życia i autobiografii? Per 
analogiam – z zamojskiej mrocznej mgły pamięci chcę 
uchwycić tak samo ulotne wrażenie. To jest kierunek 
tego, co się wydarzyło. Narodziny – dar nowego życia. Na 
świat przychodzę jako ósme dziecko, beniaminek rodzi-
ny Marii (z domu Pawelskiej) i Michała Bojarskich – Je-
rzy Jacek (imię Marek wybrałem sobie na bierzmowaniu).

Działo się to 5 lipca 1955 roku w Zamościu. Właści-
wie to nie ja się tutaj urodziłem, ale urodziła mnie moja 
mama. Poród odbył się w szpitalu. Szóstka rodzeństwa 
poza bratem Tomkiem miała swoje porody w domu. Ta-
kie to były czasy. W domu człowiek się rodził i w domu 
umierał – tak żegnano najbliższych. Jestem więc ró-
wieśnikiem Układu Warszawskiego (1955), organizacji 

polityczno-wojskowej państw bloku wschodniego, który 
powstał jako reakcja na powstanie NATO (1949). Układ 
Warszawski był ujednoliceniem polityki zagranicznej 
i militarnej ZSRR i państw od niego uzależnionych. Sank-
cjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej 
podporządkowanie ZSRR państw Europy Środkowow-
schodniej wraz z ich siłami zbrojnymi, stanowił struktu-
rę umożliwiającą ZSRR pełną kontrolę nad siłami zbroj-
nymi i polityką obronną państw członkowskich oraz był 
wykorzystywany w polityce ZSRR w konfrontacyjnych 
stosunkach z Zachodem. 

 Moi rodzice pochodzili z Krasnegostawu, gdzie po-
brali się 1 czerwca 1940 roku. Ojciec musiał się ukry-
wać przed gestapo, był żołnierzem Armii Krajowej, wro-
giem III Rzeszy, która okupowała Polskę od 1 września 
1939 roku. Niemcy byli u niego w domu na Krakow-
skim Przedmieściu, poszukiwali go za jakąś akcję. Cu-
dem uniknął aresztowania. W ucieczce przed grożącymi 
konsekwencjami błyskawicznie z mamą wyjechali do Za-
mościa. Tam 1 listopada 1941 roku urodziła się najstar-
sza ich córka, a moja siostra, Stefania. Tutaj również nie 
zagrzali długo miejsca. Ojciec znowu naraził się Niem-
com. Na dworcu PKP na bocznicy otworzył zaryglowane 

Jerzy Jacek Bojarski
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wagony, w których byli załadowani Żydzi do wyjazdu do 
Bełżca. Rodzice znów musieli uciekać. Wrócili do Kra-
snegostawu, gdzie urodziła się dwójka rodzeństwa: Hen-
ryk (1943) i Barbara (1944). 

Po wojnie kolejna przeprowadzka do Zamościa. Ojciec 
dostał pracę w „Społem”, a rodzina miała zagwarantowa-
ne mieszkanie przy ulicy Lubelskiej. Na świat przyszły ko-
lejne dzieci: Wiesław (1946), Marek (1948), Ewa (1950), 

Tomasz (1953) i na końcu, piszący te słowa, Jerzy (1955). 
Przeszło dwa tygodnie po moim narodzeniu odbyły się 
moje narodziny dla Nieba. Zostałem ochrzczony 24 lip-
ca w Kolegiacie Zamojskiej (obecnie Katedra Zamojska) 
przez proboszcza Franciszka Zawiszę. Wówczas miesz-
kaliśmy na ulicy Brzozowej 9. Moim rodzicami chrzest-
nymi byli Stanisław Mataczyński (l. 32), zawodowy kie-
rowca i siostrzenica ojca Irena Bojarska, uczennica (l. 17). 
Dla ciekawostki warto dodać, że w latach sześćdziesiątych 
moja matka chrzestna była ze swoim mężem Włodkiem 
Makowijczukiem na placówce dyplomatycznej w afry-
kańskim kraju w Ghanie.

Starsze rodzeństwo uczęszczało do szkół w Zamościu.
Zamość, to miasto, w którym przyszło mi krótko 

mieszkać – bo raptem dwa lata – niemniej zapisał się na 
trwale w mojej pamięci z racji opowieści starszych.

Miasto zostało wybudowane przez Jana Zamoyskiego 
z Ordynacji Zamojskiej w szczerym polu od podstaw, a za-
projektowane przez Włocha Bernardo Morando. To per-
ła renesansu z prawami miejskimi od 1580 roku. Miasto 
prywatne, szlacheckie, wielokulturowe, wieloreligijne, wie-
lonarodowe. Miasto twierdza, z pięknym rynkiem, z ra-
tuszem i niezwykłymi kamienicami. Bardzo ciekawe i wy-
jątkowe. Działała tu Akademia Zamojska. W Zamościu 
narodzili się lub mieszkali między innymi: Icchok Lejb 

jerzy jacek bojarski

sześćdziesięcioletni
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Perec (1852–1915), polski i żydowski pisarz, jeden z głów-
nych twórców literatury jidysz, adwokat i działacz społecz-
ny. Zajmował się również krytyką literacką i teatralną. Róża 
Luksemburg (1870–1919), ekonomistka, teoretyk i dzia-
łaczka polskiej i niemieckiej socjaldemokracji. Bolesław 
Leśmian (1877–1937), polski poeta i prozaik żydowskie-
go pochodzenia, czołowy przedstawiciel literatury dwu-
dziestolecia międzywojennego, krytyk literacki. Leopold 
Skulski (1877–1939), polski inżynier chemik, farmaceuta 
i polityk; nadburmistrz Łodzi od 29 września 1917 do 22 
lutego 1919, prezes Rady Ministrów od 13 grudnia 1919 do 
9 czerwca 1920; prezes klubu Narodowego Zjednoczenia 
Ludowego w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922). Marek 
Grechuta (1945–2006), polski piosenkarz, poeta, kompo-
zytor i malarz, z wykształcenia architekt. Ks. Infułat Grze-
gorz Pawłowski (1931–2021), Jakub Hersz Griner, polski 
Żyd w służbie Mesjasza, cudownie ocalały z zagłady, auto-
rytet moralny dwóch narodów – polskiego i żydowskiego, 
Honorowy Obywatel Miasta Lublina. 

Mój chrzest miał miejsce za czasów, gdy na tronie Sto-
licy Apostolskiej zasiadał papież Pius XII (1939–1958), 
w Polsce zaś więziono (1955–1956) w bieszczadzkim 
klasztorze w Komańczy prymasa Polski kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Wcześniej kardynał Wyszyński peł-
nił posługę duszpasterską w diecezji lubelskiej, był jej 

ordynariuszem. W 1948 roku bierzmował moją mamę 
i siostrę Stefanię.

Dlaczego w tle mojej autobiografii podaję fakty, zda-
wałoby się, nie związane z moim życiem? Tak jednak nie 
jest! By lepiej zrozumieć czasy powojennej Polski, w ja-
kich mi przyszło żyć, szkicuję tło historyczne, które dla 
czytelnika, zwłaszcza młodego, jest niezbędne, by wyro-
bił sobie własne zdanie na temat naszej najnowszej hi-
storii. Mimo, iż Józef Stalin zmarł 1953 roku, w Polsce 
wcale nie zelżał terror stalinowski. Bierut, agent sowiec-
kiego NKWD, walczył w Polsce o władzę z Władysławem 
Gomułką, którego więził. W 1956 roku wyjechał na XX 
Zjazd KPZR. Jak wieść gminna niosła: „Wyjechał w fu-
terku, przyjechał w kuferku”. Zmarł w Moskwie w nieja-
snych okolicznościach, mówiono, że popełnił samobój-
stwo lub, że został otruty!

W Zamościu był piękny park, gdzie rodzice chodzi-
li z nami na spacery. Zachowały się w nim dwa drze-
wa korkowca. Był staw. W centrum miasta ulokowano 
ogród zoologiczny. Zwierzęta trzymano na małej prze-
strzeni, w złych warunkach. Śmierdziało! To zapamię-
tałem – figlarne małpy i smród! Jak przez mgłę mala-
rza Moneta.

W 1957 roku przenieśliśmy się z rodziną do Krasnego-
stawu na Krakowskie Przedmieście.

Maria i Michał Bojarscy z dziećmi (od lewej) Ewa, Barbara,  Stefania, Tomasz, Wiesław, Henryk, Marek, Jerzy
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Krakowskie Przedmieście mój sielski matecznik 

Z Zamościa do Krasnegostawu to raptem około 30 kilome-
trów. Po drodze miasteczko Izbica. Przed wojną II świato-
wą mówiło się: „Izbica żydowska stolica”. Przeszło 90 pro-
cent mieszkańców stanowili Żydzi. Przed laty poznałem 
Toivi Blata, który stąd pochodził i ocalał z Zagłady. Uciekł 
z Sobiboru. Gościłem go w swoim domu i zaprosiłem 
z wykładem na KUL. W jego żuchwie utkwiła kula, któ-
rą wystrzelił Bojarski (z innej linii Bojarskich). Ukrywał 
go za pieniądze, a potem chciał się go pozbyć. Nie udało 
się i Bogu dzięki. Do Izbicy pojechałem 3 listopada 2021 r. 
na pogrzeb ks. infułata Grzegorza Pawłowskiego, który zo-
stał pochowany na kirkucie, gdzie rozstrzelano jego mat-
kę i siostrę wraz z innymi Żydami. Poznałem Go w Izraelu 
w Jafie, znaliśmy się 21 lat. To był „żydowski ksiądz”! Ko-
chał swój naród, ale i Polskę. Piękna postać. 

Jak już wspomniałem, urodziłem się w Zamościu. Jed-
nak miejscem beztroskiego dzieciństwa był sielski ma-
tecznik rodziny Bojarskich: Krakowskie Przedmieście, 
Krasnystaw. 

Ta wieś ukształtowała mnie jako człowieka. Moją 
wrażliwość na świat i naturę. Znałem rozmaite rośliny, 
owoce. Nawet szczaw na łące jadłem. Rośliny na kurzaj-
ki rozpoznawałem. Taki mały raj na ziemi, bez obowiąz-
ków. Obserwowałem zwierzęta i owady. Poznałem cięż-
ką pracę na roli. Rzeka Żółkiewka była moim żywiołem 
w lecie i zimie. Tutaj po przyjeździe z Zamościa mieszka-
liśmy sześć lat (1957–1963). 

W tej wsi mieszkali też moi dziadkowie Łukasz i Fran-
ciszka Bojarscy oraz Stanisław i Józefa (z d. Pawłowska) 
Pawelscy. Stąd pochodzą moi rodzice Michał i Maria 
(z domu Pawelska) Bojarscy. Nasza rodzina była podzie-
lona. Ojciec mieszkał z trójką dzieci (Wiesław, Stefania, 
Barbara) w Lublinie, gdzie chodzili do szkoły. Na Kra-
kowskim Przedmieściu mieszkała mama z Markiem, 
Tomkiem i mną. Dwójka zaś rodzeństwa (Heniek i Ewa) 
mieszkała w Radomiu u wujostwa Staniszewskich. Mój 
dziadek Łukasz zmarł w 1959 roku, dziesięć lat później 
babcia, Józia. Jako dziecko zobaczyłem śmierć z bliska.

Młyn, Krakowskie Przedmieście 1940 r., po prawej Maria Pawelska
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Gdy mieszkałem na Krakowskim Przedmieściu, w każ-
dą sobotę wychodziłem na przystanek autobusowy PKS-
-u na Rońsku koło mleczarni i czekałem na przyjazd ojca 
z Lublina. Zawsze przywoził jakieś łakocie czy owoce. 
Kiedy przyjeżdżał na wieś, pomagał mamie w domu. Był 
po szkole rolniczej i dobrze znał się na rolnictwie i upra-
wach. Razem zrywaliśmy owoce z drzew. Pamiętam, jak 
raz pod tatą załamała się gałąź wiśni. Spadł z wysoko-
ści 6 metrów. Złamał nogę. Tutaj muszę wspomnieć lek-
cje patriotyzmu, jakie brałem w domu od ojca, wujostwa, 
dziadka. Pamiętam jak dziś: ojciec siedział przy odbiorni-
ku Philipsa. W pokoju było ciemno. Z odbiornika świe-
ciło zielone oko. Gdy ojciec regulował zakres fal, by nie 
było zakłóceń, oko przybierało różne odcienie zieleni. 
Odbiornik warczał. Zagłuszarki pracowały non stop. Ale 
ojciec nadsłuchiwał, co mają do powiedzenia w Radiu 
Wolna Europa lub Głosie Ameryki. To były niezapomnia-
ne lekcje historii. Nic z tego nie rozumiałem, ale chło-
nąłem atmosferę konspiracyjności. Wiedziałem, że słu-
chanie takich audycji było zabronione. Sąsiedzi też mieli 
radia, ale tak zwany kukuruźnik. Odbierały audycje tylko 
z Polskiego Radia. Ciekaw byłem, kto to siedzi w środku 
i przemawia. Wziąłem raz żyletkę i przeciąłem płótno ra-
dioodbiornika, by zobaczyć, kto tam jest! Tak!

Na Krakowskim Przedmieściu chodziłem do przed-
szkola. To w przedszkolu nauczyłem się jeździć na ro-
werku, mając niecałe 5 lat, a potem zdobyłem umiejęt-
ność jazdy na dużym rowerze „Ukraina”, pod ramą. Na 
archiwalnych zdjęciach stoję przy hulajnodze W przed-
szkolu przechodziłem naukę tańców, rysunku i śpiewu. 
Podczas leżakowania poznałem anatomię dziewczynek. 
Pod stołem bawiliśmy się w doktora. Pokazywaliśmy so-
bie, co kto ma w majteczkach. Dziewczynki pokazywały 
swoje „żabki”, chłopcy „ptaszki”. To była taka naturalna 
inicjacja w sferę seksualną. W przedszkolu jedliśmy po-
siłki. Dużo czasu w ciepłe dni spędzaliśmy na przedszkol-
nym podwórku. Ja byłem zadowolony, bo rower miałem 
tylko dla siebie. Inni nie umieli jeździć. Pamiętam, że kie-
dy zakończył się mój cudowny, beztroski czas w przed-
szkolu, całe wakacje przepłakałem. Nie chciałem iść do 
szkoły. Mój przyszły szwagier Stanisław Czuba, narzeczo-
ny siostry Stefy, mówił mi i tłumaczył, że to jest koniecz-
ne. Inaczej moi rodzice musieliby zapłacić karę za moje 
uchylanie się od obowiązku szkolnego.

W dwupiętrowym budynku mieściło się przed-
szkole i Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskie-
go, którą otwarto już w 1935 roku. Tu rozpocząłem na-
ukę. Pamiętam na ścianie portret towarzysza Wiesława 
– Władysława Gomułki czyli pierwszego sekretarza Ko-
mitetu Centralnego PZPR (Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej). Po prawej stronie zaś portret Józefa 
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Cyrankiewicza – premiera PRL (Polskiej Rzeczpospoli-
tej Ludowej). Tutaj wypada mi dać świadectwo o byłym 
premierze, który zapisał się w mojej rodzinie jako dobro-
dziej. Tak! W Oświęcimiu był więziony razem z karmeli-
tą bosym ojcem Bogumiłem Woźnickim. Ich znajomość 
z obozu po latach pomogła zakonnikowi w remontach 
klasztorów karmelickich. Gdy miał problemy z zakupem 
materiałów budowlanych (w tamtych czasach to nie-
ustanne problemy Kościoła), wystarczył telefon do ko-
legi z Auschwitz i wszystkie utrudnienia znikały. Tak 
więc karmelita po wyremontowaniu jednego klasztoru 
przechodził jako przeor do innego. Ojciec Bogumił był 
wujkiem mego szwagra dr. Stanisława Czuby z UMCS. 
Moja siostra Stefania kończyła, tak jak Staszek, prawo 
na UMCS. Trzeba powiedzieć, że nie należała do PZPR. 
Zdobycie aplikacji sędziowskiej przez bezpartyjną było 
praktycznie niemożliwe. Z pomocą przyszedł ojciec Bo-
gumił. Telefon do premiera Józefa i sprawę załatwiono 
od ręki. Ponieważ dzisiaj wszystkie wymienione osoby 
nie żyją, mogę tę historię opowiedzieć. W tamtych cza-
sach zachodzono w głowę, jak to się stało, że bezpartyj-
na absolwentka prawa UMCS dostała aplikację sędziow-
ską w sądzie w Chełmie. To było praktycznie niemożliwe 
– a jednak!

Dobrze, wróćmy do klasy szkolnej lat sześćdziesiątych. 
Uczniowie siedzieli w ławkach wyprofilowanych, pulpi-
ty nachylone pod wygodnym kątem. Na środku ławki 
w specjalnym otworze umieszczony był kałamarz. Pisa-
ło się obsadką ze stalówką. Pióro maczało się w kałama-
rzu. Kaligrafii uczyliśmy się od pierwszej klasy. Był spe-
cjalny zeszyt z liniami. Każdy uczeń miał bibułę, ratowała 
przed kleksami. Mnie nie wystarczała, wspomagałem się 
nawet kredą. Pod koniec lekcji wszyscy mieliśmy ręce wy-
brudzone atramentem. Pierwszym słowem, jakie napisa-
łem kredą u stryja przed domem, było przyjęte za bardzo 
brzydkie słowo „pi..a”. Oczywiście, wtedy nie zastosowa-
łem kropek!

To były ostatnie moje wakacje na Krakowskim Przed-
mieściu. Byłem dumny z tego, że w nazwie ulicy nie zro-
biłem żadnego błędu! Tutaj też, na tym podwórku, naw-
lekałem tytoń na drut, który był suszony na płocie. Wtedy 
zarobiłem swoją pierwszą złotówkę.

Kiedy rozpocząłem naukę w szkole w roku 1962, na-
uka religii została usunięta ze szkół. Mieliśmy ją w domu 
prywatnym. W tym czasie na Stolicy Piotrowej zasia-
dał papież Jan XXIII (1958–1963). Wspominam z nut-
ką rzewności, jak w Wielką Sobotę szedłem do kościo-
ła do Krasnegostawu razem z moim ojcem. To było ze 
trzy kilometry od domu. Dopóki droga była piaszczy-
sta, szedłem boso. Gdy się pokazały kocie łby, nałożyłem 
buty. W kościele wielkie wrażenie zrobiło na mnie pale-
nie ogniska i poświęcenie wody. Oczywiście w tym czasie 
nic z tego nie rozumiałem – po co zapalać ognisko, sko-
ro widno na dworze, ale atmosferę tej wspaniałej liturgii 
światła noszę w sobie do dzisiaj. Trzeba było lat, by się 
dowiedzieć, że liturgia światła służy rozpraszaniu ludz-
kich ciemności!

 Życie na wsi było dla mnie jednymi długimi wakacja-
mi. Tętniło różnorodnym bogactwem. Marek, jako naj-
starszy z nas, pomagał mamie w gospodarstwie domo-
wym. Przynosił wodę z rzeki w wiadrach, a jak trzeba 
było to i kurę zabił na pniaku, która bo ścięciu łebka jesz-
cze biegała po podwórku w konwulsjach. To był strasz-
ny i traumatyczny widok. Ale tak wyglądało życie na wsi. 
Byłem też przy narodzeniu cielaka. Pamiętam również, 
jak pewnego razu brat złowił rybę. Błagałem, by ją wy-
puścił. W naszym domu odbywało się tak zwane „bi-
cie świni”. Fachowiec rozkładał na części całą tuszę. Ro-
bił kiełbasy, szynki i boczek. To wszystko było wędzone 
w domowej wędzarni. Tam często lubiłem się chować 
jako dziecko. Pamiętam, jak jesienią kobiety szatkowały 
kapustę, potem ubijały w beczkach nogami i kisiły. Wie-
czorami czytano dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
To było misterium kultury i patriotyzmu. Tak jak u Rey-
monta w Chłopach.

Krasnystaw. Maria Bojarska (w ciemnej sukni) z czwórką swoich dzieci
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Kiedy starsze rodzeństwo przyjeżdżało na wakacje ze 
szkół z Lublina i Radomia, wówczas dni wypełnione były 
sportem i zabawą. Przesiadywało się nad rzeką Żółkiew-
ką, w jej nurtach nabyłem umiejętności pływania w bar-
dzo skróconym trybie. Starsi chłopcy wzięli mnie za ręce 
i nogi i wrzucili do wody. By nie utonąć, płynąłem jak 
„piesek”. Tak zdobyłem moją nieformalną kartę pływacką. 
Graliśmy w piłkę i w palanta, rzucaliśmy do celu, gania-
liśmy z fajerką na drucie, jeździliśmy na oklep na koniu. 
Bawiliśmy się na drodze, w kurzu, łaziliśmy po drze-
wach na „trześnie” i podkradaliśmy owoce. Kiedy czyta-
łem Chłopów Reymonta, doznawałem swoistego déjà vu. 
Znałem obrzędy i obyczaje, obrządek wśród zwierząt oraz 
prace w polu, sianokosy i żniwa, zbieranie i suszenie ty-
toniu, obrzędy bożonarodzeniowe i wielkanocne. Chłopi 
to jedyna lektura, którą przeczytałem dwa razy. Dzisiaj 
młodzież chadza do skansenu, aby poznać ginące zawo-
dy, drewnianą architekturę czy wygląd kresowego mia-
steczka. Ja to poznałem z autopsji. Sześćdziesiąt lat temu, 
można śmiało powiedzieć, sami mieszkaliśmy w takim 
właśnie skansenie.

Nasz dom był piętrowy, to jedyny taki budynek we wsi, 
murowany i kryty blachą, przed nim piękny sad. Stodoła 
także murowana. Na górze mieszkał dziadek Łukasz, któ-
ry często opowiadał o wojnie rosyjsko-japońskiej z 1905 
roku, w której brał udział. Atrakcją zawsze było wyj-
ście do babci Józefy Pawelskiej, która aż do swej śmier-
ci w 1969 roku mieszkała z synem kawalerem (wujkiem 
Józiem). Babcia Józia imponowała mi swą dobrocią, nie-
spotykaną wprost życzliwość okazywała najbliższym, ale 
też i obcym. Codziennie odmawiała różaniec. Po latach 
zorientowałem się, że moja pobożność pochodzi od jej 
pobożności, którą jak poprzez osmozę adoptowałem do 
swego życia. Ponadto babcia czytała mi bajki po rosyjsku. 
Lepiej znała ten język niż polski.

Często u babci zbierała się cała liczna rodzina. Wtedy 
częstowała wnuki przepysznymi wypiekami, co to były za 
słodkości: racuchy, faworki, bułki drożdżowe! Do tego, 
jak mówiła, dodawała „trochę soku” – w rzeczywistości 
było to wino domowej roboty.

Kiedy szliśmy do babci, mówiło się, że idziemy do mły-
na. W rzeczywistości żadnego już młyna nie było, pozo-
stały po nim tylko pale na rzece. Nic zatem dziwnego, 
że kiedy ukończyłem studia historyczne na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w 1984 roku, moje zaintereso-
wania ukierunkowałem na historię rodziny. Jednak trzy-
dzieści lat później krąg zagadnień był już szerszy, związa-
ny z dziejami społeczności żydowskiej. Klucz do sprawy 
był we młynie! Ciekawiło mnie, kim byli jego właścicie-
le, dla kogo pracował mój dziadek młynarz – Stanisław 
Pawelski?

Krakowskie Przedmieście to była wieś niezwykła. Ktoś 
zapyta – dlaczego? Przed II wojną światową liczyła oko-
ło 1800 mieszkańców. Ciągnęła się na przestrzeni oko-
ło dwóch kilometrów. Od cegielni przez głęboki na 20 
metrów, miejscami i więcej, wąwóz, zwany przez miej-
scowych wąkopem. Droga prowadziła aż do sąsiedniej 
wsi, do Niemienic. Wzdłuż niej na długim odcinku wiła 
się rzeka Żółkiewka, gdzieniegdzie poprzerzucane kład-
ki w stronę łąk. Tam wypasano bydło. Nad wodą można 
było na małych pomostach spotkać kobiety robiące pra-
nie. O pralkach automatycznych nikt nie słyszał, pralki 
„Franie” z wyżymaczką mieli tylko nieliczni – wybrańcy 
losu. Więc jak prano? Otóż „kijankami”, czyli drewnia-
nymi łopatkami. Pranie polegało na wielokrotnym ude-
rzaniu kijanką w materiał obficie zmoczony i spłukiwany 
wodą. Cząsteczki brudu wybijane były mechanicznie spo-
między włókien tkaniny, potem płukane i suszone. Za-
pach bielizny po wysuszeniu czuć było świeżym wiejskim 
powietrzem. Ot i cała tajemnica. 

Staraniem Adama Bojarskiego – radnego Rady Miej-
skiej w Krasnymstawie i jego brata Pawła – w 1935 roku 
wybudowano dwupiętrową szkołę im. Stanisława Konar-
skiego. Obecnie przy szkole znajduje się ulica Bojarskie-
go. Postawiono też sklep spółdzielczy, w którym w czasie 
wojny pracowała moja matka. W 1925 pobudowano re-
mizę strażacką OSP, w której mój ojciec spełniał się jako 
aktor. Tutaj oglądałem po raz pierwszy czarnobiałą tele-
wizję. Przed wojną założono Spółdzielnię Mleczarską, ale 
po drugiej stronie Żółkiewki. Była walka o wybudowa-
nie mostu. Rońsko było przeciwne, musiał interweniować 
wojewoda lubelski. Tutaj produkowano sery, masło, stąd 
eksportowano te produkty ponoć do Anglii. 

Zima. Jurek, Tomasz i Marek Bojarscy, pies Dodo
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To przez ten most 9 sierpnia 2021 roku na trasie Lu-
blin–Kransystaw–Chełm przejechał 78 Tour de Pologne, 
kto by pomyślał. Nawet nie śmiałbym o tym śnić?

Na Krakowskim Przedmieściu wybudowano dwie ka-
pliczki: jedną w 1901 roku koło Chłopickich i drugą na 
łące Bojarskich – stoją wyremontowane do dzisiaj. Przy 
tych kapliczkach uczyłem się wiary. Jeszcze przed II So-
borem śpiewaliśmy pieśni maryjne. Krzyże do dzisiaj 
winny wisieć w kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Franciszka, lecz nie mogłem ich odnaleźć. Tajemni-
cą niezwykłości tej wsi nie były tylko zdobycze material-
ne i spółdzielnie. To rozsądne myślenie gospodarcze lat 
międzywojennych. Prawie cała wieś w tym partycypowa-
ła. O bogactwie wsi stanowili przede wszystkim ludzie. 
To stąd wywodzi się słynny żydowski poeta, Jechiel Per-
lmutter, urodzony pod koniec święta Jom Kipur 19 paź-
dziernika 1903 roku. Nazwisko zmienił oficjalnie w 1950 
roku na Awot Jeszurun. Tuż po śmierci Stanisława Bo-
jarczuka w 1957 roku przeprowadziliśmy się na Krakow-
skie Przedmieście. Sam poeta pochodził zza rzeki, z Roń-
ska. Przed wojną w Krasnymstawie spotykał się z Józefem 
Czechowiczem. Tak więc mamy w tej wsi nie tylko bu-
dynki murowane, grunty orne, sady, łąki, pastwiska i lasy. 
Ta ziemia wydała ludzi kultury – poetów. Wszak nie sa-
mym chlebem żyje człowiek. Stąd pochodzi wielu patrio-
tów. Partyzantka długo po wojnie utrzymywała się po la-
sach. Nam dzieciom zabraniano chodzić do lasu, gdzie 
pełno było łusek po wystrzelonych nabojach. Ostatniego 

partyzanta (Józefa Franczaka pseudo „Laluś”) funkcjona-
riusze SB zastrzelili w obławie 21 października 1963 roku. 
Obwodnica w Krasnymstawie nosi nazwisko olimpijczy-
ka Stanisława Sokołowskiego, którego po wojnie, w nocy 
z 23 na 24 listopada 1948 roku, zabiło rosyjskie NKWD.

Tak więc uroki Krakowskiego Przedmieścia, to nie tyl-
ko wiejska topografia i praca ciężka na roli. To także tra-
dycja i jej klimaty, smaki, muzyka i zabawa. Codzienność 
pozbawiona sztucznej cepeliady.

Pamiętam Dzień Dziecka, który obchodziliśmy w Biał-
ce, gdzie znajduje się do dzisiaj stadnina i hodowla koni 
arabskich.

Moi dziadkowie urodzili się na Ziemi Krasnostaw-
skiej, tam żyli, wychowywali dzieci, pracowali i pomarli. 
Zmieniali miejsce zamieszkania w zależności od rejonu 
pracy dziadka, co widać po miejscach urodzenia dzie-
ci i ich świadectwach szkolnych. Dzisiaj nikt z wujostwa 
nie pamięta dokładnie tych wszystkich przeprowadzek. 
Jedno jest pewne, były związane z pracą, a więc z mły-
nami, w których pracował Stanisław Pawelski. Dziadek 
był bardzo dobrym młynarzem, ale być może jego trud-
ny charakter (porywczy nerwus) sprawiał, że często zmie-
niał młyny. Na usprawiedliwienie postawy dziadka, któ-
rego nigdy nie poznałem (urodziłem się trzy lata po jego 
śmierci) jest fakt, że wcześnie został sierotą, wychowywa-
ła go wujenka, która ponoć nie była dla niego zbyt dobra. 
Mimo to sam był dobry, choć zamknięty i skryty.

Jerzy Jacek Bojarski

Wnuki dziadka Łukasza Bojarskiego, obok ciotka Karolina Staniszewska
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List z Polski

Moje Kochane Wnuki.
Mimo trwających kryzysów i tzw. pandemii, życie nie 
znosi stagnacji i ciągle wyrywa do przodu. Po dość pra-
cowitym lecie na wsi, zwątpiłem w pisanie listów do Was, 
żeby już się nie wygłupiać na starość, przecież kalendarz 
pokazał mi w maju 90 wiosen i lat, choć po prawdzie to ja 
ich tak bardzo nie czuję na swoich plecach. Nadal ciekawi 
mnie świat i zawsze jest w nim coś do naprawienia. Z po-
mocą przychodzą nam jakieś nowe wynalazki i technika, 
ale ja nadal uważam, że w potrzebie gospodarczej nic nie 
zastąpi solidnej siekiery, dobrej motyki i porządnych gra-
bi. Przydaje się też lekka drabina, młotek i piłka do cięcia 
drewna. Bez tego na wsi trudno byłoby normalnie funk-
cjonować. Okazuje się, że ludzie wymyślili coś jeszcze, bez 
czego już nie mogą żyć, tak się rozleniwili. Tym czymś jest 
Internet, który pozwala im siedzieć wygodnie w domu na 
własnym tyłku i załatwić wiele spraw na odległość. 

Pewnego jesiennego poranka zjawili się na moim po-
dwórku jacyś mężczyźni w złocistych kombinezonach 
z drabiną, zwojem kabli i jakąś magiczną skrzynką, która 
służyła im za stolik. Wyglądali niczym kosmici, nie mó-
wili składnie po polsku, a jeden z nich szybko wdrapał 
się na słup energetyczny. Kiedy ich zapytałem, co tu ro-
bią, powiedzieli, że montują mi „optyczne okno”. Mówi-
li tak jakoś „z ruska”. Pamiętam jeszcze rosyjski ze szkoły 
i z wojska, ale ich gadka była raczej ukraińska. Powie-
działem im po polsku, że mnie więcej okien nie trzeba 
i nie zamawiałem usługi. Widziałem, że trochę ich to 
rozbawiło. Powiedzieli, że są Ukraińcami zatrudnionymi 
przez polską firmę, która zakłada w naszej gminie „Inter-
net światłowodowy”. Pokazywali jakieś papiery i dalej ro-
bili swoje. Przyszedł sąsiad zza płotu i mnie uspokoił, że 
póki co, nic to nie kosztuje, aż do podłączenia do domu 
za zgodą gospodarza. A ten światłowód, to takie szybkie 
działanie Internetu jak prędkość światła, jak myśl czło-
wieka, że z chwilą wystukania czegoś na klawiaturze, żą-
dane dane lub urząd pokażą się na ekranie, że list wysła-
ny z komputera do Was, w tym samym momencie pojawi 
się u Was, pomimo kilku tysięcy kilometrów dalej. Tak 
samo można będzie przesyłać dokumenty, zdjęcia i pie-
niądze. Dokumenty pisane to rozumiem, ale jak przesy-
łać pieniądze? To musi być jakaś diabelska maszyna! Po 
godzinie fachowcy ukraińscy przenieśli się na sąsiednie 
słupy w okolicy, zostawiając na nich podwieszone kable. 
Czy Wy macie już coś takiego? 

Wieczorem wybrałem się do młodego sąsiada, przepi-
sywacza moich listów na komputer. Powiedział mi o tym 
światłowodzie niby to samo, ale bardziej zrozumiale. 
Uspokoił, że pieniądze to tylko wtedy, gdy są na koncie 
bankowym a nie w kieszeni i ma się do niego odpowiednie 
hasła. Chociaż podobno są tacy Internetowi złodzieje, co 
potrafią zdalnie włamać się na konto i je opróżnić. Aku-
rat to mi się w tym nie podoba, ale pożyjemy, zobaczy-
my i zdecydujemy czy akurat wpuścić ten kabel do domu. 
Przy okazji powiedział mi, że mógłbym już nie wysyłać 
do Was papierowych listów i zaoszczędzić na tym parę 
złotych. On mógłby przesyłać je elektroniczne ze swoje-
go komputera, który łączy się z Internetem „z powietrza”. 
Wprawdzie robi to nieco wolniej niż światłowód, ale z ta-
kim samym skutkiem, list będzie bez zmian i możecie go 
sobie nawet wydrukować. Potrzebny jest tylko jakiś Wasz 
specjalny adres „z małpą”.

Czy ja po tym wszystkim mogłem dziś spokojnie spać? 
Czy to znaczy, że w powietrzu fruwają nam koło nosa róż-
ne dokumenty, zdjęcia i listy tylko my ich nie widzimy, bo 
są w jakiejś cyfrowo-falowej postaci? Radiolokację to ja 
w wojsku obsługiwałem, nawet telewizja zaczynała wte-
dy nadawać, a to było 70 lat temu i jakoś to rozumiałem, 
więc… hmm – tym bardziej teraz wszystko jest możli-
we. Skoro przesyła się ruchome obrazy, długie filmy, to 
na pewno łatwiej przekazać na odległość litery pisane. 
Rano zadzwoniłem do Waszego ojca w sprawie tego ad-
resu „z małpą”. Okazało się, że to taki internetowy znak 
z wywiniętym ogonkiem, i on z Wami od dawna na taki 
adres koresponduje. Dopytywał, jak na ten pomysł wpa-
dłem. Myślał, że ja taki niepojętny i będę do końca życia 
wysyłać do Was tradycyjne listy, które wędrują potem ty-
godniami. Gdy wspomniałem, że mamy już w ogrodzie 
światłowód, to zaniemówił. Przyjedzie w sobotę na wieś 
i przemyślimy całą sprawę raz jeszcze. 

Jak widzicie, całe to zamieszanie dodało mi sił i posta-
nowiłem napisać ten list. Mam już do Was ten śmieszny 
adres „z małpą” i zaraz wykorzystam go elektronicznie. 
Zapewne trochę się zdziwicie taką moją przesyłką, ale każ-
dy wynalazek jest dobry, o ile ułatwia człowiekowi życie. 

Jak zawsze ściskam Was mocno i pozdrawiam serdecznie .
Na pewno odezwę się jeszcze do Was jeszcze tego roku.

Dziadek Stach 
Zarzecze Małe, 14 listopada 2021 r.



1 0 0  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

Ja
n 

Ła
nu

ch
a-

Sę
k

Fraza funeralna
Gdy minie jesień
i zasną jeże
w ostojach chimer
te same wizje
te same zmory
w błotnych zakolach
cudaczą chęchy

Gdy dni ubywa
jak sennych marzeń
w małej ojczyźnie
w iluzji czasu
z myślą o sobie
z myślą o bliźnich
barwię wspomnienia

Gdy przyjdzie pora
i zwiędną liście
w alei żalu
w rajskim ogrodzie
cmentarnym winklu
wszędzie usłyszę
hymn słonecznej Jerozolimy 

17 X 2021

s. Ewa 
Stolarek

Cmentarz
Spadające liście jesienne
Pokrywają płyty cmentarne
Na nałęczowskim cmentarzu
Jakby chciały otulić
Tych, którzy od nas odeszli.
Moje myśli podobne do liści
Wpadają w groby modlitwą
I gładzą kości umarłych
Prosząc dla nich o życie.
Przesuwam w dłoniach ziarna różańca
I szepczę słowa błagalne:
Okaż im, Boże, swą łaskę
I wprowadź w bramy światłości.

24 X 2021

Ewie Szelburg-Zarembinie
Na nałęczowskim cmentarzu
Kamień nad twą mogiłą
Otulają cisy zielone
Nucąc słowa wyryte na nagrobnej płycie
LAUDATO SI MI SIGNORE
PER SORA NOSTRA
MORTE CORPORALE
A lampka płonąca
Przy liliowym wrzośćcu
Powtarza „zdrowaś”
Przechodzących ludzi
Żyjesz w pamięci
Jak żyją twe słowa
Zapisane w wierszach.

24 X 2021.
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Gdy na odjezdnym z hoteliku, gdzie przespałeś noc bez
koszmarów, mówią ci:  – arrivederci – good-bye – bon
voyage, –  wiesz, że jest to grzeczność zdawkowa, ale się
uśmiechasz. Bo zdawkowa grzeczność jest lepsza od obelgi,
mała perła od dużego kamienia.

Perła
M

ie
cz
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Kiedy mijam skromne, podmiejskie ogródki kaprysi serce:
– zostań tu, zostań!
Z pagórka widać szara równię, skamieniałe fale dachów.
– Muszę iść – tłumaczę. – Wiem: tu jest łagodnie i
beztrosko. Ale skazano mnie na pościg za smokiem niepo –
Koju. Muszę iść. Ale wrócę. Patrz: w odmęt ciszy rzucam
ziarno. Z czasem wyrośnie w kotwicę i łańcuch… Ciężar
pierwszego ogniwa czuję już w piersi.

Kotwica

Jedni idą przez życie gromadą. Krzyczą. Obtrącają nosy
rzeźbom nagrobnym. Burzą, co zastali, by – jak powiadają
– „oczyścić plac pod nową budowę”.

Inni przetrząsają rumowiska, aby odnaleźć fragmenty,
które być może, uda się ocalić. Podnoszą potrąconego przez maszy –
nę przechodnia – nie nazywają go bratem.

Pierwsi zakładają towarzystwa do walki z krzywdą oraz
zabobonem i obejmują w nich intratne stanowiska sekre –
tarzy. Jest ich masę. Zawsze mają rację.

Drugich jest niewielu… Chciałbym – wybacz i zapomnij!
– abyś była jedną z nich.

List
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Kazimierza Wierzyńskiego 
nałęczowski epizod

Jan 
Sęk

W pomnikowej pracy Z dziejów dawnego i współcze-
snego Nałęczowa, wydanej w 1925 roku, wśród wielu wy-
mienionych literatów goszczących w kurorcie wspomnia-
ny jest i Kazimierz Wierzyński. Poeta miał jakoby szukać 
w uzdrowisku w latach I wojny światowej… schronienia 
jako jeniec wojenny. Pozornie można uznać, że tak znacz-
ny upływ czasu nie pozwala już uszczegółowić tej lako-
nicznej informacji. Z Pamiętnika poety, wydanego w 1991 
roku, wiemy, że w kwietniu 1915 roku został on zmobili-
zowany jako podwładny Austrii i wysłany niezwłocznie 
na front. Po niespełna czterech miesiącach uczestnictwa 
w walkach dostał się 7 lipca tegoż roku do niewoli ro-
syjskiej. Szlak manewrowy kolumny żołnierskiej, w któ-
rej służył, da się prawie detalicznie odtworzyć, ponieważ 
21-letni żołnierz miał sympatię jeszcze z lat szkolnych, 
Zofię Berwidównę, do której regularnie słał pozdrowienia 
z kolejnych etapów marszruty lub potyczek i bitew toczo-
nych z wrogimi oddziałami. Zapewne z myślą o niej i dla 
niej napisał też krótki wiersz: Nad Tanwią 

Jak żagle złote na łódkach zielonych, 
Lilije wodne przy słodkim wieczorze 
Zaśnione płyną długim korowodem 
W ostatnie słońca fioletowe zorze. 

Jest to jak jakieś ciche pożegnanie… 
Co się w podróży tej wije i kryje? 
Czy pocałunki na drogę daleką? 
Komu posłane? Skąd? I czyje? 

Na Lubelszczyźnie uporczywe walki toczyły się w okoli-
cach Kraśnika. Tam, jak napisał poeta w liście do przy-
rodniej siostry Albiny Sobieszczańskiej, dostaje się do 
niewoli w siódmym dniu walk o siódmej wieczorem jako 
oficer 77. pułku piechoty. Tak więc magiczna cyfra 7 oka-
zała się dla niego może nie najszczęśliwsza, ale pozwoli-
ła mu uniknąć psychologicznych urazów, kalectwa, a być 
może i śmierci. Krwawe jatki pod Urzędowem zapadły 
głęboko w pamięci mieszkańców okolicznych wsi. Pokło-
sie tamtych walk Kazimierz Wierzyński przeżył tak samo 

boleśnie i utrwalił ku przestrodze potomnych w wierszu 
Popkowice: 

Tu ich wczoraj wykłuli. Strzęp jakiejś chałupy, 
Droga i szczere pole – świadkowie rozstania. 
Ni to bezkształtne bryły, rozwalone trupy 
Leżą śmierdzące, wzdęte i nie do poznania. 

W sczerniałych ranach muchy, wyprężone nogi, 
Twarze zbrudzone ziemią i upiorne pozy. 
Po dwu stronach gościńca – dwie z ciał ludzkich drogi: 
Krzyż, co wyrósł na miejscu wstrząsającej grozy. 



→
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Wziętych do niewoli oficerów zgrupowano w jed-
ną kolumnę i etapami poprowadzono spod Kraśnika do 
Dęblina, a później do Łukowa, by stamtąd wywieźć ich 
w głąb Rosji. To był ten moment, kiedy poeta zapewne 
„zahaczył” o miasteczko nad Bystrą. Tutaj bowiem w cza-
sie I wojny były w sanatorium i parku korzystne możli-
wości do postoju zwartych oddziałów wojskowych, z cze-
go skwapliwie korzystali dowódcy wrogich armii, kiedy 
front przesuwał się w tę lub w drugą stronę. Jeńców in-
ternowano w gubernianym mieście Riazaniu nad rzeką 
Oką. Z niego to K. Wierzyński wysłał wspomnianą kore-
spondencję do przyrodniej siostry, by w ten sposób dać 
znać rodzinie, co się z nim dzieje. W Riazaniu przebywał 
około 2,5 roku. Po latach z listu do Tymona Terleckiego 
z 15 marca 1967 roku dowiadujemy się, że spotkała go 
tam niemiła niespodzianka. Musiał zdać do depozytu no-
tes, w którym spisywał dzień po dniu frontowe zdarzenia 
i umieszczał napisane w okopach wiersze. Z Pamiętnika 
poety wiemy, że nie został mu zwrócony, pomimo iż wie-
lokrotnie zabiegał o to. Musiał więc część tych utworów, 
które lepiej pamiętał, odtworzyć już po ucieczce z obo-
zu. Tym cenniejsze zdają się być dla nas te, które powsta-
ły pod wpływem przeżyć i wrażeń doznanych na Ziemi 
Lubelskiej. Po rewolucji lutowej w 1917 roku Rosję za-
częła ogarniać anarchia, której symptomy stały się odczu-
walne także w obozie jenieckim w Riazaniu. Przyśpieszy-
ło to decyzję poety o konieczności ucieczki. Stała się ona 
możliwa dzięki temu, że jego starszy brat Hieronim po-
przez kolegę z lat szkolnych przysłał mu pieniądze i fał-
szywe dokumenty. Koleją poprzez Moskwę przedostał się 
do Kijowa. Tam, począwszy od 1 lutego 1918 roku, po-
czuł się raźniej wśród niezliczonych rzesz rodaków, ścią-
gających z różnych peryferyjnych regionów Ukrainy. Po 
kilku miesiącach w letni czas wyruszył w kierunku bli-
skiego jego sercu Lwowa. Stamtąd powiadomił rodziców 
o swych dalszych planach i ruszył w kierunku central-
nej Polski, orientując się przede wszystkim na Warszawę. 
Podróż zakończyła się niespodziewanie w Nałęczowie, 
ponieważ ciężko się rozchorował. Okazało się, że przy-
czyną była tzw. hiszpanka, grypa, która w latach 1918–
1920 przyczyniła się do śmierci na wszystkich kontynen-
tach ok. 50 mln ludzi. Młody organizm poety pozwolił 
mu wyjść z pandemicznej zarazy obronną ręką. Troskli-
wie w czasie wysokiej gorączki i majaczenia opiekował się 
nim kierownik Domu Zdrojowego, polecony K. Wierzyń-
skiemu przez przyjaciół jeszcze w Kijowie. On też zapew-
ne powiadomił matkę poety, która niezwłocznie przy-
jechała do Nałęczowa. Opiekowała się nim troskliwie. 
Spotkanie miało wymiar wręcz dramatyczny. Poeta wspo-
minał po latach, że w chwilach utraty świadomości przy-
woływał matkę, a kiedy odzyskał świadomość, zobaczył 

ją czuwającą przy nim. W tak niecodziennych okolicz-
nościach, po co najmniej 4 latach rodzinnej rozłąki. Tym 
milsze były ich wspólne spacery po parku i spotkania 
z innymi letnikami. Około południa schodzili się zazwy-
czaj wszyscy w jednej z sal Domu Zdrojowego. W ten czas 
poczmistrz rozdzielał wśród zgromadzonych korespon-
dencję. K. Wierzyński zobaczył wówczas po raz pierw-
szy pisarza Stefana Żeromskiego, pod urokiem twórczo-
ści którego pozostawał od lat szkolnych. Stąd dla samego 
widzenia pisarza przychodził często w porze doręczania 
poczty, choć nie spodziewał się żadnej przesyłki. Wie-
rzyński poznał oczywiście później Żeromskiego w War-
szawie. Trzymając się ówczesnej mieszczańskiej etykiety, 
możemy dzisiaj powiedzieć, że został mu przedstawio-
ny. Otrzymał nawet po wydaniu debiutanckiego zbior-
ku wierszy Wiosna i wino okazjonalny list, który prze-
chowywał jak relikwię. Z upływem dekad dostrzegał już 
oczywiście nie tylko olśniewający artyzm jego prozy, ale 
i jej chropowate ułomności. Spiżowy wizerunek auto-
ra Syzyfowych prac, ukształtowany w nim jeszcze w la-
tach gimnazjalnych w Stryju, pozostał jednak na zawsze. 
W Szkicach i portretach literackich, wydanych w kraju 
w 1990 roku, powraca do tego wątku, pisząc: „…zawsze 
mnie onieśmielał”. Pozwala nam to obecnie zrozumieć, 
dlaczego wikłając się w rozterkach szkolnego beana, nie 
podszedł w 1918 roku do Żeromskiego, chociażby w na-
łęczowskim parku, i nie przedstawił się sam. W swych 
wspomnieniach, spisanych po latach, nie uznał już za ce-
lowe i istotne dla kogokolwiek, by dopowiedzieć, w jaki 
sposób dostał się w mroczny czas wojny i epidemii ze 
Lwowa do Nałęczowa. W tamtych niepewnych i niespo-
kojnych dniach najpewniejszym środkiem lokomocji była 
kolej. Pociągi pasażerskie kursujące z Kowla zatrzymy-
wały się na stacji Nałęczów, skąd do odległego o kilka ki-
lometrów kurortu docierało się dorożką zwaną w tych 
stronach dryndulką. W taki sam sposób Wierzyński po 
rekonwalescencji i pożegnaniu się z matką kontynuował 
podróż, ciekawy stołecznych doznań. Wiemy, że kres po-
dróży nastąpił wczesnym rankiem na Dworcu Nadwiślań-
skim (dzisiaj Gdańskim). Tak zakończył się w życiu poety 
nałęczowski epizod, krótki, ale jakże istotny. Linia kole-
jowa Warszawa–Kowel stanowi też klucz do wyjaśnienia 
szybkiego przybycia matki poety do majaczącego w ma-
lignie syna. Powiadomiono ją zapewne przy pomocy te-
legrafu, w Nałęczowie bowiem od 1911 roku funkcjono-
wała sieć telefoniczna, zapewniająca połączenie z kilkoma 
miastami, w tym oczywiście z Warszawą i Lublinem. Czy-
tając Pamiętnik poety, odnieść można wrażenie, że tak na 
dobrą sprawę poeta ani wówczas, ani później nie był do 
końca świadomy grozy tamtych dni. Żniwo śmierci bu-
dziło powszechny strach na ziemiach polskich tak wśród 
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mieszkańców miast, jak i wsi. Skala zjawiska na dobrą 
sprawę została zbadana dopiero kilkanaście lat później. 
Nie wpadając w przesadę, trzeba stwierdzić, że to Nałę-
czów, uzdrowisko-ogród z troskliwym personelem, wy-
rwało go ze szponów zarazy. Nigdzie, poczynając od Ki-
jowa aż po Warszawę, nigdzie na tym szlaku kolejowym, 
w żadnym przepełnionym lazarecie, nikt nie zająłby się 
tak serdecznie nieznanym młodzieńcem, pozbawionym 
na dodatek środków na leczenie. Dzięki szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności wykurował się i końcem lipca lub 
na początku sierpnia 1918 roku znalazł się w stolicy. Nie 
pisze o tamtych dniach zbyt dokładnie, ale z lakonicznej 
relacji zamieszczonej w Pamiętniku… wynika, że chodził 
długo jeszcze do szpitala Czerwonego Krzyża na Powiślu, 
gdzie codziennie można było dostać talerz zupy w po-
rze obiadowej. Słowem – klepał biedę i mógł liczyć tylko 
na pomoc matki. Ta wspomagała go, przysyłając pienią-
dze na utrzymanie. Wkrótce jednak niedostatek zmusił 
go do wyprzedaży nawet bielizny i ubrań. Na szczęście 
w 1919 roku przyjęty został do Wojska Polskiego. Reda-
gował tam dla potrzeb armii Bibliotekę Żołnierza Pol-
skiego. Doświadcza też po raz pierwszy nimbu literac-
kiej chwały, i to już, o dziwo, po ukazaniu się w 1919 roku 
debiutanckiego zbiorku wierszy Wiara i wino. Opubliko-
wał je dzięki łaskawemu wstawiennictwu Leopolda Staf-
fa w Towarzystwie Wydawniczym Ignis, gdzie też ukazują 
się dwa kolejne jego tomiki, w tym Wielka Niedźwiedzica 
(1923), za co otrzymał pierwszą w życiu nagrodę literacką 
Związku Księgarzy-Wydawców. Dla naszych rozważań ta 
pozycja jest szczególnie istotna, zawiera bowiem zestaw 
wierszy z lat 1914–1918, pisanych w wojsku austriackim 
i niewoli rosyjskiej, a odtworzonych z pamięci przez ich 
autora. Z niego zaczerpnęliśmy dwa przytoczone uprzed-
nio utwory: Nad Tanwią i Popkowice. W skromnym obję-
tościowo tomiku dokonano z pedantyczną wręcz precyzją 
zespolenia tematyki wierszy z młodzieńczym curriculum 
vitae. W tych juweniliach niebiański artyzm, dar łaska-
wych muz, przeplata się więc z przystankami na rozstaj-
nych drogach życia. W tym kontekście zwraca uwagę 
utwór Nie wiem, czy byłem tu kiedy. Umieszczony został 
w dziale Listy z podróży, tuż za poetyckimi reminiscen-
cjami z lat wojny. 

Nie wiem, czy byłem tu kiedy, 
czy też nie byłem wcale – 
Tu domy są kolorowe, 
Jak karty, jak wróżby w kabale. 

Rozłożone na wzgórzach i stokach, 
Rozpięte na kijach wina, 

Miasteczko w puszystych różach 
Faluje, jak pajęczyna. 

Na dachach, jak mech błękitny, 
Wiją się w szarfach glicynie, 
Dom z taką śliczną kokardą, 
Jak panna w powietrzu płynie. 

Z zielonych, otwartych okiennic 
Pyzate szyby w podniebie 
Wiatr postrzelony wywiewa, 
Jak ja mnie samego ze siebie. 

I lecę, szybuję – a słońce, 
Jak turban, mi głowę oplata! 
Dalej! Ruszajmy! Przed sobą 
Tyle mam jeszcze, tyle świata! 

Można i trzeba postawić pytanie: czy to aby nie Na-
łęczów tak zauroczył poetę? W mroczny czas zmagań 
wojennych, zniszczeń i krwawych potyczek, obozów je-
nieckich oraz przyziemnej biedy, przeplatającej się prze-
miennie z wszechobecną zarazą, z niespodziewanego 
wyroku losu trafia poeta do sielskiej arkadii spokoju. 
Z trudem i po czasie postrzega jej walory. Doświadcza-
ny jest bowiem bolączkami kolejnych faz śmiertelnego 
wirusa „hiszpanki”. Półprzytomny i majaczący spędza 
większą cześć doby w sanatoryjnym łożu boleści. Dopie-
ro wyjazd po rekonwalescencji uświadamia mu, że prze-
bywał w miejscowości, jakiej wcześniej nigdy nie było 
mu dane w ciągu 24 lat życia zobaczyć. Pozostała więc 
po kuracji poetycka refleksja o urokach miasteczka-o-
grodu, o jaki stale dbali ojcowie założyciele, warszaw-
scy twórcy, zakochani w uzdrowisku kuracjusze i lokal-
ni patrioci. Barwy słów pięciu zwrotek są tak czytelne 
i klarowne, że nie zachodziła zapewne potrzeba oznako-
wania wiersza jakimś symbolem nałęczowskim w posta-
ci gmerku czy herbu. Doświadczamy tego zauroczenia 
po latach, rozkoszując się jego walorami. Tak jak przed 
pobytem w Nałęczowie, tak i później, i to przez całe ży-
cie, Kazimierz Wierzyński stale był w drodze, zmieniał 
mieszkania, domy, miasta, i to na obu półkulach. Doku-
mentował te etapy życia lirykami, esejami i filozoficzny-
mi refleksjami. W tym kontekście wyrazistsze zdaje się 
być życzenie „ozdrowieńca”, zawarte w dwóch końco-
wych wersach wiersza Nie wiem, czy byłem tu kiedy, aby 
z młodzieńczą werwą ruszyć po chorobie szybko przed 
siebie w daleki świat. 

Jan Sęk
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Kolędowanie dziś i wczoraj

Irena 
Kulik

Tradycja obchodzenia Wigilii oraz Świąt Bożego Na-
rodzenia ciągle ulega zmianie pod wpływem silnie za-
znaczających się przemian gospodarczych i kulturowych, 
natomiast niezmienne pozostają te uroczystości w obrzę-
dzie liturgicznym. Okres Bożego Narodzenia oraz No-
wego Roku do dnia Trzech Króli był na wsi tradycyjnej 
okresem niepowtarzalnym w skali całego roku, kiedy 
wszystko, co się robiło w ciągu tych dwu tygodni, było 
poddane uporządkowaniu oraz nastawieniu na odno-
wienie. Niewiele pozostało osób pamiętających zwycza-
je ludowe w nielicznych wsiach na Lubelszczyźnie, gdzie 
w okresie Godów od domu do domu, przeważnie wie-
czorem, przemierzali kolędnicy na czele z kozą czy gwiaz-
dą oraz połaźnicy odwiedzający jedynie domy, w których 
dziewczęta były na wydaniu. Na szczęście ten zwyczaj 
po rekonstrukcji jest praktykowany do dzisiaj w gmi-
nie Łukowa, ale pod nazwą „Dunajowanie”, które w 2020 
roku zostało uznane za niematerialne dziedzictwo UNE-
SCO. Również rano w dniu św. Szczepana pod drzwia-
mi można do dzisiaj zastać kolędującego małego chłopca 
„Szczudraka” w Majdanie Nepryskim w pobliżu Józefo-
wa koło Biłgoraja.

A przecież, jak uważa Jerzy Bartmiński1:
„Obrzędy i teksty kolędowe są wielką pochwałą Życia 
w jego Pełni (Bóg) i jego cząstkowych przejawach 
(miłość, radość, płodność, urodzaj), wyrażają 
radosną afirmację świata […] Chrześcijańskie 
jest pojmowanie «sacrum» (Pan Bóg, Pan Jezus, 
Matka Boska, św. Józef, aniołowie – nosiciele 
miłości i życia), akcentowanie nierozerwalnego 
związku między życiem a moralnym ładem 
świata (por. w widowiskach «herodowych» 
przeciwstawne charakterystyki zbrodniczego króla, 
który morduje dzieci i sam ginie, oraz nowego 
Króla, który przynosi pokój i zbawia), wreszcie 
rozumienie czasu – historyczne (linearne), a nie 
mityczne (czysto nawrotowe). […] Momentem 
przełomowym, otwierającym okres powszechnego 

1   Jerzy Bartmiński, Wszystko się zmieniło, jak nigdy nie było [w:] Kolędowanie 
na Lubelszczyźnie, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław 1986, s. 9.

zbratania w świecie, jest narodzenie Jezusa, kiedy 
to «panieństwo z macierzyństwem miało się 
zgodzić». W osobie Jezusa «Bóg przyjął ludzkie 
ciało» i «chodzi po gumieniu», «po kolędzie», 
«pija kielichem» itd., dokonuje się podstawowy 
wyłom w kierunku niwelowania ograniczeń”.
Niestety, obecnie szalejąca pandemia w znacznym 

stopniu bardziej przyczynia się do zaniechania pewnych 
zwyczajów, a wraz z odejściem starszych osób – zatrace-
nia na zawsze. Dlatego postanowiłam wysłuchać opowia-
dań starszych panów Zygmunta i Mariana wywodzących 
się z Chłaniowa oraz Bogusławia, których mowa również 
ukazuje koloryt lokalnych gwar lubelskich, jak również 
pani Krystyny z Majdanu Nepryskiego. Najpierw odpo-
wiedzi udzielił pan Zygmunt na pytanie.

– Jakie pozostały wspomnienia z przygotowań do Świąt 
z dzieciństwa Pana?

– W Chłaniowie pająki robili ze słomy i zawiesza-
li pod sufitem […z przekonaniem o szczęściu przyno-
szonym przez pająka…2]. Przed Świętami kolende nosili 
czyli opłatek. Zawsze zwierzętom była przeznaczona ko-
lorowa kolenda. W Wigilię rodzice przynosili siano i kła-
dli pod obrus, natomiast słomę – na podłodze. Snopek 
pszenicy stawiano w rogu mieszkania. W Wigilię rów-
nież rano ubierało się choinkę. Na gałązkach zawiesza-
no prawdziwe świeczki w lichtarzykach, łańcuchy z ze-
szycików szkolnych, szklane ozdoby, włosy aniołów, na 
wierzchu gwiazdę.

– Jak obchodzono Wigilię?
– Dobrze wróżyły w Wigilię pierwsze odwiedziny chło-

paka. Wieczorem pierwszej gwiazdki wyglądali, której 
ukazanie się rozpoczynało uroczystą kolację zwaną po-
śnikiem. Na stole wigilijnym obowiązkowo były takie po-
trawy: z kapusty – bigos z grochem i z grzybami oraz 
pierożki, uszka z barszczem czerwonym, śledzie, ryby, go-
łąbki z kaszą gryczaną i grzybami, makowiec, ciastka jak 

2   Józef Węcławik SVD, Godnie gadki [w:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie…, 
s. 186 .
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obwarzanki – do których tarło się mak, kompot z suszu. 
Po pośniku śpiewali kolędy, a wśród nich „Wśród nocnej 
ciszy”. „Cicha noc” – to mama na przymusowych robo-
tach w Niemczech pierwszy raz usłyszała. Przed północą 
wszyscy szli na Pasterkę. W Boże Narodzenie odwiedza-
liśmy ciotkę w Bzowcu.

– Kto chodził z kolędą?
– Kolendniki po Janie chodzili do Nowego Roku. Za-

wsze, jak odwiedzali domy, to ze słowami ,,Pochwalony” 
i grzecznie dziękowali: „Za kolende dziękujemy, szczę-
ścia zdrowia Wam życzymy na ten Nowy Rok”. Za co 
gospodarze częstowali ciastkami, jak były, makowcem, 

Kolędnicy z Turoniem i kozą,Kajetan Wincenty Kielisiński, akwaforta 1839, Biblioteka Jagiellońska, POLONA, 
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a później rozpoczęto dawać drobne pieniądze. Natomiast 
tuż przed Nowym Rokiem strażacy roznosili kalendarze 
z życzeniami noworocznymi.

– A jak obchodzono Święta w Bogusławiu?
– Bardzo podobnie. Tak samo słomę kładziono na 

podłogę, siano pod obrus, ale u nas w domu była kutia. 
Oj, słodkie to było z miodem, mama to robiła. Kulen-
da była żółta, różowa, którą na Szczepana się dawało dla 
krów. Malutka, biała [w Wigilię] – dla dzieci. W pośnik 
się nie jadło w jednym miejscu. Pud lasem był stryjecz-
ny brat. W jednym roku zaczynało się od nas, później do 
matki brata, do chrzesnego. Dupiero wszyscy na pasterkę 
[wyruszaliśmy do Gorzkowa]. Zaprzęgało się kunie. Zimy 
były tęgie, śnieg po pas. Jak byłem mały, organista jeździł 
z kulendo karym koniem. Ojciec odmierzał drewniano 
miarko z ukrongło ronczko ćwiartke pszenicy za kulen-
de. Kulendniki chodziły, i ja żem chodził. Wu nas w sze-
ściu myśmy chodzili. Babcia mądre pisała teksty, wier-
sze, wszystkie skecze, piosenki. Kiedyś ludzie byli inne.

– Czy Panowie zetknęli się ze zwyczajem spożywania 
opłatka z miodem i czosnkiem oraz „szczudrakowa-
niem” rano w dniu św. Szczepana?

– Niestety, nie.

Otóż według relacji pani Krystyny oraz własnych ob-
serwacji na południu Lubelszczyzny w okolicy Józefo-
wa w Majdanie Nepryskim, jak również możliwe w in-
nych miejscowościach w okolicy Biłgoraja (Aleksandrów, 
Bukowa, Ciosmy, Dorbozy, Derylaki, Rakówka, Stara 
Huta3) do dzisiaj zachował się zwyczaj po wspólnej mo-
dlitwie w czasie pośniku łamania się dwoma przełama-
nymi kawałkami opłatka sklejonymi miodem oraz wy-
pełnionymi ząbkiem czosnku, który obowiązkowo należy 
spożyć, gdyż to rokuje dobre zdrowie przez następny rok.

Natomiast drugiego dnia Świąt – według tradycji za-
chowanej na Roztoczu Środkowym – mali chłopcy do lat 
dziesięciu rano pukają do drzwi sąsiadów, przychodząc 
ze świątecznymi życzeniami, czyli „szczudrakują” przed 
wejściem do domu w ten sposób:

„Jestem sobie Szczudraczek,
wyszedłem na pniaczek,
z pniaczka na choinkę,
powiem Wam nowinkę:
– Jak Panna Maryja
Dzieciątko przewija,
a ja te pieluszki roznoszę
i was o kolędę proszę”.

3   Janina Petera, Obrzędy i zwyczaje ludowe w okresie Bożego Narodzenia [w:] 
Kolędowanie na Lubelszczyźnie…, s. 25.

Według ludowych wierzeń takie poranne odwiedza-
nie domów przez małych chłopców przynosi szczęście. 
Gospodarze wcześniej częstowali ich świątecznymi łako-
ciami lub być może specjalnie na tę okazję wypiekanymi 
z razowej mąki rogalami zwanymi szczodrakami4, a obec-
nie dają drobny pieniądz.

Zachowała się również inna wersja podana przez panią 
Krystynę, kiedy jeszcze „szczudrakował”, już nieżyjący, jej 
starszy brat Józef w nieodległej Pardysówce:

„Byłem w kościele,
widziałem anielskie wesele,
jak Panna Maryja, Dzieciątko przewija,
a ja te pieluszki roznoszę
i Was, Państwa, o kolędę proszę.”

Wieczorem tegoż dnia oraz kolejnego szkolne dzieci 
tworzyły grupki oraz odwiedzały domy z kolędą. Na po-
witanie zawsze ostatnio pytały:

Przyjmujecie kolędników?

Natomiast pani Krystyna przytoczyła wcześniejszą wer-
sję powitalną:

„Stary rok się kończy,
Nowy, lepszy będzie,
przychodzimy Państwu
śpiewać po kolędzie”.

Jak gospodarze się zgodzili, przeważnie chłopcy, 
a ostatnio nauczycielka z dziećmi przebranymi za św. Ro-
dzinę – wykonywali kilka kolęd na cele misyjne, a kiedy 
otrzymali słodycze lub obecnie – drobną zapłatę, w ten 
sposób dziękowali:

„Za kolędę dziękujemy,
szczęścia, zdrowia Wam życzymy
na ten Nowy Rok”.

Jednak kiedy kolędnicy nie zostali przyjęci, tuż w okre-
sie powojennym, tak życzyli pod oknami:

„Niech wam się rodzi w polu mietlica,
a na piecu dzieci kupica.”

Piękne są tradycje kolędnicze na Lubelszczyźnie i warto 
je praktykować, gdyż wiele zwyczajów i obrzędów zosta-
ło już całkowicie zarzuconych, inne straciły swój magicz-
no-wierzeniowy sens przekształcając się w barwne wido-
wiska o charakterze zabawy.

Irena Kulik

4   Jerzy Sierociuk, Grażyna Żuraw, Podłazy i szczodrowanie [w:] Kolędowanie 
na Lubelszczyźnie…, s. 47.  Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. IV, Warsza-
wa 1978, s. 308–309 ,,Dzień Trzech Króli jako dzień darów składanych przez 
królów Jezusowi, zwano ,,szczodrym dniem", a poprzedzający to święto wie-
czór zwano „szczodrym wieczorem", w którym rozdawano dzieciom, czeladzi 
i krewnym upominki i pierogi, zwane ,,szczodrakami". Szczodry wieczór za-
kończał „święte wieczory”, tj. wieczory od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, 
w które nie godziło się pracować tylko śpiewać kolędy i zabawiać towarzysko”.
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Fajerki i frajerzy
Felieton zimowy

Henryk 
Radej

Rzadko tu bywam, ale gdy tylko przyjadę, rozpa-
lam ogień pod kuchenną płytą na cztery fajerki. Starsi na 
pewno wiedzą, czym są fajerki, których nazwa przyjęła się 
z języka niemieckiego (Feuer – ogień). Umożliwiają one 
gotowanie potraw bezpośrednio na ogniu lub rozgrzanej 
płycie żeliwnej. Jak to się robi, niech młodsi zapytają star-
szych. Późnym wieczorem siadam sobie i patrzę w pale-
nisko, które dogasa i ostatnimi płomieniami ogrzewa mi 
twarz, resztę ciała i pomieszczenie. Ogarnia mnie ciepło, 
którego nie widać, a które daje się odczuć i przyjaźnie na-
straja do całego świata. 

Ogień towarzyszy człowiekowi od tysiącleci, niezależ-
nie od tego czy spadł z nieba w postaci piorunu i zapalił 
drzewo, czy powstał na skutek tarcia, czy krzesania krze-
mienia. Zawsze ułatwiał życie, a użyty nieostrożnie lub 
celowo przez wroga, niósł nieszczęście w postaci żywiołu. 
Według mitologii greckiej Prometeusz wykradł go z pan-
teonu bogów, aby ulżyć ludzkiej doli, za co do dziś cierpi, 
podobno przykuty do skały Kaukazu, a sępy wyszarpu-
ją z niego wnętrzności. Brrrr… barbarzyński wyrok ade-
kwatny do obyczajów starożytności, ale też do wagi zu-
chwałości i celu kradzieży. Gdyby Prometeusz wiedział, 
do jakich „płomiennych” wniosków w XXI wieku dojdą 
klimatolodzy, na pewno by tego nie uczynił. 

Stare przysłowie powiada, że „nie ma dymu bez ognia”, 
ale współcześni ekolodzy i klimatolodzy uczepili się jego 
dosłowności, zadając przewrotne pytanie– czy jest ogień 
bez dymu? Ponadto – ich zdaniem – każdy dym jest 
nieekologiczny i snuje się za nim śmiercionośny „ślad 
węglowy” w postaci CO2. W rezultacie następuje global-
ne ocieplenie klimatu i z tego powodu topnieją lodowce, 
podnoszą się wody mórz i oceanów, szerzą się katakli-
zmy: upały, powodzie i pożary lasów, gazy cieplarnia-
ne tworzą smog, giną ryby i plankton, przegrzane mał-
py spadają z drzew, ludzie się duszą, słońce zaćmiewa, na 
Węgrzech wyrosły banany… – same nieszczęścia! Teorie 
katastroficzne wieszczą, że niebawem wyginiemy jak di-
nozaury po upadku komety! Koniec świata bliski! Nasze 
wnuki zwęglą się razem z płonącymi lasami, bo zabrak-
nie wody i klimatyzacja nie będzie działać! W tej sytuacji 

diagnoza „ekspertów światowych” może być tylko jedna: 
nie wolno dopuścić do podgrzewania atmosfery, trzeba 
z tym skończyć jak najszybciej! Ratujmy Ziemię, napraw-
my jej klimat! Zimno jest lepsze od gorąca! 

Na samą taką myśl robi mi się zimno. Dorzucam kilka 
łupek pod fajerki, wychodzę na podwórko i uważnie pa-
trzę na komin. Żadnego dymu nie widzę, tylko drgające 
nad nim czyste powietrze, co świadczy o unoszącym się 
cieple. No tak, jednak podgrzewam i… mam cały świat 
na sumieniu. Ale jeśli nawet podgrzewam, zapewne ro-
bię to ekologicznie, bo bez dymu. 

Potem czytam w gazecie, że przedstawiciele 196 
państw i setki delegatów z różnych firm od 31 paździer-
nika br. przez dwa tygodnie listopada obradowali w Glas-
gow o tym, jak uratować naszą planetę od rychłej zagłady. 
Obserwatorzy policzyli, że przez sale konferencyjne prze-
winęło się w tym czasie około 25 tysięcy uczestników tzw. 
„światowego szczytu klimatycznego”. Musiał to być niezły 
interes dla miejscowych hotelarzy, restauratorów, ochro-
niarzy i wszelkiej maści służb obsługujących to rozcią-
gnięte w czasie spotkanie towarzyskie przy whisky i cyga-
rach. Prezydent USA wybrał się do Glasgow z całą swoją 
świtą, na którą składało się 30 samochodów i 5 samolo-
tów. Emisję CO2 tej pokaźnej ekipy ostrożnie oszacowa-
no na tysiąc ton. Prezydent Chin, które najwięcej produ-
kują tego gazu na kuli ziemskiej – był nieobecny. Premier 
Morawiecki godnie reprezentował nasz kraj, rozmawia-
jąc chwilę w kuluarach z prezydentem Bidenem – pew-
nie o naszych dymiących „kopciuchach”. Potem na forum 
wygłosił przemówienie o tym, że musimy „prowadzić od-
powiedzialną politykę klimatyczną, chroniąc najbardziej 
wrażliwe grupy społeczne, tak by polscy obywatele nie 
odczuli skutków rosnących cen energii”. Pożyjemy, zoba-
czymy, ile uniesiemy, ile wytrzymamy.

Jeżeli słyszę, że delegaci, którzy przybyli na szczyt 400 
prywatnymi samolotami, emitując przy tej okazji po-
nad 13 tysięcy ton CO2, nakazują mi od dziś ograniczać 
spalanie naturalnego drewna, to się irytuję i mam ocho-
tę nazwać ich obrady festiwalem hipokryzji i pluciem 
w twarz zwykłym ludziom. Uradzili oni, że najpóźniej 
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do 2030 roku powinniśmy zapomnieć o spalaniu węgla 
kamiennego i paliw naturalnych, takich jak: węgiel bru-
natny, torf, biomasa (w tym drewno), ropa naftowa i jej 
pochodne; niechlubną kolejkę zamyka gaz ziemny i bio-
gaz. Jednak takich dyrektyw szczytu klimatycznego nie 
podpisały: USA, Chiny, Indie i Rosja – mający uprzemy-
słowione gospodarki, którzy natychmiast uzależnią bied-
ne państwa od swoich bogactw naturalnych, narzucając 
im niebotyczne ceny paliw. Polska, która na węglu stoi, 
nie będzie go mogła wydobywać ani sprzedawać, nawet 
gdyby ktoś bardzo chciał. Przy dotychczasowym zużyciu 
starczyłoby go nam nawet na 200 lat! Jednocześnie bę-
dziemy zmuszeni do wykupywania w Unii kolejnych li-
mitów emisji CO2 za miliony euro, a nie mając u siebie 
żadnej elektrowni atomowej, z powodu zakazów i braku 
czegokolwiek do ogrzania domu, najsłabsi wymrą z zim-
na i chorób już zimą roku 2030/31. I nie jest to jeszcze 
scenariusz najczarniejszy.

A tymczasem wielcy tego świata za nasze pieniądze la-
tają sobie do woli po całym świecie. Najlepiej gdyby od 
razu polecieli w kosmos. My malutcy mamy być grzecz-
ni, mamy martwić się o Ziemię i następne pokolenia. 
W tym celu powinniśmy niezwłocznie zacząć złomo-
wać tradycyjne auta i kupować samochody elektryczne, 

ograniczać przemysłową hodowlę zwierząt emitujących 
metan i naszą rozpasaną konsumpcję. Nie jeść mięsa, nie 
używać plastikowych słomek, siedzieć w domach i cze-
kać na odrobinę ciepła słonecznego, gasić światło, wycho-
dząc z pomieszczenia, nie prać za dużo, oszczędzać ciepłą 
wodę, nie myć zębów, nie oddychać zbyt głęboko, przy-
kręcać kaloryfery, bo jeśli nie zrobimy tego my – frajerzy, 
planeta Ziemia nie uratuje się.

Następnego dnia odwiedza mnie znajoma i dziwi się, 
że u mnie tak ciepło. Potem pyta, czym ogrzewam dom, 
bo podejrzewa, że węglem i narzeka, że ona nie może so-
bie pozwolić na taki luksus, gdy tona kosztuje ponad ty-
siąc złotych. Od czasu do czasu przepala tylko w kuchni 
drewnem z ogrodu, a resztki węgla trzyma na czas mro-
zów. Pomilczeliśmy trochę przy herbacie. Nie powiedzia-
łem jej, że za rok odbędzie się kolejny „szczyt klimatycz-
ny” nie byle gdzie, tylko w egipskim Sharm El-Sheikh. 
Pooglądajcie sobie w Internecie zdjęcia z kurortów i ho-
teli oraz innych atrakcji w tym luksusowym mieście zbu-
dowanym na pustyni, a zrozumiecie, dlaczego właśnie tu 
bogacze tego świata chcą „ratować” biedny świat. Zgad-
nijcie, jak dostaną się do tego „uroczego szejka” tysiące 
uczestników? Tak, tak, zgadliście – na pewno na śmier-
dzących wielbłądach. ■
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Ks. Edward 
Walewander

Prezentowanie kogoś do wyróżnienia1 czy nagro-
dy wymaga zawsze określonej rewizji i analizy jego doko-
nań, osiągnięć – całego dorobku. Jest to zadanie trudne, bo 
nigdy nie udaje się powiedzieć całej prawdy o człowieku 
i jego dokonaniach. Ocena taka jest jednak mimo wszystko 
czymś bardziej uchwytnym niż sam człowiek w całej pełni 
swego człowieczeństwa. Nie wolno tu oczywiście niczego 
przeoczyć czy umniejszyć, nie można też popaść w przesa-
dę. To bowiem, czego człowiek najbardziej potrzebuje, to 
prawda o sobie samym. O Panu Profesorze Przemysławie 
Czarnku, pośle na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, należy 
więc powiedzieć prawdę, a on sam oceni, na ile odniesio-
no w tym względzie sukces.

Nie jest lublinianinem – jak to się mówi – z dziada pra-
dziada. Jego ród wywodzi się bowiem z Wielkopolski, acz 
z tej jej części, która po Kongresie Wiedeńskim przypadła 
Rosji i weszła w skład Królestwa Polskiego. Przemysław 
Czarnek urodził się 11 czerwca 1977 roku w Kole w rodzinie 
robotniczej. Ojciec był kierowcą własnej ciężarówki, a mama 
pracowała jako pielęgniarka. Była to, jak na tamte burzli-
we czasy, typowa polska rodzina, która jak gdyby czekała 
na odpowiedni moment, by wyrwać się z matni zastawionej 
przez system nakazowo-zakazowy. Toteż gdy tylko pojawi-
ły się odpowiednie warunki, dokonała swoistego przeobra-
żenia, transformacji i znalazła swój Sitz im Leben w handlu. 

Młody Przemysław Czarnek też rychło zaczął szukać 
swojego miejsca na ziemi. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej w Goszczanowie, mając 15 lat, wyruszył do Lubli-
na, gdzie rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Wybór Lublina nie był 
przypadkowy, co wyjaśnia sam zainteresowany. Tam, gdzie 
mieszkał, nie było – jak uważał – właściwego dla niego li-
ceum, a ponieważ po maturze zamierzał studiować na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, łatwiej mu było podjąć 
decyzję o wyborze właśnie tego miasta. Liczył też na po-
moc wuja, mieszkańca Lublina. Na przeprowadzkę wszak-
że wpłynął także bolesny fakt – śmierć obojga rodziców. 
Była to z pewnością decyzja ze wszech miar trudna. Młody 

1   Laudacja przygotowana w czerwcu 2020 r. na cześć Posła RP Prof. dra hab. 
Przemysława Czarnka, laureata Nagrody Mickiewicz-Puszkin.

chłopiec musiał opuścić rodzinne strony, co w tym wieku 
i czasie rodziło liczne problemy. Czekała go aklimatyzacja 
w nowym, obcym środowisku, co groziło chociażby utra-
tą wartości, jakimi konsekwentnie się kierował mimo tak 
młodego wieku. Wywodził się bowiem z konserwatywnej 
rodziny, pielęgnującej w sposób naturalny, prawdę mówiąc 
– w zgodzie z etosem wsi, wartości patriotyczne i religijne. 
Miejskie otoczenie zaś burzyło częstokroć nawet najsolid-
niej umocowane w wierze charaktery. Przemysław Czar-
nek oparł się wszakże takiemu zgubnemu działaniu. Po-
został sobą. I tak jest do dziś.

Katolicki Uniwersytet Lubelski i studia prawnicze były 
dwoma istotnymi punktami jego życiowego credo, które to-
warzyszyło jego przenosinom do Lublina. Toteż po matu-
rze w Zamojszczaku w latach 1996–2001 odbył studia ma-
gisterskie z prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL, uzyskując magisterium na podstawie 
pracy pt. Konstytucyjne podstawy powszechnego uwłaszcze-
nia w Polsce. Promotorem był prof. Dariusz Dudek. Zain-
teresowanie problematyką konstytucyjną było zrozumiałe 
w tym czasie, bo właśnie wtedy, w 1997 roku, przygotowano 
i uchwalono konstytucję III RP, różnie – dodajmy przy tym 
– ocenianą. Swoje zainteresowania tym tematem mgr Prze-
mysław Czarnek łączył, jak widać z tytułu pracy, z ważkimi 
wówczas przedsięwzięciami ekonomicznymi i prawnymi, 
jakim było uwłaszczenie. Po wywłaszczeniu, jakie niegdyś 
obywatelom zafundowała tzw. Polska Ludowa, temat resty-
tucji, a więc czegoś bliskiego uwłaszczeniu, trafił pod obrady 
Sejmu. Przemysław Czarnek, wspominając motywy wybo-
ru studiów, powiedział: „Myślałem o prawie też w kontek-
ście dobrej pracy w przyszłości. Może to zabrzmi patetycz-
nie, ale wybrałem też prawo, bo chciałem pomagać ludziom, 
a taka jest przecież rola prawnika”. 

Czuł się szczęśliwy, gdy w 2001 roku rozpoczął studia 
doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL, gdzie jako doktorant stypendysta 
prowadził ćwiczenia z prawa konstytucyjnego dla studen-
tów Administracji. Zajęcia dydaktyczne doktorantów sta-
nowią zawsze swoisty test ich przydatności jako przyszłych 
samodzielnych pracowników uniwersyteckich. Doktorant 

Lublinianin z wyboru, 
polityk z powołania –
Przemysław Czarnek1
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Przemysław Czarnek najwyraźniej zdał ten test, skoro 
w 2003 roku został etatowo zatrudniony w Katedrze Prawa 
Konstytucyjnego swego Wydziału w charakterze asysten-
ta. Po latach wspominał, że z całą energią zabrał się wte-
dy do nauki, tak jak przed maturą. Fakty potwierdziły sta-
nowczość i determinację tego postanowienia. Już w 2006 
roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na 
podstawie rozprawy Zasady państwa prawnego i sprawie-
dliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP. Promoto-
rem jego rozprawy doktorskiej, podobnie jak magisterium, 
był prof. Dariusz Dudek. Doktorat dał mu możliwości sta-
łego zatrudnienia na Wydziale, gdzie w 2007 roku otrzy-
mał nominację na adiunkta. Zwykle doktorat i adiunktu-
ra stanowią pewną linię demarkacyjną, odgradzającą czas 
podstawowego przygotowania do pracy naukowo-dydak-
tycznej i są momentem prowadzącym do osiągnięcia sa-
modzielności naukowej, jaką daje habilitacja. Przemysław 
Czarnek uzyskał ją 23 czerwca 2015 roku na, już można 
powiedzieć, macierzystym Wydziale Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji KUL. Stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk prawnych umożliwił mu wejście do 
grona samodzielnych pracowników naukowych Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Do polityki doktor habilitowany Przemysław Czarnek 
dostał się nie na zasadzie deus ex machina, co dziś jest na-
der częstym zjawiskiem – jego entrée politique można po-
równać do dość skromnej funkcji terminatora, który w daw-
nych czasach naukę zawodu zaczynał… od porządkowania 
warsztatu. Nasz Laureat, będąc jeszcze na IV roku studiów, 
został zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu 
i to tam właśnie, co warto podkreślić, spotkał ludzi, któ-
rzy poznali się na jego możliwościach i talentach: Sławomi-
ra Zawiślaka i Marka Grzelczyka. Obydwaj to doświadcze-
ni urzędnicy samorządu terytorialnego, a Zawiślak także 
wytrawny parlamentarzysta. Miał szczęście, bo – jak sam 
stwierdził – „ówczesne znajomości, szczególnie ta z posłem 
Zawiślakiem, jesienią 2015 roku okazały się wyjątkowo cen-
ne”. W jednym z dzienników lubelskich 14 grudnia 2015 
roku w artykule o wymownym tytule Przemysław Czarnek, 
debiutant. Kim jest nowy wojewoda lubelski? napisano: „Gdy 
Zawiślak został posłem w 2005 roku, Czarnek pomagał pi-
sać mu interpelacje, przygotowywał opinie prawne i stano-
wiska”. Dalej wspomniano tam również: „Z pewnością miał 
co robić. Sławomir Zawiślak w każdej kadencji Sejmu zasy-
puje ministrów interpelacjami dotyczącymi kwestii związa-
nych z województwem lubelskim”2.

Przemysław Czarnek stanął więc u boku znanych po-
lityków – dodajmy, że z czasem poszerzył też swe znajo-
mości i kontakty z władzami terenowymi Lubelszczyzny, 

2   S. Skomra, Przemysław Czarnek, debiutant. Kim jest nowy wojewoda lubel-
ski?, „Kurier Lubelski” z 14.12.2015 r.

przygotowując się nie tylko do pracy parlamentarnej, ale 
właśnie lokalnej, samorządowej. Istotne zwłaszcza było po-
znanie terenu, jego potrzeb i możliwości. Kontakty z po-
słem Zawiślakiem zaowocowały wielorako. Pracując dla 
niego, jako reprezentanta Lubelszczyzny, Przemysław 
Czarnek poznał zasady działania systemu parlamentarne-
go, a jednocześnie sposób jego aplikacji na poziomie woje-
wództwa, powiatu i gminy. Trudno sobie wyobrazić lepszy 
trening do pełnienia w przyszłości funkcji lidera woje-
wództwa. Wojewoda bowiem nie może być urzędnikiem 
zza biurka, ale musi być gospodarzem, który zna każdy za-
kątek terenu poddanego jego władzy. Sam wojewoda Czar-
nek ujął to w bardzo prostych słowach: „Tak dowiedziałem 
się o prawdziwych problemach Lubelszczyzny”. Wojewodą 
został w 2015 roku i urząd ten pełnił do roku 2019, kiedy 
został posłem na Sejm IX kadencji. 

Wojewoda Przemysław Czarnek nigdy nie chował gło-
wy w piasek. Powszechnie wiadomo, jak niebezpieczne jest 
wypowiadanie swojego zdania na temat LGBT czy tzw. mar-
szów równości. Chociaż opinia publiczna tacite pozostaje 
zgodna co do tego, że są to zjawiska destrukcyjne społecz-
nie, a zwłaszcza godzące w normalne wychowanie młodego 
pokolenia, to nie potrafi krytycznie ocenić pewnych sytuacji 
i aprobuje, a nawet aplikuje takie postawy, które potem gma-
twają ludzkie życie. Wojewoda Czarnek w Internecie posta-
wił sprawę jasno i dobitnie napiętnował wspomniane de-
wiacje. We wrześniu 2018 roku na swoim kanale w serwisie 
YouTube opublikował film, w którym jednoznacznie sko-
mentował I marsz równości w Lublinie. Stwierdził między 
innymi, że takie inicjatywy służą promocji „zboczeń, dewia-
cji, wynaturzeń”. Spotkał go za to prywatny ostry akt oskar-
żenia ze strony organizatora marszu.

Zwycięstwo Przemysława Czarnka w wyścigu do fotela 
wojewody lubelskiego wpłynęło także na pewne przetasowa-
nia w układzie sił lubelskiego PiS-u. Pozostawmy to wszela-
ko na marginesie, gdy chodzi o szczegóły. Dla nas ważne jest, 
że urząd ten trafił w ręce człowieka, któremu nic nie jest bar-
dziej obce jak karierowiczostwo, a który do powiedzenia ma 
doprawdy bardzo wiele i przy tym w sukurs nie musi przy-
woływać bezużytecznych komunałów. Jego rzeczowość jest 
wręcz przysłowiowa.

Z kolei wybór na posła do Sejmu RP nie był, wbrew temu, 
jak można to oceniać, najlepszym, co mogło spotkać woje-
wodę Przemysława Czarnka. Usadowił się on mocno w lo-
kalnych strukturach władzy. Jest prawnikiem, który potrafi 
trafnie rozstrzygać nie tylko sprawy w skali makro – woje-
wództwa, ale także gmin i powiatów. Takie działania wyraź-
nie mu odpowiadały. 

Dla Lubelszczyzny, rzecz jasna, to wielka strata, że z wo-
jewództwa odszedł tak znakomity praktyk, a zarazem go-
spodarz znany z wyjątkowej ścisłości swych wypowiedzi 
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i pragmatyzmu w działaniu. Jako poseł na każdym kroku 
pokazuje, co znaczy umiejętność definiowania w kilku lub 
kilkunastu słowach problemów, unikania tyrad, których nikt 
nie rozumie, a o co często właściwe chodzi niektórym mów-
com. Słuchacze są mu za to bardzo wdzięczni. Niedawno 
odbyłem z Laureatem dłuższą podróż autokarem. Widzia-
łem, że wszędzie, gdzie się pojawił, był od razu rozpozna-
wany i witany z ogromną wdzięcznością, i to zarówno przez 
starszych, jak i młodszych. Wielkie uznanie przynosi mu 
częsty udział w programie Rozmowy niedokończone, emito-
wanym w Telewizji Trwam.

Pan Profesor Przemysław Czarnek jest zawsze otwarty 
i życzliwy dla innych, także wobec naszych wschodnich są-
siadów. Fakt ten docenił między innymi Polski Autokefa-
liczny Kościół Prawosławny. Sobór Biskupów tego Kościo-
ła przyznał mu swe najwyższe odznaczenie: Order Świętej 
Równej Apostołom Marii Magdaleny. 

W tym miejscu nie wypada głosić peanów na cześć dzi-
siejszego Laureata nagrody, bo – trawestując łacińskie po-
wiedzenie – można powiedzieć: opus coronat hominem. To 
prawda, że dzieło zdobi pana posła Czarnka. Tylko ciężką 
pracą utorował sobie drogę – chciałoby się powiedzieć – do 
zaszczytów. Wiemy już dobrze, że jest to droga służby i po-
święcenia, której beneficjentami jesteśmy my wszyscy. Jest 
nim także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Oby 
to uznał i docenił. 

Profesor Czarnek nie jest celebrytą. Nie do twarzy było-
by mu pozować z nadętą miną, jaką przybiera niejeden po-
lityk, który wytworną a pustą aparycją chce nadrobić czę-
sto nie do końca właściwie spełniane powinności. Laureat 
jest, jak my wszyscy, człowiekiem, ale na tyle innym, że ani 
na moment nie może i nie chce zapomnieć o służbie, która 
przypadła mu w udziale. 

Jak każdy spełniony mężczyzna, cieszy się swoją rodzi-
ną, małżonką Katarzyną i dziećmi. Ma też swoje hobby, 
zwłaszcza rower i ogródek. Podobno mało czyta, w co trud-
no uwierzyć! Czytanie Pisma Świętego wszelako uważa za 
coś normalnego dla każdego człowieka. 

Suponuję, że wszystkim tu obecnym wielką i szczerą ra-
dość sprawia wyróżnienie przyznane Panu Posłowi Prze-
mysławowi Czarnkowi, Profesorowi KUL, ponieważ jest 
jednym z nas. Podkreślmy to mocno. Nie będąc lublinia-
ninem z urodzenia, głęboko zakorzenił się, wręcz wrósł 
w Ziemię Lubelską. Jest godzien tego wyróżnienia także 
dlatego, że tak wiernie służy Polsce. Obecnie wcale nie jest 
to tak oczywiste, przynajmniej, gdy prześledzić poczyna-
nia wielu innych polityków. 

Życzę Szanownemu Laureatowi dalszych sukcesów 
w każdej dziedzinie Jego życiowej drogi i służby. Serdecznie 
wołam: Vivat, crescat, floreat ad plurimos annos!

Ks. Edward Walewander

*     *     *
W moim chlebnym Kraju
ludzie mówią obcymi sobie językami
skazani na siebie 
pod jednym niebem dzielą
dach i łóżko

W moim zbożnym Kraju
szukam serc podzielnych
co drugim brzemiona 
bez skargi dźwigają
nie oczekując zapłaty

W naszym telewizyjnym Kraju 
dajemy się uśpić 
ugłaskać w zapomnieniu
aż nocą wystrzelą krzyk i płacz 
i wzruszenie ramion

Potem kwiat i płomień 
położą na bruku

W moim bezbronnym Kraju
deptanym przez obce wojska
nadal jest wiele słońca i ciepła
pośród tańczących ogrodów 
w nim przyszło mi żyć
i smakować rajskie owoce

W naszym wolnym Kraju
uczę się odmawiać sobie 
wolności
aby nie stać się znów
zniewolonym

Henryk Radej
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Elżbieta 
Orzechowska

Kapłani godni pamiętania

Red. ks. Edward Walewander, Pozostali w naszej pamięci, Biblioteka 
Pedagogiczna, Lublin 2021

Celem życia duchowego każdego człowieka jest 
według nauki chrześcijańskiej wypełnianie swojego po-
wołania i dążenie do świętości, aby na końcu ziemskiej 
wędrówki móc zjednoczyć się z Panem Bogiem. Dla 
chrześcijan świętość jest więc potrzebą. Jezus kieruje do 
nas zaproszenie: Bądźcie więc wy doskonali, jak dosko-
nały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,48). Do wszystkich 
odnoszą się także słowa św. Pawła: Albowiem wolą Bożą 
jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 3). Bóg mówi do nas przez 
określone osoby, zdarzenia, sytuacje, a także przez ludzi 
Kościoła, w tym tego hierarchicznego. Temu, kogo chce 
mieć kapłanem, zakonnikiem czy zakonnicą, wszcze-
pia w serce miłość do Chrystusa, zamiłowanie do życia 
nie tylko dla siebie, ale także dla drugich. Sakrament ka-
płaństwa, jak wiadomo, ustanowił Jezus Chrystus pospo-
łu z Eucharystią podczas Ostatniej Wieczerzy, mówiąc 

do swoich Apostołów: To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 
22,19) i czyniąc ich tym samym swoimi kapłanami i de-
pozytariuszami Eucharystii. Odtąd owo wezwanie staje 
się udziałem wszystkich powołanych do kapłaństwa. Ka-
płaństwo jest darem Boga dla człowieka i – podobnie jak 
Eucharystia – jest wielką tajemnicą. Tajemnicą pozosta-
je też, dlaczego akurat te, a nie inne osoby Bóg wzywa 
do szczególnej bliskości z sobą, obdarza je wielką miło-
ścią i zaufaniem. Dlaczego w ręce kapłanów, ludzi sła-
bych i grzesznych, jak każdy z nas, składa tak niezwykłe 
i święte sprawy? 

Powołanie jest zatem darem, ale też łaską, która musi 
trafić na właściwy grunt, aby się zakorzeniła. Aby to na-
stąpiło, powołanie powinno mieć przede wszystkim od-
powiednie środowisko rodzinne, życzliwe otoczenie, ale 
też powinno być strzeżone i pielęgnowane przez samego 
powołanego. Kapłan staje się zarówno sługą Boga i Jego 
Królestwa na ziemi, ale też sługą człowieka, pomagając 
mu stać się lepszym i szlachetniejszym. Błogosławiony 
kardynał Stefan Wyszyński w Wielki Czwartek, 15 kwiet-
nia 1976 r. w Warszawie tak mówił o kapłaństwie: Dzie-
dzictwo kapłaństwa Chrystusowego musi być we wszystkim 
podobne do Chrystusa. Chrystus ofiarował samego siebie, 
a nie ofiary ze zwierząt, jak czyniono na Syjonie; stał się 
prawdziwym Barankiem, który gładzi grzechy świata. I ka-
płan musi ofiarować siebie. Chrystus przyjął wolę Ojca, 
kielich goryczy. «Czyż nie mam pić kielicha, który Mi dał 
Ojciec?» (J 18,9). I kapłan musi to czynić1. Powołanie do 
kapłaństwa to wielka odpowiedzialność, ale i nobilitacja 
ze strony Boga i Kościoła.

Kościół nie ogranicza się, jak wiadomo, tylko do gło-
szenia Ewangelii, ale zabiera głos we wszystkich ważnych 
problemach współczesnego świata. Między innymi przez 
usta swoich kapłanów mówi o takich sprawach, jak: głód, 
przeludnienie, aborcja, prowadzone wojny, prawa czło-
wieka, narzucanie przez Unię Europejską ideologii gen-
der, potrzeby kulturalne, opieka nad dziećmi i seniorami. 
W świecie, w tym także w Polsce, z roku na rok male-
je, niestety, liczba powołań kapłańskich. Wśród zgieł-
ku współczesnej rzeczywistości, kiedy rozrywki i nałogi 
przeszkadzają modlitwie, kontemplacji i osobistemu spo-
tkaniu z Chrystusem, trudno jest usłyszeć głos Bożego 
powołania. Tragiczną i katastrofalną sytuacją jest obec-
nie to, że dotychczasowa chrześcijańska cywilizacja, opar-
ta na Dekalogu i Ewangelii, odchodzi od praw moralnych 
i najwyższych wartości, na których straży od wieków stał 
i wciąż stoi Kościół. 

Kardynał Stefan Wyszyński w Liście do moich kapła-
nów dał wyjątkowe świadectwo, dotyczące między in-
nymi tajemnicy, tożsamości oraz misji kapłaństwa. 

1 https://wyszynskiprymas.pl/wielki-czwartek/
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O odpowiedzialności i sensowności noszenia choćby 
stroju kapłańskiego wymownie napisał: (...) Nie mogę 
odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej spra-
wy, która ma dla wspólnoty kleru większe, niż się wyda-
je znaczenie, a dla Ludu Bożego jest społecznym wyzna-
niem wiary. Mam na myśli sutannę kapłańską. Sutanna 
nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyzna-
niem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem 
danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła. 
Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać sie-
bie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać – jeśli to 
miałoby się zdarzyć – dlaczego zdjąłem znak wiary i ka-
płaństwa. Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju du-
chownego to to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, 
aby już nie przypominał Boga2. Czasy, w których Prymas 
Polski pisał te słowa, tak krańcowo się różnią od dzisiej-
szych, że obecnie widok kapłana w sutannie należy raczej 
do rzadkości, a w wielu środowiskach budzi zaskoczenie, 
zdziwienie, kpiny, a często nawet agresję. Nie jest łatwo 
być dzisiaj kapłanem, również w Polsce, choć uważamy 
się za katolicki naród. Trzeba przeto mieć odwagę stanąć 
w obronie kapłanów i głoszonych przez nich norm etycz-
nych, prawdy, dobra i piękna.

W dyskurs o roli, prestiżu i życiu kapłanów, którzy 
sprawdzili się nie tylko w trudnych i burzliwych dzie-
jach Polski i świata, uczestniczyli w budowaniu Kościoła 
powszechnego oraz utrzymaniu i umacnianiu w sercach 
wiernych wartości chrześcijańskich, opartych na Ewan-
gelii, dobrze wpisuje się recenzowana tu najnowsza pu-
blikacja ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandra Kapłani 
w mojej pamięci. Jest to zasadniczo zbiór prac z zakre-
su biografistyki, w tym wypadku kapłańskiej, stanowiącej 
istotną część zainteresowań naukowych Autora. W książ-
ce zostały zamieszczone teksty o wielu znanych Autorowi 
kapłanach, opublikowane onegdaj w czasopismach ogól-
nopolskich, ale w dużej części w pismach lokalnych, ni-
skonakładowych i dlatego mało dostępnych szerszemu 
gronu czytelników. Sylwetki kapłanów Ksiądz Profesor 
starał się przedstawić na szerszym tle społeczno-politycz-
nym, aby w ten sposób pokazać ich wkład w dzieje Ko-
ścioła i Ojczyzny czy parafialnej wspólnoty.

Ksiądz prof. Edward Walewander to były kierow-
nik Katedry Pedagogiki Porównawczej i Filozofii Wy-
chowania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, znany i cenio-
ny historyk, legitymujący się znacznym dorobkiem na-
ukowym i dużymi osiągnięciami dydaktycznymi, a także 
niebywałą aktywnością społeczną. Prezentowana tu jego 

2 Stefan kard. Wyszyński, List do moich kapłanów, t. III, Paryż 1969 r., s. 76–77. 
Dzieło szczególne, bo jest efektem modlitwy i medytacji Prymasa Tysiąclecia. 
Tekst powstał, gdy Kardynał Stefan Wyszyński był internowany w latach 1953–
1956 i poddany przymusowemu odosobnieniu. http://www.bu.kul.pl/kardynal-
-stefan-wyszynski-duchowny-list-do-moich-kaplanow-quot,art_94184

publikacja jest 56 tomem serii wydawniczej Biblioteki Pe-
dagogicznej (Seria A: STUDIA), której Ksiądz Profesor 
jest twórcą i redaktorem. 

Układ treści omawianej książki jest nader logiczny 
i przejrzysty. Wyodrębniono w niej pięć zasadniczych, 
nienumerowanych rozdziałów poprzedzonych Przed-
mową (s. 11–20). W rozdziale pierwszym, zatytułowa-
nym Proboszczowie z rodzinnych stron, Autor w dość sen-
tymentalny i nostalgiczny sposób, ale z wielką atencją 
scharakteryzował najpierw sylwetkę ks. Tadeusza Bo-
guty (1906–1982), wieloletniego proboszcza swojej ro-
dzinnej parafii Tarnawatka i pierwszego swego katechety 
w Szkole Podstawowej w Niemirówku, gdzie się urodził. 
Napisał między innymi: Wnikanie w życie ks. Boguty to 
docieranie do tajemnicy Chrystusa, szczodrze i obficie ob-
jawiającego się w tajemnicy człowieka (s. 24). Ten cha-
ryzmatyczny i pełen życzliwości tarnawacki duszpasterz 
stał się dla młodego Edwarda wzorem i autorytetem, 
a z czasem odegrał ważną rolę w kształtowaniu jego po-
wołania kapłańskiego. Rodziło się zaś ono i wzrastało 
także w aurze cudownego obrazu z wizerunkiem Mat-
ki Boskiej w pobliskim sanktuarium w Krasnobrodzie 
i posługujących tam kapłanów. W pamięci Autora zapi-
sało się trzech szlachetnych proboszczów krasnobrodz-
kiej świątyni. Pierwszym z nich był ks. Ludwik Liwerski 
(1892–1971), były więzień niemieckich obozów koncen-
tracyjnych w Dachau i Sachsenhausen, a potem kustosz 
krasnobrodzkiego sanktuarium. Owe obozowe doświad-
czenia ks. Liwerskiego wpłynęły w zasadniczy sposób na 
późniejsze zainteresowania naukowe Księdza Profeso-
ra, dotyczące między innymi tragicznych losów diece-
zji lubelskiej w czasie II wojny światowej. Na formowa-
nie się u Autora postawy i obrazu kapłana, a także jego 
pracy duszpasterskiej mocno wpłynęli następcy ks. Li-
werskiego w krasnobrodzkiej parafii i sanktuarium: ks. 
Kazimierz Wójtowicz (1930–2006) i Roman Marszalec 
(1940–2020), których biogramy są zawarte w dalszej czę-
ści tego rozdziału. 

W rozdziale drugim publikacji, zatytułowanym Ko-
ledzy i przyjaciele, ks. prof. Edward Walewander wspo-
mina czterech zmarłych swoich kolegów księży: Józefa 
Gromka (1935–2020), swego rówieśnika, Romana Ja-
worskiego (1947–2014), Stanisława Mojka (1949–2004), 
Romana Wacha (1956–1990), a także siostrę Helenę Pa-
sieczną (1947–2017), swoją koleżankę ze Szkoły Podsta-
wowej w Niemirówku, później skromną i ofiarną zakon-
nicę ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Ciepło i z empatią 
pisze też o ks. Zbigniewie Kuzi, byłym proboszczu i bu-
downiczym kościoła pw. Matki Boskiej Królowej Polski 
w lubelskiej dzielnicy Tatary. 



→
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Rozdział trzeci, pt. Profesorowie, wykładowcy i mode-
ratorzy, Ksiądz Profesor poświęcił kilku wychowawcom 
seminaryjnym i profesorom z KUL-u, a także duszpa-
sterzom z katedry w Lublinie. Po zakończeniu bowiem 
ośmioletnich studiów teologicznych w Innsbrucku, 
o czym szerzej w dalszej części recenzji, został skierowany 
do pracy najpierw w charakterze wikariusza do lubelskiej 
katedry, potem prefekta w Seminarium Duchownym, 
a następnie pracownika naukowego na KUL-u. W jego 
publikacjach z zakresu biografistyki kapłańskiej i reda-
gowanych pracach zbiorowych oddzielnego wspomnie-
nia doczekali się kapłani: Antoni Szymański (1881–1942), 
niegdysiejszy rektor KUL, Czesław Stanisław Bartnik 
(1929–2020), Józef Bazylak (1932–2013), Jerzy Czyżewski 
(ur. 1933), Bogumił Efner (1911–1972) i Edward Pudełko 
(1938–2006), niektóre z tych biogramów zostały przedru-
kowane w recenzowanej publikacji. W Słowniku Teologów 
Polskich znalazło się też 26 biogramów, autorstwa Księ-
dza Profesora, dobrze znanych mu duszpasterzy, którzy 
pozostawili po sobie spuściznę literacką. Są wśród nich 
też przywołani trzej ostatni kustosze sanktuarium maryj-
nego w Krasnobrodzie oraz dwaj administratorzy lubel-
skiej katedry: ks. Jan Skowronek (1917–1997) i ks. Józef 
Kras (1937–2002). Kilka osób świeckich i księży, zachę-
conych przez ks. prof. Walewandra, także napisało wspo-
mnienia, upamiętniając w ten sposób między innymi ta-
kich kapłanów, jak: Józef Bazylak, Bogumił Efner, Paweł 
Pałka (1904–1992) i Stanisław Wachowski (1925–1984).

Zamiłowanie, a wprost nawyk do pisania o kapłanach 
i ich kapłaństwie spowodowało, że ks. prof. Walewander 
był i jest proszony o wygłoszenie prymicyjnych kazań, 
na co zawsze z chęcią się godzi. Na prośbę swoich byłych 
wychowanków i studentów wygłosił do tej pory 34 ho-
milie prymicyjne w wielu diecezjach na terenie Polski. 
Dużo jego wypowiedzi na tematy duszpasterskie, ale tak-
że z okazji okolicznościowych spotkań kapłańskich, uro-
czystości jubileuszowych oraz rocznicowych zostało wy-
danych w postaci odrębnych zeszytów.

Czwarty rozdział książki, pt. Kapłani z zagranicy, bo-
gaty i urozmaicony pod względem treści, zawiera cieka-
we i nostalgiczne refleksje Księdza Profesora o studiach 
na Wydziale Teologicznym Leopold-Franzens-Univer-
sität w Innsbrucku, gdzie w 1971 r. został skierowany po 
trzech latach nauki w Seminarium Duchownym w Lubli-
nie. Austria była wówczas dla niego, obywatela obszaru 
zza żelaznej kurtyny, nieznanym i tajemniczym światem. 
Tam nauczył się nowego spojrzenia na całkiem obcy sobie 
kraj i polityczną rzeczywistość. Pomogli mu w tym jego 
profesorowie i wychowawcy oraz międzynarodowe śro-
dowisko naukowe, w które wszedł po uzyskaniu w 1974 
r. magisterium z teologii, a w 1978 r. doktoratu z historii. 

W Innsbrucku poznał i zaprzyjaźnił się z wieloma nie-
mieckimi i szwajcarskimi kapłanami. Wspomnienia o kil-
ku z nich zostały opublikowane w recenzowanej książce, 
między innymi o ks. Helmucie Holzapfelu (1914–1984), 
wyjątkowym kapłanie, który swoją bogatą działalno-
ścią redakcyjno-pisarską budował pomosty zrozumienia 
i pojednania między Niemcami i Polakami w trudnych 
czasach tzw. Polski Ludowej. Ksiądz prof. Walewander 
z sympatią wspomniał też ks. prałata Friedhelma Keuse-
ra (ur. 1940), a także regensa innsbruckiego Collegium 
Canisianum o. Roberta Miribunga (ur. 1930), jezuitę, 
w jego dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, oraz księży: 
Edmunda Ramspergera (1916–1987), Wilhelma Reitze-
ra (1917–2007) i Alfonsa Sondereggera (ur.1938). Przez 
napisanie tych wspomnień Autor spłaca także, jak się wy-
daje, dług wdzięczności wobec swoich profesorów, wykła-
dowców i mentorów. Dowodem tego jest chociażby wzru-
szająca dedykacja na początku publikacji, w której Autor 
napisał: Wdzięcznej pamięci Radcy Duchownego Księdza 
Leonharda Winklera (1920–2005), proboszcza w Parten-
kirchen w latach 1964–1992 (archidiec. Fryzyngia-Mona-
chium) mojego „pierwszego proboszcza”.

Piąty rozdział publikacji zawiera, zgodnie z tytułem, 
siedem recenzji książek o tematyce kapłańskiej: o ducho-
wości zakonnej na przykładzie o. Honorata Koźmińskie-
go, o pracy duszpasterskiej księży w Chełmie i Kraśniku 
czy o kaznodziejstwie i katechezie ks. Hermenegilda Frą-
kały (1940–2005) oraz zbiorowej publikacji o ks. Czesła-
wie Wali (1936–2020), kustoszu sanktuarium Matki Bo-
skiej Bolesnej w Kałkowie. Uwagę czytelnika z pewnością 
przyciągnie omówienie niezwykłego pamiętnika wielkie-
go uczonego i historyka Kościoła, ks. prof. Zygmunta Zie-
lińskiego pt. Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pa-
mięci. Księdzu prof. Zielińskiemu przyszło żyć w epoce 
dwóch systemów totalitarnych: narodowego socjalizmu 
III Rzeszy i sowieckiego komunizmu oraz ich tragicznych 
następstw, dlatego – jak pisze ks. prof. Walewander: Po-
strzega on rzeczywistość inaczej: pełniej, głębiej, bardziej 
uniwersalnie (s. 206). 

Poszukiwanie nowych możliwości zdobywania wiedzy 
i potrzebnego wykształcenia spowodowało, że już od śre-
dniowiecza polska młodzież – zwłaszcza osoby duchowne 
– wyjeżdżała za granicę na studia uniwersyteckie. Ksiądz 
prof. Edward Walewander w ciekawym opracowaniu opi-
sał pobyt wielu Polaków na studiach specjalistycznych za 
granicą, między innymi w międzynarodowym Collegium 
Canisianum w Innsbrucku, prowadzonym przez austriacką 
prowincję jezuitów. W gronie polskich kapłanów po II woj-
nie światowej na Wydziale Teologicznym Leopold-Fran-
zens-Universität w Innsbrucku znaleźli się między inny-
mi polscy księża: Stanisław Budzik, Józef Niewiadomski, 
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Zuzanna 
Guty

Powroty

Dlaczego powroty? Otóż z dwóch powodów: sam tom 
jest w jakimś sensie powrotem czy rozwinięciem projektu 

Edward Walewander i Zygmunt Zimowski, a na Wydzia-
le Filozoficznym Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma 
w Münster studiował ks. Robert Solis (ur. 1976).

Niejako podsumowaniem recenzowanej publikacji jest 
zamieszczony osobno, po piątym rozdziale, autobiogra-
ficzny tekst Curriculum vitae meae sacerdotalis, czyli moja 
droga do kapłaństwa i jego spełnianie (łac. wyrażenie do-
słownie znaczy ‘bieg mojego życia kapłańskiego’). Ksiądz 
Profesor napisał: (...) jestem wdzięczny Bogu, że moje życie 
przybrało taki, a nie inny bieg i sens. Było wyjątkowo bo-
gate i przyniosło mi wiele przeżyć i doświadczeń (...), nie 
ja kierowałem swoim życiem, lecz zawiadywał nim sam 
Bóg (s. 233–234).

Publikację zamykają ilustracje z reprodukcjami waż-
nych dla Autora dwóch artefaktów związanych z jego ży-
ciem kapłańskim: Prorok Eliasz ratuje się ucieczką (1 Krl 
19) i Dobry Pasterz, którym towarzyszą stosowne komen-
tarze objaśniające. Dopełnienie stanowią dwa indeksy: 
osób oraz nazw geograficznych i administracyjnych, uła-
twiające wyszukiwanie konkretnych informacji.

Książka ks. prof. Edwarda Walewandra Kapłani w mo-
jej pamięci została przygotowana do druku w sposób pro-
fesjonalny, rzeczowy i obiektywny z dużym wyczuciem 
i delikatnością tematu. Sam Autor napisał, że uczynił to 
z rozmysłem, aby dać świadectwo o swoich kolegach-ka-
płanach, moderatorach, duszpasterzach parafialnych, 
którzy w różny sposób uczestniczyli w jego życiu. Byli 
i są dla niego światłem: niczym nieosłonionym, umiesz-
czonym wysoko na górze, a nie trzymanym pod korcem (s. 
18). Poszczególne artykuły i prezentowane biogramy ka-
płanów pod względem formalno-językowym są zróżni-
cowane: obok krótkich, ale rzeczowych, znajdują się też 
obszerniejsze, przedstawione w sposób analityczny i bo-
gato udokumentowany. Przy tym wszystkie są napisane 
językiem prostym i zrozumiałym. 

Książka ks. prof. Edwarda Walewandra zasługuje na 
szczególną uwagę w dobie krytyki i nagonki na Kościół 
oraz jego pasterzy. Autor, przedstawiając sylwetki bliskich 
sobie kapłanów z przekonaniem stwierdza na przykładzie 
ich życia, że posługa księdza we współczesnym świecie 
nie różni się zasadniczo od tej sprzed wieków. Najważ-
niejszym bowiem zadaniem każdego duchownego dobrze 
wypełniającego swe obowiązki jest upodobnienie się do 
Chrystusa. Kapłan, aby mógł zrealizować swe kapłańskie 
powołanie, powinien być przede wszystkim człowiekiem 
głębokiej wiary i świadomym swej misji. Zasadniczym 
elementem duchowości kapłańskiej pozostaje także mo-
dlitwa, ta osobista, intymna rozmowa z Bogiem, źródło 
duchowej mocy. 

Obowiązkiem nie tylko historyka Kościoła, ale też in-
nych badaczy przeszłości jest odszukanie i przypomnienie 

sylwetek wielu jeszcze kapłanów, którzy sprawdzili się 
w trudnych dziejach Kościoła i Polski. Kościół, aby do-
brze funkcjonował i wypełniał swą dziejową misję, wyma-
ga stałej reformy i odnowy (Ecclesia semper reformanda 
– jak mówi stare adagium). Oby przedstawieni w recen-
zowanej publikacji kapłani swoim przykładem dodali 
nam odwagi, by w duchu tej odnowy usunąć wszystko 
to, co współcześnie sprzeciwia się Dekalogowi i Ewange-
lii. Wdzięczni za posługę duchową kapłanów dziękujmy 
dobremu Bogu za sakrament kapłaństwa. Miejmy odwa-
gę stawać w obronie naszych duszpasterzy i zagrożonych 
wartości. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, aby 
nie zabrakło robotników w winnicy Pańskiej. ■

Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Trzydzieści trzy po trzy, Lublin/
Kraków 2020 
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możliwości; zobacz, ile kontekstów. Całość uzupełnia 
matrioszkowa konstrukcja krótkich fragmentów. Jedna 
opowiastka uzupełnia się o kolejną, a kolejna o następ-
ną. Służą do tego przypisy posiadające określone funkcje: 
od słownikowych, frazeologicznych po przypisy uzupeł-
niające. Te notatki na marginesie z pewnością rozwija-
ją wyobraźnię. 

W tym wszystkim ważna jest też rola czytelnika, który 
zostaje zaproszony do wspólnej gry. Tu narrator rozma-
wia z czytelnikiem, traktuje go jak partnera. Ta proza za-
kłada odbiorcę i dla niego jest tworzona. Bez odbiorcy nie 
może funkcjonować. Właśnie dlatego powrót prozatorski 
Fronczka należy uznać za udany. Przyjmuję go z nieskry-
waną radością, bo stawia mnie, czytelnika, w pozycji gra-
cza, ważnego odbiorcy, zachęca do współudziału. A jako 
czytelnik chcę w tej grze uczestniczyć. 

Zbiór wydany w ramach serii „Książki. Duma Lubli-
na” jest nie tylko literackim popisem erudycyjnym, ale 
również interesującym doświadczeniem estetycznym. 
Tom dopełniają bowiem karykatury i rysunki, świet-
nie komentujące rozgrywające się na kartach dzieła 
wydarzenia. ■

zarzuconego wcześniej. Te projekty zbliża zaskakująco 
wiele, od samego tytułu po stylistykę. Zbigniew Włodzi-
mierz Fronczek wykorzystuje tytuł swojego wcześniej-
szego dzieła po raz kolejny. Przekora? Chyba tak, żart, 
ironia, kpina i właśnie przewrotność to przecież podsta-
wowe kategorie w jego twórczości. Kiedy tworzył pierw-
sze Trzydzieści trzy po trzy, pewnie nie miał jeszcze po-
mysłu, by do tego wracać za jakiś czas. A jednak wraz 
z jego upływem stwierdza, że tamten zbiór „to nie to”, aż 
prosi się o coś nowego. Gdy patrzę na ten nowy zbiór, wi-
dzę niezadowoloną minę autora, wyraźny grymas na jego 
twarzy. Ten drugi powstaje więc na osłodę tego grymasu, 
powstaje, by dopełnić dzieła. 

Sam tytuł obu zbiorów jest nawiązaniem bezpośred-
nim do pamiętników Aleksandra Fredry Trzy po trzy. To 
drugie Trzydzieści trzy po trzy to tom prozatorski, od po-
przedniego różni go więc już sama forma. Tamten, lirycz-
ny, złożony z krótkich fragmentów pisanych wierszem 
wolnym, ten, prozatorski, zamknięty w trzy krótkie pro-
zy, opowiastki, jest realizacją właściwie tej samej strategii: 
trzy różne fragmenty, do których dopisywane są kolejne 
refleksje w postaci przypisów. Te przypisy są niezwykle 
interesujące, świadczą o erudycji autora, o jego rozległej 
fantazji. Tak, fantazji właśnie, bo wiele z tych opowia-
stek to treści niekiedy naciągnięte, zmyślone, inspirowa-
ne. Jednym słowem blaga. I tak sobie brniemy w tę buj-
dę autora, rozwiniętą o kolejne refleksje. Brniemy w nią 
i śledzimy jego losy, losy jego znajomych i patrzymy na 
ożywiane legendy, historie i podania, wszystko to, co wy-
darzyło się poniekąd wcześniej, albo w czasie rzeczywi-
stym, albo działo się na kartach jakiegoś dzieła. Legendy, 
do których sięga Fronczek, najchętniej są związane z jego 
rodzinną miejscowością oraz ukochanym Lublinem. 

Zaletą całego projektu jest sam mechanizm połączenia 
tych fragmentów. Oparty jest o zasadę organizującą tekst 
opierającą się na chęci wywołania u czytelnika zaskocze-
nia. I to się sprawdza. Fronczek przeskakuje od jednej re-
fleksji do drugiej, łączy sytuacje autentyczne z zapisami 
mitologicznymi. Pozornie niewiele łączy świat otaczają-
cy narratora tych próz z bohaterami mitów i podań. Po-
zornie, bo jak zdaje się nas przekonywać narrator, historia 
zatacza koło. Archetypy się powtarzają, powielają. 

Tom jest dopełnieniem budowanego od lat programu 
poetyckiego tego autora, świetnie wpisuje się w poprzed-
nie zbiory prozatorskie. Fronczek wielokrotnie sięgał po 
takie formy jak podania, opowieści, legendy, a także zu-
pełnie odmienne formy dziennikarskie, jakimi są choćby 
sensacje. Narrator tej prozy przypomina poniekąd dzien-
nikarza i kronikarza zarazem, to człowiek, który doku-
mentuje oraz łączy, kojarzy fakty i szuka ich dopełnie-
nia. Zdaje się mówić: czytelniku, zobacz, ile tu jeszcze 
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Przysłowia 
i powiedzenia 
lubelskie

Zbigniew 
Włodzimierski

Orka wilkiem
Trudno wilkiem orać – lubić mawiać profesor Leon 
Kaczmarek. Profesor Kaczmarek pasjonował się toponi-
mią, uważany jest za ojca polskiej logopedii, a mnie – 
jako studentowi filologii polskiej – przyszło uczęszczać 
na wykłady z gramatyki opisowej, które powszechnie ce-
niony naukowiec prowadził na przełomie lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych minionego wieku. Mój wy-
kładowca, człowiek pogodny i dowcipny, raczył słuchaczy 
wieloma barwnymi powiedzeniami i sentacjami, ale po 
zwrot wyłożony w tytule gawędy sięgał najczęściej, bywa-
ło, że kilkakrotnie w czasie wykładu. Przytoczone przy-
słowie miał za komentarz do zachować, działań czy też 
pracy człowieka, który nie posiada umiejętności lub ener-
gii do sprostania pewnym zadaniom. Było to bez wątpie-
nia osobiste przysłowia profesora. Jak odnotowano w En-
cyklopedii staropolskiej przysłowia osobiste (hasło warto 
przytoczyć choćby ze względu na piękny styl) „są to pew-
ne wyrażenia lub wyrazy oderwane, które bez potrzeby, 
ale z przyzwyczajenia wtrąca ktoś często podczas mówie-
nia. Było to nawyknieniem narodowem, że prawie każ-
dy Polak, zarówno magnat jak szaraczek lub chłop, miał 
jakieś wyrażenie ulubione, które często powtarzał i po 
którem znano go wszędzie, a od którego dostawał nie-
raz przezwisko w historyi. Tak np. dość powiedzieć „Pa-
nie kochanku”, aby każdy wiedział, że to mowa o księciu 
Karolu Radziwille, wojewodzie wileńskim (urodz. 1744, 
zm. 1790), który miał to przysłowie. Dość powiedzieć: 
Radziwiłł „Rybeńko”, a wszyscy wiedzieli, że to był Mi-
chał Kazimierz, ojciec tego Karola. Sławny hetman Stani-
sław Potocki (zm. w r. 1667) miał przysłowie łacińskie re 
vera (co znaczy tyle, co zaprawdę, zaiste) i dlatego wszy-
scy nazywali go „Rewera”. Jan Klemens Branicki, hetman 
wielki koronny (ur. 1689, zm. 1771) – „Moja panno”. 

Wielopolski, krajczy koronny — „Bała bała”. Książę San-
guszko, starosta czerkaski — „Mopanie”. Kacper Macie-
jowski, stryj kasztelana lubelskiego, żyjący w XVI wie-
ku, miał przysłowie: „Bracie kuku”, w czem go dworzanie 
przedrzeźniali”. 

Ten, co wilkiem orze! – mawiała z ironią jedna ze stu-
dentek profesora, a wielu ten zwrot powtarzało.

Dziś mogę dodać, że katedra profesora Kaczmarka 
była – że tak powiem – zawilczona. Cóż to znaczy? Opo-
wiem! Żołnierz naśladuje swego dowódcę. Nawet czapkę 
nosi jak przełożony! Młody naukowiec także podpatru-
je swego mistrza. Najbliżsi pracownicy profesora chęt-
nie sięgali po „wilcze” powiedzonka i porzekadła, aby 
pointować nimi wypowiedzi swoje i rozmówców. Czę-
ściej niż inni powiadali: wilk muchami się nie nasyci, na-
tura ciągnie wilka do lasu czy kto się boi wilka, niech 
do lasu nie wchodzi. Proste, zrozumiałem, trafne, łatwo 
wpadające w ucho. Ale zdarzało się słyszeć powiedzenie 
przekorne, delikatnie nawiązujące do osoby zwierzch-
nika. Ot, magister Józef Wierzchowski, który darł koty 
z samym profesorem Witoldem Doroszewskim (redak-
tor naczelny Słownika języka polskiego wydawanego w la-
tach1958–1969) i został przez mistrza Witolda usunięty 
z Uniwersytetu Warszawskiego, jako pracownik lubelskiej 
uczelni lubił powtarzać: wilk, który mnie nie pożre, nie-
chaj długo żyje. 

Ilekroć padło powiedzenie, wybuchał głośny śmiech 
studentów. Trafnie odczytywano aluzję.

Wielu słuchaczy zgadzało się z autorem dewizy, że 
bestia nie zwracająca uwagi na kaprysy i słabości pod-
władnych, niech sobie długo żyje. Buntowniczy nauko-
wiec życzył dobrze każdemu, kto gwarantował mu świę-
ty spokój! ■



Nocna panorama – okolice Szczebrzeszyna, olej, płótno, 65 × 54, 2020 r.

Mariusz
Drohomirecki
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Martwa natura muzyczna z klarnetem, olej, płótno,  250 × 60, 2021 r.



Martwa natura z rybami – wędki, sieci, kołowrotek, olej, płótno, 120 × 80, 2018 r.

Wąwóz, olej, płótno, 70 × 50, 2020 r.



W porcie. Sprzedawca melonów, olej, płótno, 119 × 100, 2019/2020 r.

Italia. Spotkanie na drodze, olej, płótno, 100 × 80, 2018/2021 r.



Monte Cicerale  –  Campanilla II, olej, płyta, 75 × 29, 2015 r.

Monte Cicerale  –  Campanilla I, olej, płyta, 75 × 29, 2015 r.

Monte Cicerale  –  Campanilla III, olej, płyta, 75 × 29, 2015 r.






