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Wstêp

S ³owo redaktora
Tej wiosny staliœmy siê œwiadkami
wstrz¹saj¹cych wydarzeñ, które na zawsze
pozostan¹ w pamiêci narodu. Powiedzenie:
„historia lubi siê powtarzaæ” brzmi jak gorzka ironia i
upokarza niczym drugi policzek. Katyñ poch³on¹³
kolejne ofiary. Tym razem swoj¹ listê wyd³u¿y³ o 96
nazwisk, a wœród nich dwóch prezydentów, wielkich
patriotów Lecha Kaczyñskiego i Ryszarda
Kaczorowskiego. Przera¿aj¹ca symbolika tragedii
przeros³a dos³ownie wszystko. Zamknê³a usta.
Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e osierocony zosta³
ca³y naród. ¯ycie pisze niewiarygodne scenariusze. Czy przyczyna katastrofy lotniczej w
Smoleñsku mo¿e okazaæ siê tak¿e najmniej
spodziewana? £amy bie¿¹cego numeru Nestora
nie pozosta³y obojêtne wobec ojczystej tragedii
i ukazuj¹ zapisy, cenne w swojej autentycznoœci
m.in. autorstwa El¿biety Szadury-Urbañskiej i Leszka
Janeczka.
Dzisiejsze wydanie obfituje w znamienite
fakty z historii naszego miasta, które wywar³y
znacz¹cy wp³yw na dzieje Polski. O krasnostawskiej, najskuteczniejszej wyprawie Jana III
Sobieskiego na czambu³y tatarskie, o trzech
krasnostawskich biskupach, póŸniejszych
prymasach Polski i o arcyksiêciu Maksymilianie,
pretendencie do korony polskiej, wiêzionym na
zamku krasnostawskim opowiadaj¹ Zbigniew Atras
i Kazimierz Sto³ecki. Artur Borzêcki przybli¿a
postaæ pierwszego dyrektora gimnazjum Jana
Wowczaka, a debiutuj¹cy w Nestorze Artur Piekarz
historiê Stanis³awa Kuchciewicza - ¿o³nierza
wyklêtego. Czas II wojny œwiatowej to tak¿e
hitlerowska akcja AB przeciw inteligencji, o czym
przypomina Leszek Janeczek. Znamiona tego
wydarzenia znajduj¹ swoje odbicie w powieœci
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¯ywot wieczny Ryszarda Liskowackiego
(wychowanego w Krasnymstawie), jej fragment
zamieszczamy w s¹siedztwie. Tu¿ za nim
wspomnienie autorstwa Józefa D¹bskiego szkolnego kolegi R. Liskowackiego. Lidia
Jurkiewicz kontynuuje siennickie opowieœci, tym
razem goœci w Boruniu. W wachlarz tematów
historycznych wkomponowuj¹ siê ciekawostki
igrzysk olimpijskich w Sztokholmie - przewodzi nim
Lucjan Cimek.
Liczn¹ grupê sta³ych recenzentów wzbogacili: Zbigniew Strza³kowski i Kazimierz Boles³aw
Malinowski, znany m.in. z publikacji w miesiêczniku
kulturalnym Lampa, oraz Marek Szymaniak
(debiutuj¹cy przed dwoma laty w Nestorze) obecnie
redaktor naczelny lubelskiego pisma studenckiego
Wyspa. Wœród autorów nie zabrak³o Mariusza
Kargula, który ostatnio chrzci³ pióro w czasopiœmie
muzycznym Machina. Nie brakuje naszej
m³odziutkiej debiutantki sprzed pó³ roku Magdy
Krupy, któr¹ mo¿emy poznaæ na fotografii, gdy
odbiera powiatow¹ nagrodê w kategorii Talent
Artystyczny 2009, wkrótce po otrzymaniu g³ównej
nagrody che³mskiej Fundacji M³ode Talenty, której
fina³em by³ tygodniowy rejs ¿aglowcem Pogoria.
Czy popularnoœæ Czerwonych Gitar trwa
nadal? Na to pytanie próbuje znaleŸæ odpowiedŸ
El¿bieta Szadura-Urbañska, przypominaj¹c o 45leciu najpopularniejszego polskiego zespo³u.
Tymczasem trwa Rok Chopinowski. Dzie³a
narodowego arcymistrza daj¹ siê s³yszeæ w
najbardziej zdumiewaj¹cych miejscach
wszechœwiata, o czym donosz¹ Zbigniew Atras i
Wies³aw Krajewski. Pod¹¿aj¹c w dalszym ci¹gu z
duchem polskiego geniuszu, odkrywamy now¹
twarz Miko³aja Kopernika. Œwiatowej s³awy
astronoma przedstawia prezes Oddzia³u
Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Mi³oœników
Astronomii.
Nie zdo³am wymieniæ pozosta³ych autorów
licznych i niezwykle ciekawych artyku³ów oraz
wierszy, ale mam nadziejê, ¿e ich odkrywanie
bêdzie interesuj¹cym zajêciem.
Andrzej David Misiura

PS Jak zawsze dziêkujemy za nades³ane wydawnictwa ksi¹¿kowe i czasopisma w tym Zamojski Kwartalnik
Kulturalny w nowej interesuj¹cej szacie graficznej oraz Lublin. Kultura i Spo³eczeñstwo poœwiêcony w ca³oœci
Józefowi £obodowskiemu, zapomnianemu wybitnemu poecie.

Przybysz z grodu Wiktora Zina
Prace graficzne, jakie ozdabiaj¹ strony
niniejszego Nestora, s¹ autorstwa Alfreda
Przybysza z Hrubieszowa. Absolwent Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamoœciu oraz
Wydzia³u Pedagogiki i Psychologii UMCS w
Lublinie, przez 36 lat etatowo zwi¹zany z
Hrubieszowskim Domem Kultury, sta³ siê
rozpoznawalnym twórc¹ i animatorem kultury
plastycznej naszego województwa, a nawet kraju.
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Organizator i uczestnik wielu plenerów i wystaw, 27
kwietnia 2010 roku trafi³ do Krasnegostawu. W
Muzeum Regionalnym odby³ siê wernisa¿ jego
starannie wykonanych przy u¿yciu lipowego patyka
grafik. Ulubionym ich motywem jest gin¹ca
architektura i piêkno przyrody. Ostatnio zacz¹³
ilustrowaæ tomiki poetów hrubieszowskich i zamojskich. Pewnego rodzaju uhonorowaniem
dzia³alnoœci artysty by³o wydanie w 2000 roku
albumu z okazji 600-lecia Hrubieszowa pt. Stary
Hrubieszów w rysunku i grafice Alfreda Przybysza.

Historia

Krasnystaw i Sobieski

Zbigniew Atras

Krasnostawska wyprawa Jana

Sobieskiego na czambu³y tatarskie

By³a jedn¹ z najbardziej imponuj¹cych
operacji wojskowych w historii orê¿a polskiego.
Pomys³ jej przeprowadzenia powsta³ w czasie
pobytu hetmana Jana Sobieskiego w Krasnymstawie, po dok³adnym rozpoznaniu dzia³añ
przeciwnika. Z Krasnegostawu te¿ wyruszy³y
nieliczne si³y polskie przeciw czambu³om tatarskim,
staczaj¹c niemal ka¿dego dnia wiêksze lub
mniejsze bitwy i potyczki. Prowadzone dzia³ania
stanowi³y ca³oœæ, której nie mo¿na dzieliæ na
poszczególne bitwy jako osobne elementy, gdy¿
wynika³y one jedne z drugich i stanowi³y ci¹g
nastêpuj¹cych po sobie i zale¿nych od siebie
zdarzeñ. Do Krasnegostawu powróci³y te¿ polskie
chor¹gwie z hetmanem Sobieskim na czele.

Hetman Jan III Sobieski
Zwyciêstwo to da³o Janowi Sobieskiemu s³awê i dowództwo, a dwa lata póŸniej - koronê polsk¹.
Zacznijmy jednak tê opowieœæ od krótkiego
wprowadzenia. Kawaleriê, a zw³aszcza jej lekkie
formacje cechowa³a g³ównie ruchliwoœæ, czyli
zdolnoœæ wykonywania szybkich i d³ugich
przemarszów, przy zachowaniu pe³nych zdolnoœci
bojowych. W³aœnie ruchliwoœæ i szybkoœæ
charakteryzowa³y zagon, czyli daleki i b³yskawiczny
rajd samodzielnej grupy kawalerii. Celem zagonu
by³o niszczenie rozproszonych si³ wroga lub
rozbijanie koncentruj¹cych siê obcych wojsk przez
wykorzystanie ca³kowitego zaskoczenia prze-

ciwnika, niespodziewaj¹cego siê ataku w danym
miejscu. Taka forma walki podnosi³a morale w³asnej
spo³ecznoœci na terenach zajêtych przez wroga lub
terroryzowa³a ludnoœæ cywiln¹, gdy dzia³ania
prowadzone by³y na terytorium obcym. Szybkoœæ
dzia³ania i odleg³oœæ marszów mia³a tu znaczenie

Polaki husarz
decyduj¹ce. Zagony prowadzono komunikiem,
czyli przemieszczano siê tylko na koniach, bez
wozów i taborów spowalniaj¹cych marsz.
Przemarsze komunikiem odbywa³y siê przy
wykorzystaniu dwu, a nawet wiêkszej iloœci koni,
tzn. ¿e ka¿dy jeŸdziec prowadzi³ dodatkowego
konia, na którego okresowo siê przesiada³.
Pozwala³o to oszczêdzaæ si³y koni, oraz
umo¿liwia³o zabranie dodatkowego ekwipunku.
Przemieszczaj¹ca siê w ten sposób kawaleria
mog³a pokonywaæ nawet do 100 kilometrów
dziennie i utrzymaæ takie tempo marszu przez kilka
dni. Opisana forma walki stosowana by³a od
wieków przez stepowe ludy azjatyckie, a do
Polski przynieœli j¹ Mongo³owie i Tatarzy. Jak
mówi przys³owie: uczeñ przerós³ mistrza. Polska
kawaleria nie tylko szybko przyswoi³a sobie tê
formê walki, ale znacznie j¹ rozwinê³a i udoskonali³a, co umo¿liwi³o osi¹gniêcie przez ni¹ wielu
spektakularnych zwyciêstw i powstanie opinii o jej
niezwyciê¿onoœci. Najbardziej znanymi polskimi
zagoñczykami byli lisowczycy walcz¹cy w czasie
wojen z Moskw¹. Przemierzali oni wówczas ca³¹
Rosjê od lodów pó³nocy po granice z Persj¹ na
po³udniu i rozleg³e obszary za Uralem na
wschodzie. W 1580 roku prowadzeni przez
Krzysztofa Radziwi³³a w 2 500 ludzi pobili 10 000
wojska kozackie w bitwie pod Toporem. Lisowczycy
walczyli tak¿e w Europie Zachodniej w czasie wojny
30-letniej, bêd¹c na s³u¿bie cesarza, a na sam¹
pog³oskê o mo¿liwoœci ich przemarszu „…bito na
gwa³t w dzwony, zamykano bramy, a wojska
udzielnych i sprzymierzonych nawet z cesarzem
ksi¹¿¹t towarzyszy³y im w pochodzie, by

3

Historia
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broniæ poddanych od tych ¿¹dnych ³upu sprzymierzeñców”. Byli jak szarañcza, jak plaga.
Pozostawiali po sobie ruiny, zgliszcza, spalon¹
ziemiê i trupy, by nikt nigdy nikomu nie udzieli³ o
nich ¿adnej informacji. Mieli wielu wybitnych
wodzów, jednak na szczycie tej formy walki stan¹³
Jan Sobieski, którego wyprawa na czambu³y
tatarskie by³a prawdziwym i niepowtarzalnym
majstersztykiem.

Polski dragon

A wszystko zaczê³o siê w drugiej po³owie
wrzeœnia 1672 roku w Krasnymstawie, gdzie na
przedmieœciach miasta rozbi³y obóz polskie wojska
w sile kilku tysiêcy ¿o³nierzy, stanowi¹ce
ubezpieczenie osoby królewskiej i rejonu
koncentracji pospolitego ruszenia. W okolice
Krasnegostawu zmierza³y zdziesi¹tkowane polskie
chor¹gwie po przegranych bojach na wschodnich
kresach Rzeczypospolitej. Na czele tych si³ stan¹³
Jan Sobieski, hetman wielki koronny, który 29
wrzeœnia przyby³ do Krasnegostawu z obozu ko³o
Hrubieszowa. By³ to czas, kiedy Rzeczpospolita
znalaz³a siê na skraju przepaœci. Kilka miesiêcy
wczeœniej na nieprzygotowany do wojny i
wyniszczony kraj runê³o potê¿ne uderzenie.
Osiemdziesiêciotysiêczna armia turecka
wspomagana przez Tatarów i Kozaków wkroczy³a
w granice pañstwa polskiego. W krótkim czasie jej
³upem pad³ Kamieniec Podolski, uwa¿any dot¹d za
twierdzê nie do zdobycia, na którego murach zgin¹³
Jerzy Wo³odyjowski - dowódca obrony. Król Micha³
Korybut Wiœniowiecki nie odziedziczy³ dowódczych
zdolnoœci swego s³ynnego ojca Jeremiego
Wiœniowieckiego, wojewody ruskiego, bêd¹cego
postrachem wszystkich Kozaków i ca³ej Ukrainy,
i nie by³ monarch¹ zdolnym do podjêcia
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skutecznych dzia³añ, a si³y pospolitego ruszenia nie
mog³y w ¿aden sposób zmieniæ zaistnia³ej sytuacji.
20 wrzeœnia 1672 roku turecko-tatarskie wojska w
sile oko³o 50 000 ludzi przyst¹pi³y do oblê¿enia
Lwowa, którego broni³a 500-osobowa za³oga
wojskowa pod dowództwem Eliasza £êckiego.
Turcy rozpoczêli artyleryjski ostrza³ miasta i
dzia³ania minerskie, nie rezygnuj¹c przy tym z
prowadzenia bezpoœrednich szturmów. Zdobycie
Lwowa by³o kwesti¹ czasu. Polacy przyst¹pili do
rokowañ, staraj¹c siê w ten sposób pozyskaæ czas
na przygotowanie si³ do dalszej walki. W tej sytuacji
wolne od zadañ wojennych czambu³y tatarskie
ruszy³y w g³¹b Polski w celu zdobycia ³upów - „boæ
przecie ubodzy do dom powracaæ nie mo¿emy”.
Jeden z czambu³ów, dowodzony przez D¿iambet
Gireja Su³tana, przekroczy³ liniê Wieprza, grabi¹c
i niszcz¹c tereny miêdzy Krasnobrodem, a
Janowem, docieraj¹c a¿ w okolice Turobina.
Stacjonuj¹ce w Krasnymstawie wojska polskie w
liczbie kilku tysiêcy jazdy, pod dowództwem Jana
Sobieskiego, sta³y siê jedynymi si³ami w miarê
zdolnymi do obrony ludnoœci i dalszych terenów
kraju przed grabie¿cami. Z tej liczby 10
najwartoœciowszych chor¹gwi husarskich (w tym
doborow¹ chor¹giew husarsk¹ starosty krasnostawskiego Feliksa Potockiego) musia³ Sobieski
odes³aæ w kierunku Warszawy dla ochrony
wybieraj¹cego siê na wojnê króla. Pozosta³e w
Krasnymstawie wojska polskie nie przekracza³y
3 000 ludzi. Naprzeciw nich pod¹¿a³y dziesi¹tki
tysiêcy Tatarów ¿¹dnych ³upów. Hetman Sobieski
rozsy³a³ szeroko podjazdy w celu zdobycia jêzyka
i poznania zamiarów wroga. Wszystko wskazywa³o
na to, ¿e jedynym celem dzia³añ si³ tatarskich by³a
grabie¿. Na tej podstawie Jan Sobieski podj¹³
szalon¹ jak siê wówczas mog³o wydawaæ decyzjê.
Dzieñ wczeœniej wycofa³ obozowe tabory w okolice
zamku w Krupem, a 5 paŸdziernika 1672 roku po
mszy œwiêtej w krasnostawskim koœciele
katedralnym celebrowanej przez biskupa
che³mskiego Krzysztofa ¯egockiego, na czele oko³o
3 000 jazdy ruszy³ komunikiem w stronê Zamoœcia.
By³a jesieñ, pogoda deszczowa, dni krótkie i
mgliste, drogi b³otniste, przeprawy poniszczone, a
noce z przymrozkami. Oko³o wieczora, po
przebyciu 30 kilometrów wojska polskie dotar³y do
Sitañca, sk¹d Sobieski wys³a³ goñca do twierdzy
zamojskiej, w której stacjonowa³ oddzia³ polskich
kozaków w sile 2 000 ludzi pod wodz¹ Haneñki.
Jednak zamojski oddzia³ wyruszy³ tego dnia na
wyprawê w kierunku Be³za. Tymczasem podjazd
pod dowództwem Zawiszy (zaporoskiego kozaka)
wys³any na rozpoznanie terenu, dostarczy³ infor-
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Trasa wyprawy Sobieskiego

macjê o czambule tatarskim grasuj¹cym w
okolicach Krasnobrodu. O pó³nocy, w silnym
deszczu g³ówne si³y ruszy³y komunikiem naprzeciw
Tatarom. Drugi oddzia³ w sk³adzie jednej chor¹gwi
husarskiej pod dowództwem porucznika
Pruszkowskiego ruszy³ przez Turobin i Zwierzyniec
w kierunku Krasnobrodu, bij¹c po drodze kilka
napotkanych watah tatarskich. Po przebyciu 32
kilometrów, komunik dotar³ w okolice Suchowoli,
gdzie hetman Sobieski wstrzyma³ dalsze dzia³ania
do rana, nie chc¹c walczyæ wœród ciemnej nocy i
bez chwili wytchnienia po ciê¿kim marszu.
Przygotowuj¹c plany porannego ataku, rozes³a³
jednak podjazdy prowadzone przez najlepszych
dowódców, nie bacz¹c na zmêczenie ¿o³nierza.
Jednak tej nocy odpoczynek nie by³ dany nikomu.
Jak siê okaza³o, zamojski oddzia³ Haneñki nie
poszed³ w kierunku Be³za, lecz na Krasnobród i
w³aœnie w tej chwili uderzy³ na Tatarów. Nie zadaj¹c
im jednak powa¿niejszych strat, wycofa³ siê szybko
w kierunku Zamoœcia. Na odg³os walki wojska
Sobieskiego ruszy³y w ich kierunku. Jednak rola
komunika ograniczy³a siê ju¿ tylko do likwidacji
rozproszonych grup tatarskich i zbierania
porzuconego jasyru, który nastêpnie odes³ano do
Zamoœcia. Po odpoczynku, wszystkie oddzia³y
Sobieskiego ruszy³y komunikiem w stronê
Szarowoli, gdzie wed³ug informacji przekazanych
przez zwiadowcze podjazdy mia³ przebywaæ z
jasyrem liczny oddzia³ tatarski. Kolejny podjazd
dowodzony przez Zawiszê ruszy³ w stronê Narola.

Jednak grasuj¹cy w okolicach Szarowoli oddzia³
tatarski pod dowództwem Abbas Murzy otrzyma³
ju¿ informacje o ataku Haneñki, od niedobitków
spod Krasnobrodu i porzucaj¹c jasyr, wycofa³ siê
szybko w kierunku Cieszanowa. W Szarowoli
hetman Sobieski otrzyma³ dok³adne informacje od
rozes³anych podjazdów o aktualnej sytuacji. Na ich
podstawie skierowa³ swe si³y w kierunku Narola. By³
6 paŸdziernika 1672 roku. Na czele komunika, jako
jego stra¿ przednia, pod¹¿a³ pu³k ordynacji ksi¹¿¹t
Ostrogskich dowodzony przez porucznika £asko.
Dzieñ chyli³ siê ku zachodowi, gdy oczom ¿o³nierzy
ukaza³y siê ³uny p³on¹cego Narola. W ich blasku
ujrzeli te¿ dwa uwijaj¹ce siê zagony Tatarów pod
miastem. Porucznik £asko natychmiast uderzy³
si³ami swego pu³ku i rozbi³ je ca³kowicie. Drogê
ucieczki zamyka³y Tatarom szeroko rozlane wody
Tanwi. Wiêkszoœæ ¿o³nierzy wroga zginê³a z r¹k
dragonów £aski, a pozosta³ych poch³onê³y nurty
Tanwi. Pomimo zmêczenia walk¹ i przebytymi,
kolejnymi w tym dniu 34 kilometrami rozmiêk³ych
dróg, wojsko zbiera³o porzucony jasyr (oko³o 2 000
osób), w którym jak zwykle by³a du¿a liczba kobiet
i dzieci. By³o to pierwsze powa¿ne starcie z
wrogiem i pierwsze zwyciêstwo wzmacniaj¹ce
ducha ¿o³nierza. Obok znacznej liczby ludnoœci
uwolnionej z niewoli, zdobyto tak¿e du¿o sztuk koni
i byd³a. Odpoczynek trwa³ do pó³nocy, czyli oko³o 45 godzin, po czym wys³ano kolejne podjazdy, a si³y
g³ówne ruszy³y komunikiem w stronê Cieszanowa
i Lubaczowa - „na ³uny p³on¹cych miejscowoœci”.
Stra¿ przedni¹ stanowi³a chor¹giew kozacka
oboŸnego koronnego (60 koni) pod dowództwem
porucznika Linkowicza. To w³aœnie ona w okolicach
p³on¹cego Cieszanowa natknê³a siê na tatarski
torhak (ma³y oddzia³), likwiduj¹c go ca³kowicie i bior¹c jeñców. Od nich w³aœnie pozyskano cenne
informacje, ¿e na miejsce g³ównego kosza
(koncentracji jasyru) wyznaczono Niemirów, a to
pozwala³o przeprowadziæ skuteczny atak i stwarza³o szansê jednoczesnej likwidacji wiêkszoœci
zagonów tatarskich dzia³aj¹cych w tej okolicy.
Hetman Sobieski podj¹³ szybk¹ decyzjê i rozkaza³
natychmiastowy marsz na Niemirów. W stronê
p³on¹cego Lubaczowa wys³ano silny podjazd pod
dowództwem rotmistrza £aziñskiego (50 koni), a
nastêpnie drugi, który stanowi³a chor¹giew
stra¿nika wojskowego Zbro¿ka, w sile 60 koni.
Zadaniem tych podjazdów by³o oczyszczenie
terenu z luŸnych grup tatarskich, a przede
wszystkim utworzenie drugiego skrzyd³a ataku,
zamykaj¹cego przeciwnikowi mo¿liwoœæ ucieczki z
pola planowanej bitwy pod Niemirowem. W
okolicach Lubaczowa oba podjazdy natrafi³y na
powracaj¹ce z jasyrem silne zagony tatarskie, które
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po ciê¿kiej walce ca³kowicie rozbi³y. W Bruœni,
id¹ce komunikiem g³ówne si³y polskie natknê³y siê
na opuszczone obozowisko tatarskie z du¿¹ iloœci¹
porzuconego w pop³ochu jasyru. Znaczy³o to, ¿e
Tatarzy ju¿ wiedzieli o zbli¿aj¹cych siê wojskach
polskich Jana Sobieskiego. Nale¿a³o wiêc tê
informacjê jak najszybciej wyprzedziæ. Komunik
przyspieszy³ i w okolicach Horyñca wymin¹³
odwody tatarskie stanowi¹ce ich tyln¹ stra¿, a na
wysokoœci Radru¿a by³ ju¿ z boku g³ównej kolumny
tatarskiej, prowadz¹cej ca³y zdobyty jasyr
czambu³u D¿iambet Gireja So³tana. Hetman
Sobieski wys³a³ oddzia³ w sile oko³o 300 ludzi,
dowodzony przez pu³kownika Linkowicza, z
zadaniem wyprzedzenia wojsk tatarskich i
wykonania
ataku
czo³owego
od
strony
Niemirowa. Sam na czele si³ g³ównych uderzy³ na
nieprzyjaciela z boku. Rozbite oddzia³y tatarskie
podjê³y próbê ucieczki w stronê Lubaczowa, lecz tu
natrafi³y na wys³ane wczeœniej podjazdy
dowodzone przez £aziñskiego i Zbro¿ka. Bitwa
kilka razy odnawia³a siê w miarê przybywania
nowych czambu³ów zd¹¿aj¹cych z jasyrem w
stronê kosza, a zakoñczy³a w okolicach
Lubaczowa, w którym to kierunku ucieka³a
najwiêksza liczba Tatarów.
Odniesione zwyciêstwo mia³o znaczne
rozmiary. Samego jasyru odbito kilkanaœcie tysiêcy
ludzi. Wziêto kilkudziesiêciu jeñców, w tym jednego
ze znacznych murzów. Sam D¿iambet Girej So³tan
zdo³a³ umkn¹æ. Pomimo zmêczenia, wojsko
pozbiera³o jeszcze odbity jasyr, zw³aszcza dzieci,
który odes³ano w bezpieczne miejsce. Mêcz¹cy
marsz i stoczona walka wymusi³y odpoczynek.
Chor¹gwie pozosta³y na noc na bitewnym
pobojowisku. Tu œci¹ga³y zapêdzone w pogoni za
nieprzyjacielem polskie oddzia³y. Nastêpnego dnia
hetman Sobieski przeprowadzi³ swoje wojska do
pobliskiej Kochanówki. Wys³ane podjazdy nie
informowa³y o nieprzyjacielskich dzia³aniach,
dlatego Sobieski zarz¹dzi³ ca³odzienny
odpoczynek. W poprzednich dniach (5-7 X)
chor¹gwie przeby³y ponad 150 kilometrów
b³otnistych, jesiennych traktów, w tym oko³o 84
kilometry bezdro¿y i stoczy³y 5 wiêkszych i kilka
mniejszych bojów i potyczek. Ludziom brakowa³o
si³, a konie zaczyna³y ustawaæ. Nale¿a³o te¿
poczekaæ na maruderów, którzy nie mogli dogoniæ
swych oddzia³ów. Po dobie odpoczynku,
zregenerowaniu si³ i uzupe³nieniu sk³adu bojowego
chor¹gwi o przyby³ych ochotników Jan Sobieski
zarz¹dzi³ wymarsz w kierunku Gródka, traktem na
Jaworów. W okolicach Bruchmala Sobieski
otrzyma³ informacje od wys³anych podjazdów, ¿e
g³ówne si³y tatarskie znajduj¹ siê miêdzy
Przemyœlem a Samborem. Porzuci³ wiêc trakt na
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Gródek, wysy³aj¹c tam tylko silny podjazd w liczbie
20 ludzi pod dowództwem Pukoszewskiego z
zadaniem dopêdzenia i rozbicia dzia³aj¹cego tu
czambu³u Omar Alego, pod¹¿aj¹cego z jasyrem w
kierunku Lwowa. Sam natomiast na czele
wszystkich chor¹gwi pod¹¿y³ w kierunku
po³udniowo-zachodnim. W rejonie Hoszan stra¿e
przednie wojsk hetmañskich napotka³y oddzia³
tatarski. Rozbi³y go i pojma³y jeñców, którzy
dostarczyli cennych informacji, ¿e g³ówny kosz
tatarski Nuradyn So³tana (hetmana tatarskiego)
znajduje siê pod Komarnem. Tam te¿ skierowa³ swe
si³y hetman Jan Sobieski. Tatarski kosz roz³o¿ony
pod Komarnem zajmowa³ doœæ du¿y teren po³o¿ony
wzd³u¿ brzegów Stawu Kliteckiego, na którego
trudno dostêpnych wyspach schroni³a siê
miejscowa ludnoœæ. Si³y tatarskie w liczbie oko³o
10 000 ludzi, uzupe³nione o oddzia³y Lipków,
Kozaków, a nawet jak¹œ zdradzieck¹, najemn¹
chor¹giew polsk¹, rozstawione by³y doœæ
chaotycznie ze wzglêdu na przepe³nienie kosza
licznym jasyrem. Przypomina³y raczej wielkie
targowisko ni¿ obóz wojskowy i wymaga³y doœæ
du¿ej iloœci czasu, by sformowaæ szyki obronne.
Tatarzy, pewni ¿e w tych okolicach nic im nie grozi,
nie wystawili ¿adnych ubezpieczeñ. Na wieœæ o
zbli¿aj¹cych siê Polakach, Nuradyn rozpocz¹³
formowanie obrony i gromadzenie jeñców w jednym
miejscu. Starszych i os³abionych zabijano dla
zyskania na czasie. Jednak cennego czasu na
przegrupowanie Tatarom zabrak³o, a wojska polskie
w sile oko³o 2 500 ludzi szybko nadchodzi³y.
Pomimo zmêczenia marszem jaki tego dnia odbyli
(57 kilometrów) w deszczu i po drogach, ¿e - jak
pisa³ Sobieski: „gorszych y wiêkszych nie masz w
ca³ym œwiecie”, pomimo ustaj¹cych koni, hetman z
marszu wyda³ rozkaz ataku. Postanowi³ wroga nie
tylko pobiæ, ale zniszczyæ ca³kowicie. „W oczy”
Tatarom rzuci³ s³abszy oddzia³ w liczbie oko³o 1 000
ludzi pod dowództwem stra¿nika koronnego
Bidziñskiego, który mia³ atakowaæ od lewego
skrzyd³a z kierunku wsi Bucza³y. W jego sk³ad
wchodzi³a w³asna chor¹giew kozacka stra¿nika
koronnego, chor¹giew kozacka podczaszego
Mielnickiego-Koby³eckiego, chor¹giew kozacka
£aziñskiego, chor¹giew kozacka oboŸnego
koronnego pod dowództwem Linkowicza, pu³k
ksiêcia Ostrogskiego pod dowództwem £aski i prawdopodobnie pu³k chor¹¿ego koronnego, a tak¿e
pewna liczba towarzystwa, czyli ochotniczej
szlachty.
By³o ju¿ póŸno, bo oko³o godziny 20, gdy
rozpoczê³a siê walka. Lekka jazda Bidziñskiego
przeprawi³a siê przez rzeczkê Smotrycz na oczach
ca³ego kosza Tatarów, po czym uszykowane w
marszu chor¹gwie, nie trac¹c ducha na widok
przewa¿aj¹cych wojsk nieprzyjaciela, ruszy³y do
natarcia. Tatarzy podjêli walkê ze s³abszymi si³ami
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polskimi, kieruj¹c siê w ich stronê, czyli na lewe
skrzyd³o, ods³aniaj¹c tym samym ty³y i prawe
skrzyd³o. Tymczasem hetman Sobieski przeprawi³
siê przez rzekê, przeszed³ obok wsi Ch³opy, i na
czele g³ównych chor¹gwi polskich, zaatakowa³
Tatarów z boku i od ty³u. Zaskoczenie by³o
ca³kowite, poniewa¿ Tatarzy spostrzegli wojska
Sobieskiego wychodz¹ce zza wzgórza, dopiero w
chwili gdy te rusza³y ju¿ do natarcia. Nieprzyjaciel
zaskoczony dwuskrzyd³owym natarciem nie
wytrzyma³ nawet pierwszego uderzenia i szuka³
ratunku w ucieczce. Jednak drogi na Lwów i ku
Dniestrowi mia³ odciête. Czêœæ Tatarów znajduj¹ca
siê nad brzegiem Stawu Kliteckiego tam szuka³a
ratunku, trafiaj¹c w rêce rz¹dnych zemsty
mieszkañców Komarna i okolicznych ch³opów,
chroni¹cych siê dotychczas na trudno dostêpnych
wyspach. Ogarniêta pop³ochem spora grupa
Tatarów porzuci³a konie, broñ, a nawet ubrania i salwowa³a siê ucieczk¹ w kierunku Bieñkowej Wiszni i
Rudek, gdzie zosta³a dopadniêta przez oddzia³y
poœcigowe. Tatarzy, szukaj¹cy schronienia w
lasach i szuwarach nadrzecznych, trafili w rêce
ch³opów. Bitwa zakoñczy³a siê póŸn¹ noc¹. Z
pogromu usz³o zaledwie kilkuset Tatarów pod
wodz¹ Nuradyna. Pole bitwy i ca³a droga odwrotu
zas³ana by³a tatarskimi trupami. Zdobyto dwie
chor¹gwie, tatarsk¹ i kozack¹. Do niewoli wziêto
tylko kilkudziesiêciu jeñców, a z tatarskiego jasyru
uwolniono oko³o 20 000 ludzi. Przemêczone
oddzia³y polskie odpoczywa³y przez ca³¹ pozosta³¹
czêœæ nocy w rejonie Rudek. Z zeznañ pojmanych
jeñców i widoku dymów, wynika³o ¿e na Zadniestrzu
dzia³a³a horda najm³odszego z So³tanów, Ad¿i
Gireja. Hetman Sobieski postanowi³ wiêc
przeprawiæ siê przez Staw Klitecki i Wereszczycê z
zamiarem dopadniêcia ca³ej hordy ze wszystkimi
zagonami i jasyrem. Pod Komarnem roz³o¿ono
obóz, czekaj¹c na naprawê grobli i mostów.
Rankiem 10 paŸdziernika rozpoczê³a siê
przeprawa. Gdy ju¿ kilkanaœcie chor¹gwi
znajdowa³o siê na drugim brzegu, hetman Sobieski
otrzyma³ informacjê, ¿e w okolicach Hruszowej
przebywa du¿y oddzia³ tatarski szykuj¹cy siê do
przeprawy przez Dniestr w miejscowoœci Mosty.
Wiadomoœæ ta obali³a ca³y misterny plan hetmana.
Wykonywana pod Komarnem przeprawa polskich
wojsk by³a zbêdna. Nieprzyjaciel znajdowa³ siê na
po³udniu. Decyzja Jana Sobieskiego by³a
natychmiastowa. Przeprawa zosta³a przerwana, a
hetman, nie czekaj¹c na powrót przeprawionych ju¿
chor¹gwi, ruszy³ w kierunku Mostów. Oko³o
po³udnia pod¹¿y³o za nim kilkanaœcie chor¹gwi,
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które musia³y dokonaæ przeprawy powrotnej. Po
dotarciu nad brzeg Dniestru okaza³o siê, ¿e
uzyskane informacje by³y myl¹ce. Rzeka wyla³a
i przeprawa z jasyrem nie by³a w tym miejscu
mo¿liwa. Ca³a dolina zalana by³a wod¹, pod któr¹
znajdowa³a siê te¿ droga do mostu na Dniestrze.
Tylko miejscowy i dobrze obeznany ze szlakiem
przewodnik móg³ przeprowadziæ wojsko do mostu,
a póŸniej na drugi, suchy brzeg rzeki. By³o to do
przebycia kilka kilometrów wód o nieznanej
g³êbokoœci i szybkim nurcie. Takiego przewodnika
znaleziono, a by³ nim miejscowy ch³op z Wo³szczy.
S³oñce ju¿ zachodzi³o, gdy na brzeg Dniestru
przyby³y ostatnie chor¹gwie polskiej jazdy. Na
przeprawê ca³ego wojska by³o ju¿ za póŸno,
dlatego Sobieski pozostawi³ je na nocleg. Sam ze
swoj¹ chor¹gwi¹ pancern¹, dragoni¹ i rajtari¹
poprzez wody dotar³ do miejscowoœci Mosty, gdzie
¿o³nierze, pomimo zmêczenia, przyst¹pili do
ca³onocnej naprawy mostu na Dniestrze. 11
paŸdziernika z brzaskiem dnia rozpoczê³a siê
przeprawa wszystkich chor¹gwi polskich przez
Dniestr i jego zalan¹ dolinê. Po chwili odpoczynku
chor¹gwie ruszy³y dalej by przeprawiæ siê przez
kolejn¹ rzekê Bystrzycê z jej zalan¹, bagnist¹
dolin¹ i dotrzeæ do wsi Hruszowej. Tatarów ju¿ tu nie
by³o. Zmierzali z jasyrem w stronê Drohobycza i
Stryja, a ich szlak znaczy³y widoczne ³uny i dymy
po¿arów. Przeprawa polskich chor¹gwi przez
Dniestr i Bystrzycê trwa³a do po³udnia, czyli oko³o 5
godzin. Pomimo wielkiego zmêczenia, wojsko
ruszy³o dalej w poœcig za nieprzyjacielem i dopiero
póŸnym popo³udniem, po miniêciu Drohobycza i
dotarciu do wsi Gaje, hetman Jan Sobieski
zarz¹dzi³ postój i odpoczynek. Nie by³ on jednak
dany wszystkim, bo w kierunku Stryja wys³ano na
ca³¹ noc rozpoznawcze podjazdy. Z nap³ywaj¹cych
meldunków wynika³o, ¿e Tatarzy wyprzedzili
polskie chor¹gwie o ca³e dwa dni marszu,
pod¹¿aj¹c w kierunku znanych im przepraw w
okolicach Halicza. Czas zacz¹³ pracowaæ na
korzyœæ tatarskich czambu³ów. Wyczerpany polski
¿o³nierz wykonywa³ hetmañskie rozkazy ostatkiem
si³. Konie pada³y ze zmêczenia ka¿dego dnia i to w
du¿ej liczbie. Do kolejnej przeprawy i marszu
komunikiem polskie chor¹gwie siê nie nadawa³y.
Jednak hetman Jan Sobieski mia³ wielki pos³uch u
¿o³nierza, który doskonale rozumia³, ¿e po
przeprawie tatarskich czambu³ów przez Dniestr,
dalsza pogoñ za nieprzyjacielem nie bêdzie mia³a
ju¿ ¿adnego sensu i skazana jest na niepowodzenie. Nie czekaj¹c wiêc dnia, polskie chor¹gwie
ruszy³y w pogoñ. Wydawa³o siê, ¿e by³ to ju¿ naj-
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wy¿szy szczyt ¿o³nierskiego wysi³ku. Przed œwitem
komunik min¹³ Stryj, a ko³o po³udnia przeszed³ ko³o
Bolechowa. Tu opuœci³ trakt i na prze³aj przez
wzgórza i lasy, pokonuj¹c tego dnia ponad 85
kilometrów, dotar³ i zatrzyma³ siê w rejonie wsi
H o ³ y n i a . Tu t a j n a p ³ y w a ³ y m e l d u n k i o d
penetruj¹cych okolice podjazdów. Ca³a horda
tatarska Ad¿i Gireja pod¹¿a³a wolno w kierunku
przepraw w okolicach Halicza. Do³¹czy³ ju¿ do niej
Nuradyn So³tan, któremu cudem uda³o siê
uratowaæ ¿ycie i zbiec w czasie bitwy pod
Komarnem. Jako starszy rang¹, przej¹³
dowodzenie nad hord¹. Po miniêciu Ro¿niatowa,
Tatarzy zatrzymali siê na biwak w dolinie rzeki
Bere¿nicy. Dla hetmana Sobieskiego wszystko
sta³o siê jasne. Nieprzyjaciel zosta³ dopêdzony i to
w najdogodniejszym miejscu. Kolejny dzieñ musia³
byæ dniem rozstrzygaj¹cej bitwy, by wykorzystaæ
ca³kowicie pe³ne zaskoczenie i korzystne warunki
terenowe. Noc¹, Sobieski pos³a³ rozkazy do
okolicznych miast: Ka³usza, Nowicy i Ro¿niatowa,
by uzbrojeni ch³opi spieszyli do lasów i na przejœcia
prowadz¹ce w kierunku Halicza i Stanis³awowa,
gdzie mieli czekaæ z ob³aw¹ na niedobitków
tatarskich. Po krótkim odpoczynku, polskie
chor¹gwie ruszy³y komunikiem w stronê Nowicy i w
œwietle ksiê¿yca przeprawi³y siê przez Czuczwê,
Gnilec i £omnicê. £uny tatarskich ognisk
wyznacza³y im kierunek marszu. Wszystkie
dotychczasowe marsze, przeprawy, boje i pogonie
by³y niczym w porównaniu z trudami tego,
ostatniego ju¿ etapu. Wysi³ek i g³ód poprzednich
dni, wyczerpanie koni, zimno i wilgoæ
dziesi¹tkowa³y chor¹gwie, a komunik topnia³ w
oczach, spadaj¹c do liczby oko³o pó³tora tysi¹ca
ludzi. Jednak ten wynêdznia³y do ostatecznoœci
¿o³nierz pod¹¿a³ zgodnie z rozkazem na spotkanie
nieprzyjaciela licz¹cego od 8 do 10 tysiêcy ludzi, by
stoczyæ z nim ostateczny bój. W okolicach Nowicy
Jan Sobieski wys³a³ pu³k wojewody ruskiego w
kierunku wsi Petranka z zadaniem natarcia na ty³y
wroga i zamkniêcia kierunku jego ewentualnej
ucieczki. Chor¹gwie Baruchowskiego i
Kozubskiego znajduj¹ce siê na podjazdach
otrzyma³y rozkaz pilnowania boków kolumny
nieprzyjaciela, tak by Tatarzy nie mieli mo¿liwoœci
ucieczki w tym kierunku i unikniêcia uderzenia
g³ównych si³ polskich. Oko³o godziny po wschodzie
s³oñca wyszed³ komunik na Tatarów, zachodz¹c ich
z boku. Czambu³ tatarski by³ ju¿ w marszu, i
zbli¿aj¹c siê do niebezpiecznych lasów
bednarowskich, posuwa³ siê bardzo ostro¿nie.
Chor¹gwie polskie, os³oniête przez pobliskie
wzgórze wysz³y na nich w pe³nym szyku bojowym.
Na przedzie zajmowali miejsce harcownicy,
co zmyli³o p o c z ¹ t k o w o Tatarów, którym
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Rejon dzia³ania czambu³ów tatarskich
wydawa³o siê, ¿e nadchodz¹ce si³y to oddzia³y
z³o¿one z za³óg pobliskich zamków. Dlatego
odwa¿nie przyjêli walkê i stawili silny opór. Gdy
jednak po chwili ujrzeli polsk¹ husariê id¹c¹ w szyku
bojowym, w panice rzucili siê do ucieczki drog¹ na
Uhrynów, gdy¿ tylko ten kierunek by³ wolny. Innych
atakowa³y ju¿ pozosta³e polskie chor¹gwie. Z
mo¿liwoœci ucieczki t¹ drog¹ zdo³a³o skorzystaæ
niewielu Tatarów. Inni próbowali schroniæ siê w
lasach, porzucaj¹c konie i jasyr. Tu jednak czekali
na nich ch³opi, którym hetman Sobieski wys³a³ na
pomoc jednostki dragonii. Bitwa by³a bardzo krótka i
szybko przekszta³ci³a siê w trwaj¹c¹ a¿ dwa dni
ob³awê na Tatarzyna. Wszystkie drogi i lasy pokry³y
tysi¹ce trupów. W tej walce pardonu nie by³o.
Wziêto zaledwie kilkuset jeñców, w tym ca³y dwór
obu so³tanów. Zdobyto 5 chor¹gwi su³tañskich, 2
semeñskie, 1 syziñsk¹, 1 nohajsk¹ i buñczuk, a
tak¿e du¿e iloœci koni i byd³a. Z jasyru uwolniono
oko³o 10 000 ludzi, w tym bardzo wiele kobiet i
dzieci. By³a to ludnoœæ polska z ziemi sanockiej. Tak
zakoñczy³a siê ostatnia bitwa w czasie
krasnostawskiej wyprawy Jana Sobieskiego na
czambu³y tatarskie, i by³ to szczyt wysi³ku ¿o³nierzy,
a przede wszystkim koni. Do dalszej akcji nikt ju¿
nie by³ zdolny. 15 paŸdziernika pod Uhrynowem
odprawiono uroczyste nabo¿eñstwo dziêkczynne,
po którym do króla ruszy³ czeœnik poznañski
Z³otnicki z listem hetmañskim zawiadamiaj¹cym o
zwyciêstwie i proœb¹ o zimowe chleby i le¿e dla
wojska. W dniach od 5 do 14 paŸdziernika chor¹-
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gwie pod wodz¹ Jana Sobieskiego przeby³y ponad
450 kilometrów, czyli oko³o 50 dziennie, po
fatalnych i b³otnistych drogach oraz bezdro¿ach,
przekraczaj¹c wielokrotnie rzeki, w ogniu sta³ych
walk, w terenie, gdzie o „bochenek chleba trudniej
by³o, ni¿ o tysi¹c Tatarów”. W bitwach stoczonych w
czasie wyprawy, polskie chor¹gwie walczy³y
³¹cznie z 20-25 tysi¹cami Tatarów, Janczarów
i Kozaków, z czego zaledwie 2-3 tysi¹ce usz³o z
¿yciem. Z jasyru uwolniono 44 tysi¹ce ludzi. Nie
zmieni³o to wyniku wojny 1672 roku.
Rzeczpospolita przegra³a i podpisa³a haniebne
uk³ady w Buczaczu, staj¹c siê wasalem Turcji.
Jednak na polskiej scenie pojawi³ siê cz³owiek
zdolny do poprowadzenia armii i zwyciêstwa nad
ka¿dym przeciwnikiem. Sejm odrzuci³ haniebne
uk³ady buczackie i uchwali³ wysokie podatki.

Kazimierz Sto³ecki

najazdy - obrazy zapisane
Tatarskie
w starych ksiêgach
Wœród wydarzeñ historycznych, które mia³y
szczególnie du¿y wp³yw na losy naszych
antenatów, by³y: warunki klimatyczne, morowe
zarazy oraz wojny. Dla szeroko zakreœlonych okolic
Krasnegostawu, który le¿a³ na ziemiach ruskich,
pocz¹tkowo by³y to pograniczne walki polskoruskie i litewskie. Najwiêksz¹ jednak wagê mia³y
tatarskie najazdy, którymi przez niemal piêæ stuleci
(XIII-XVII), gnêbione by³y wschodnie ziemie
polskie. Oto obraz tatarskich najazdów, jaki zosta³
zapisany w starych ksiêgach.
Dzia³ania tatarskie w XIII wieku na
Wêgrzech mia³y najwiêkszy zasiêg i najstraszniejsze skutki. W latach 1241-1242 zginê³a po³owa
ludnoœci kraju (oko³o 2 mln ludzi). Ta przera¿aj¹ca
skala zniszczeñ wynika³a z taktyki dzia³añ
tatarskich. Pustoszyli oni tereny, które znalaz³y siê
w ich zasiêgu lub wykonywali szybkie przemarsze
utartymi szlakami. Podczas pochodów pozostawiali
za sob¹ pas zgliszcz szerokoœci 30 km. Obie formy
dzia³añ by³y stosowane w czasie najazdów na
Polskê [1].
Szczekarzew (dawny Krasnystaw) le¿a³ na
szlaku trzech wielkich najazdów tatarskich na
ziemie polskie w XIII wieku w latach: 1240/1241,
1259 i 1287 [1]. W listopadzie 1240 r. Mongo³owie
wys³ali do Polski oddzia³y dalekiego rozpoznania.
Jeden z nich posuwa³ siê szlakiem wo³yñskim na
Che³m. Miasto Che³m r. 1240 jedyne w ca³ej okolicy
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Pozwoli³y one wystawiæ godn¹ armiê, która w roku
nastêpnym, poprowadzona przez jedyn¹, zdoln¹
do tego osobê - Jana Sobieskiego, na polach
Chocimia pokona³a Turków, zadaj¹c im najwiêksz¹
do tego czasu klêskê l¹dow¹ w ich historii. Sta³o siê
to dopiero w 1673 roku, a tymczasem w dniu 16
paŸdziernika 1672 roku chor¹gwie polskie
prowadzone przez hetmana Jana Sobieskiego
wymaszerowa³y spod Uhrynowa, i obieraj¹c
kierunek krasnostawski, uda³y siê w drogê
powrotn¹, a pod koniec miesi¹ca przyby³y witane
biciem wszystkich dzwonów koœcielnych do
Krasnegostawu, miasta, w którym to wszystko siê
zaczê³o.
Zbigniew Atras
Hugo Zieliñski, Wyprawa Sobieskiego na czambu³y
tatarskie, Przegl¹d historyczno-wojskowy. Z pracy
tej pochodzi wiêkszoœæ powy¿szego opisu.

ocala³o od Tatarów, czyli Mogo³ów, i zaludnione w
czêœci Niemcami w czêœci Polakami, ró¿nemi
rzemieœlnikami, ocala³o wœród gruzów i rozwalin
tych okolic [2]. Nie mog¹c zdobyæ Che³ma, Tatarzy
spalili przedmieœcie i cerkiew œw. Trójcy, podzielili
siê na dwie czêœci, a jedna z nich szturmem zdoby³a
Lublin. Bezskutecznie próbowali zdobyæ Kraœnik, w
którym rycerstwo i ludnoœæ okoliczna schroni³a siê
w zamku. Zdobyli Zawichost. Druga czêœæ,
skierowa³a siê na Brzeœæ. Mieszkañcy zostali
wyciêci w pieñ, a miasto spalone. G³ówn¹ wyprawê
przeprowadzili w lutym t¹ sam¹ drog¹. 13 II zdobyli
Sandomierz i ruszyli w stronê Krakowa. G³ówne
uderzenie nast¹pi³o w marcu 1241 r. si³ami jednego
tumena (oko³o 10 tysiêcy). Tatarzy przez Lublin i
Zawichost dotarli do Sandomierza. Pod
Sandomierzem rozdzielili siê na dwa oddzia³y.
Wiêkszy ruszy³ w stronê Krakowa [3]. Do
generalnej rozprawy dosz³o 9 IV 1241 roku pod
Legnic¹, ze znanym skutkiem. D³ugosz napisa³: z
wielk¹ szybkoœci¹ wpadli do Polski i dwa miasta
podówczas doœæ ludne: Lublin i Zawichost i
przyleg³e im powiaty i okolice z³upili i spustoszyli.
Widz¹c siê obci¹¿onymi niezmiern¹ liczb¹ polskich
i ruskich obojej p³ci jeñców, t¹ sam¹ drog¹, któr¹
przyszli, cofn¹³ siê na Ruœ. A uprowadziwszy
brañców w bezpieczne miejsce, wrócili znowu
pospiesznie do Polski, dok¹d rzeki Bug i Wis³a
wtedy zamarz³e nie broni³y po lodzie wstêpu.
Zbli¿yli siê pod Sandomierz, a zdobywszy go,
wszystkich mnichów Cysterskiego zakonu, tudzie¿
wielk¹ liczbê mê¿ów duchownych i œwieckich,
niewiast, szlachty i gminu obojej p³ci, którzy byli w
tym miejscu dla obrony lub ocalenia ¿ycia,
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pomordowali, sprawiwszy rzeŸ straszn¹, nie
oszczêdzono ani starców, ani dzieci, a niewielu
tylko przepuszczono, którzy jako niewolniki poszli w
³yka i jassyr [4].
Najazd w roku 1259, rozpocz¹³ siê w drugiej
po³owie listopada. Oddzia³y tatarskie z posi³kami
litewskimi i ruskimi, przesz³y przez Lublin i Zawichost,
przekroczy³y Wis³ê i w styczniu roku 1260 zdoby³y
Sandomierz. Napisa³ o tym D³ugosz: starostê
Sandomierskiego Piotra z Krempy, i wszystkich
rycerzy Polskich, którzy z nim przybyli, pojmali w
³yka, i ze wszystkiego obdarli, a zbiwszy ich
nielitoœciwie, w koñcu potracili. Potem rzuci³a siê
horda na zamek, w którym sam tylko pozosta³ gmin
wieœniaków, dzieci i niewiast do broni niezdolnych,
z ³atwoœci¹, przeto Tatarzy wdarli siê do zamku, i w
nim wszystkich wymordowali: potem zrabowawszy
zamek i podpaliwszy, wiele ludzi, których jeszcze
oszczêdzi³o ¿elazo, nagnali kup¹, do Wis³y, i jakby
ju¿ rêce mieli od rzezi os³ab³e, w wodzie potopili [4].
Po spaleniu miasta, czêœæ armii ruszy³a w kierunku
pó³nocno-zachodnim. Dotar³a do Sulejowa, po
czym skierowa³a siê na Kraków. Klasztor w
Zawichoœcie i na £ysej Górze spustoszyli, a
³upiestwa i mordy a¿ do Krakowa i Bytomia
rozszerzyli, przyczem wiele ludu posz³o w niewolê.
A pogoœciwszy w Polsce przez ca³e dwa miesi¹ce,
zniszczywszy wiele miejsc po¿arami, z mnogim
gminem jeñców i znaczn¹ zdobycz¹ przez Ruœ,
której ksi¹¿êta dostarczyli im posi³ków, powrócili do
swoich siedlisk, gdy nikt hordom tak licznym nie
œmia³ stawiæ oporu [4].
W 1265 r. Lew i Mœcis³aw Dani³owicz poszli z
Tatarami w Lack¹ ziemiê i spustoszyli ko³o Lublina.
Zim¹ roku 1280, oddzia³y tatarskie, sojusznicy
wojsk ruskich, dotar³y do Sandomierza. Przesz³y
Wis³ê po lodzie i ruszy³y na Kraków. 23 II ponios³y
klêskê w starciu z Polakami i zawróci³y na Ruœ.
Tego okresu dotyczy zapis w Latopisie Ruskim [5]:
Roku 1282 (historycy uwa¿aj¹, ¿e mog³o to byæ
wiosn¹ roku 1285) Telebuga, chan tatarski [z armi¹]
poszed³ przez Karpaty, drog¹, któr¹ mo¿na by³o
przejœæ w trzy dni. A chodzi³ on dni trzydzieœci,
b³¹dz¹c po górach, bo prowadzi³ go gniew bo¿y.
Nasta³ u nich wielki g³ód, tak ¿e ludzie zaczêli jeœæ
konie, potem sami zaczêli umieraæ, i umar³o ich
niezliczone mnóstwo. Telebuga wróci³ piechot¹ ze
swoj¹ ¿on¹ i jedn¹ klacz¹.
W grudniu roku 1287, Tatarzy znów
zaatakowali Ma³opolskê dwoma oddzia³ami.
Starym szlakiem przeszli obok Lublina, którego nie
zdobywano, do Zawichostu. W roku 1287 Tatarzy
nawiedziwszy po drodze ziemie Ruskie, które ju¿
wtedy haracz op³aca³y, wpadli do ziemi Lubelskiej i
Mazowieckiej, a potem w okolice Sandomierza,
Sieradza i Krakowa, i chmarami licznemi jak
szarañcza dnia jedenastego Grudnia, wœród
najtê¿szych mrozów, kiedy doko³a grube le¿a³y
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œniegi, rozsypali siê po kraju. Wnet klasztory,
koœcio³y i warownie, do których lud siê schroni³,
pobrawszy przemoc¹ i popaliwszy, zabawili siê
przez kilka dni zdobywaniem zamku i miasta
Sandomierza, ale gdy za³oga tameczna dzielnie
obojga broni³a, przymuszeni byli szkod¹ znaczn¹ i
sromot¹ odst¹piæ. W przeddzieñ Narodzenia
Chrystusa przybyli pod Kraków i poczêli go
dobywaæ, ale straciwszy kilku znakomitych
wojowników, z wielk¹ ¿a³ob¹ i jêkiem od niego
odst¹pili, i roznieœli za to spustoszenia na
przedmieœciach i wioskach. Tatarzy zaœ,
dowiedziawszy siê od jeñców o ucieczce ksiêcia
Leszka Czarnego do Wêgier, ca³¹ ziemiê
Krakowsk¹ i Sandomiersk¹ pod sam S¹cz
bezkarnie spl¹drowali [4].
Echa wielkich zniszczeñ tatarskich w wieku
XIV, znajdujemy w nastêpuj¹cym zapisie:
Bodzanta, biskup krakowski, w ordynacji dziesiêcin
dla diecezji krakowskiej poœwiadczywszy o
zniszczeniu przez Tatarów wspólnie z Litwinami
ziem: lubelskiej, sieciechowskiej, ³ukowskiej w jego
diecezji po³o¿onych, dla wiêkszego rzeczonych
ziem zaludnienia, na proœbê króla polskiego i za
zgod¹ kapitu³y, nadaje wszystkim tam osiadaj¹cym i
ju¿ osiad³ym wolnoœæ od dziesiêcin na lat
trzydzieœcie od obecnej daty. Dan w Krakowie d.
XIV Junii 1359 [6]. W póŸniejszych wiekach
zagro¿enie najazdami nie ustawa³o.
W roku 1449, w Krasnymstawie zniszczony
zosta³ przez Tatarów koœció³ augustiañski (zapewne
tak¿e i zamek), odbudowane oko³o roku 1458 przez
Kazimierza Jagielloñczyka. W koñcu XV wieku
wzros³a aktywnoœæ tatarska na wschodzie Polski.
Pierwszego wielkiego najazdu Tatarzy dokonali w
roku 1474, pustosz¹c Podole i Ruœ Czerwon¹.
D³ugosz tak opisa³ jego skutki: Wszystek kraj
podolski, prawie w ka¿dym zak¹tku, od cz³eka a¿ do
bydlêcia zakrwawiony i sponiewierany, a z nim
znaczna czêœæ Rusi, wyda³y jêk bolesny a wiele
tysiêcy ludzi p³ci obojga w wieczn¹ niewolê zosta³y
uprowadzone i sprzedane [4]. W roku 1485 Tatarzy
ponownie najechali Podole. W 1490 r. wdarli siê na
Wo³yñ i Che³mszczyznê. Nawiedzali polskie ziemie,
docieraj¹c niekiedy a¿ po Kraków. W nastêpnych
latach najazdy tatarskie sta³y siê codziennoœci¹.
Roku 1489 Król Kazimierz us³yszawszy, i¿
Tatarzy w wielkiem woysku Ruskie y Podolskie
ziemie srogo woiowali, wyprawi³ przeciw nim Jana
Albrychta, Syna swoiego a by³o z nim konnego ludu
piêtnaœcie tysiêcy, z wielk¹ œmia³oœci¹ uderzyli nasi,
y na g³owê Poganów porazili, y ³upy y wiêŸniów
odbili [7]. W 1489 roku, gdy Tatarzy zwyczajem
swoim Ruœ i Podole napadli, zgromi³ powracaj¹cych
królewic Jan Olbracht, jeden oddzia³ pod
Kopestrzynem, drugi nad Szawran¹ rzek¹, tak ¿e
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¿aden prawie nie uszed³. Gdy zaœ w zimie napad
swój powtórzyli, kopi¹cych siê do dom przez œniegi,
napad³a ich szlachta i do dziewiêciu tysiêcy wybi³a
[8].
Wiek XV zakoñczy³ siê wielkim najazdem
tatarskim na ziemie wschodnie. Pozosta³y po nim
liczne opisy. Oto kilka z nich. W roku 1500 MengliGirej, chan krymski, rozpocz¹³ wojnê z
Aleksandrem, jako sprzymierzeniec Iwana III, W.
Ksiêcia Moskiewskiego, a potem na w³asn¹ rêkê.
¯¹da³ od Aleksandra corocznej daniny z 13-tu
naddnieprzañskich miast litewskich, ziemie zaœ
polskie najecha³, nie wystawiaj¹c ¿adnych
pretensyj. Achmed-Girej, syn jego, rozpuszcza³
zagony pod Brac³awiem, Chmielnikiem,
Wiœniowcem, W³odzimierzem Wo³yñskim, Be³zem,
Hrubieszowem, Krasnym Stawem, Lublinem - w
lipcu; potem powtórnie, we wrzeœniu, spustoszy³
okolice Brzeœcia Litewskiego i Zawichostu nad
Wis³¹. Jasyru zabrano z 50 000 g³ów. Jan Olbracht
nie zd¹¿y³ dogoniæ lotnych rabusiów, chocia¿
wyje¿d¿a³ z Krakowa na Ruœ [9]. Wnet Tatarzy z
moc¹ wielk¹ przyszli do Ruskich krain (drugie
pó³rocze roku 1500). Wielkie szkody czynili i
popalili, ziemiê wszêdzie zwoiowali i wielkie
korzyœci wywiedli [10]. Ruœ, Litwê, Ziemie
Sandomiersk¹, Mazowieck¹ i Lubelsk¹, Urzêdów,
£añcut, Le¿ajsk, Krasnystaw, Zawichost, okolice
Opatowa, okolice Lublina po Brzeœæ Litewski, a
tako¿ z nimi s¹siaduj¹ce, straszliwie spustoszyli
[11]. Oko³o 08 VI 1500 Tatarzy wtargnêli do
Królestwa Polskiego i pustoszyli oko³o Lublina,
Turobina, Be³za, Krasnegostawu i innych miejsc.
Wkrótce potem, 2 2 V I I 1 5 0 0 , Ta t a r z y
niespodziewanie powtórnie i jeszcze straszniej
pustoszyli ziemie: rusk¹, litewsk¹, sandomiersk¹ i
lubelsk¹: Urzêdów, £añcut, Krasnystaw,
Zawichost, woko³o Opatowa, Lublina i Brzeœcia
Litewskiego [12]. Tatarzy w koñcu Lipca ko³o Be³za,
Turobina, Kraœnika, Lublina i Krasnostawu a¿ pod
Wis³ê swoim obyczajem kraj napadli, bezkarnie
pustoszyli i wyludniali, a nieprzestaj¹c na tem,
znowu w miesi¹cu Wrzeœniu - po województwie
ruskiem oko³o £añcuta, Le¿ajska, po sandomirskiem oko³o Zawichostu, Opatowa, a zarazem i
na Litwie po³udniowej a¿ pod Brzeœæ Litewski w
srogi sposób dokazywali. Tey¿e jesieni (roku 1500),
z naprawy Wielkiego Ksiêstwa Moskiewskiego,
Mindykirej Car Prekopski pos³a³ syna swego
Achinatkireja z mnóstwem Tatar w Polskie i
Litewskie Pañstwa, którzy zawoyowali ziemiê
Wo³yñsk¹, Podlask¹ y Polsk¹ y spalili miasto
W³odzimierz, Brzeœæ spustoszyli w Polszcze te¿
oko³o Be³za, Kraœnika, Turobina, Krasnegostawu,
Lublina, Urzêdowa (spalili Che³m, Lublin i
Krasnystaw), a¿ do Rzeki Wis³y burzyli. Przeciw
którym zebra³ siê Albryecht Król, ale gdy nie móg³
Pogan dogoniæ, wróci³ siê do Krakowa. Ci Tatarowie
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rych³o po tym z³o¿ywszy ³upy w Prekopie, Miesi¹ca
Wrzeœnia wrócili w te¿ Kraie, gdzie Ruskie strony na
po³udnie le¿¹ce, y czêœæ Litwy z naprawy
Moskiewskiego zwoiowali, w Polszcze te¿ ko³o
£añcuta, Le¿ayska, Zawichosta przebywszy Wis³ê
od Opatowa a¿ do Brzeœcia Litewskiego nazad
ci¹gn¹c wszystkie wo³oœci splundrowali [7, 13].
Starców i dzieci w pieñ wyrzynaj¹c, lud roboczy
uwlekaj¹c w niewolê, pal¹c niemi³osiernie
domostwa [14]. Król Albert (Jan Olbracht), w pi¹tek,
jedenastego czerwca przed dwudziest¹ pierwsz¹
godzin¹ z wojskiem wyruszy³, nic godnego
wspomnienia nie uczyniwszy. Zatem, 22 lipca, do
Krakowa powróci³. A wnet Tatarzy po raz wtóry
wpadli i Ruœ, Litwê, Ziemie Sandomiersk¹,
Mazowieck¹ i Lubelsk¹, Urzêdów, £añcut, Le¿ajsk,
Krasnystaw, Zawichost, okolice Opatowa, okolice
Lublina po Brzeœæ Litewski, a tako¿ z nimi
s¹siaduj¹ce straszliwie spustoszyli. i z³upiwszy,
wszystkich mo¿nych, nieszczêœliwych, œpi¹cych,
¿adnej obrony nie przeciwstawiaj¹cych, wolno
odst¹pili. Którzy to panowie Piotr Myszkowski,
wojewoda sieradzki i starosta lwowski, Miko³aj
Kamieniecki, wojewoda sandomierski i starosta
krakowski, przejœciu Tatarów stawili opór i drogê
zastawili, a inni mo¿ni, bojaŸliwi na Tatarów nie
wyskoczyli [11]. Tatarowie z moc¹ wielk¹ przyszli do
Ruskich krain. Wielkie szkody czynili, wybrali i
popalili ziemiê Sandomiersk¹ i Lubelsk¹, oko³o te¿
Urzêdowa, Le¿ajska, £añcuta, Jaros³awia,
Krasnegostawu a¿ do Brzeœcia Litewskiego
wszêdzie zwoiowali i wielkie korzyœci wywiedli [10].
Zaprawdê, Tatarzy w porze ¿niw plonów zimowych,
z ogromn¹ gwa³townoœci¹ przez Wo³yñ, Ruœ i Polskê,
okolice Be³za, Krasnegostawu, Turobina,
Kraœnika i Lublina, a¿ do Wis³y, nieludzko wszystko
spustoszyli, czym król by³ wstrz¹œniêty [13].
Wydarzenia te opisano w latopisie ruskim: w
Lechickiej ziemi Tatarzy wziêli miasto Rubieszów,
i spalili, miasto Be³z, i Lwów, Che³m i Lublin i Krasny
Staw, a od mieszkañców okup wziêli [15] i latopisie
mo³dawskim: za Olbrachta, króla polskiego, w roku
1500, Tatarzy najechali Wo³yñ w Ziemi Ruskiej:
Be³z, Krasnystaw, Turobin, te¿ Lublin i Kraœnik, do
Wis³y [16].
W wieku XVI, wschodnia Polska gnêbiona
by³a kolejnymi najazdami Tatarów: Najazd Tatarów
krymskich w r. 1502 na ziemiê Che³msk¹, w którym
Sawin spalony, a wiêksza czêœæ jego mieszkañców
w jassyr posz³a. Roku 1503 Tatarzy Prekopscy,
Podole, Ruskie y Sêdomirskie kraie zwoiowawszy,
splundrowali te¿ Rzeszów, Jaros³aw, Radzimin y
Be³z, a przeprawiwszy siê przez Wis³ê, Opatów,
Lagów y Kumowo Miasta Zburzyli y spalili [7]. Roku
1512 zagony tatarskie, które w ten czas z Wo³ynia
i z Podola do ziemi Lwowskiej, Be³skiej, Buskiej,
Lubelskiej i a¿ pod Krasny Staw zachodzi³y, przez
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dwanaœcie utarcznych bitew od Polaków by³y
pora¿one, A tak Tatarowie, za pomoc¹ Bo¿¹,
znacznie od naszych skarani byli [7]. W roku 1512
szereg znakomitych zwyciêstw ma miejsce. W tym
czasie, kiedy barbarzyñcy Ruœ i Wo³yñ napadli i ziemie be³sk¹, lwowsk¹ i busk¹ wyludnili i a¿ w
Krasnymstawie, w ziemi lubelskiej rabunek
uczynili. Nastêpnie barbarzyñcy owi, przez polskie
wojsko w dwakroæ po szeœæ oddzielnych bitew
rozci¹gniêci byli i pokonani. O zwyciêstwie tym,
dziêki Bogu Najwy¿szemu i ojczyŸnie œwiêtej, i pojmanych barbarzyñcach, Królowi doniesiono, a
jeñcy zakuci w kajdany Krakowianom wznosz¹cym
³uki triumfalne przyprowadzeni, na wieczn¹ niewolê
przeznaczeni zostali [17].
Latem Roku 1519 Miesi¹ca Sierpnia
Thatarowie w poczcie wielkim wtargnêli do Be³skiej
ziemi, wiele szkód poczynili w ludziech, dobytku y w
innych rzeczach bior¹c, pal¹c, morduj¹c w
Lubelskiey, Che³mskiey y Be³skiey ziemi [10]. Roku
1524 Turcy y Tatarowie Lwowsk¹, Sanock¹,
Be³sk¹, y Podolsk¹ Ziemiê okrutnie raz po raz
zwoiowali. W r. 1526 Tatarzy Sedetgiereja za
rozkazaniem tureckiem napadli Ruœ, odparci rzucili
siê z pocz¹tkiem r. 1527 na Litwê. Roku 1527
Tatarowie wielkie szkody czêstymi wtarczkami w
Rusi, Polszce y w Litwie przyleg³ey czynili [7]. Roku
1527 Tatarów dwadzieœcia i szeœæ tysiêcy za
rozkazaniem tureckiem, przez wody, rzeki i jeziora
zamarz³e, do Litwy wtargnêli, a poczyniwszy
niema³o szkód oko³o Piñska, do be³skiej potem i
lubelskiej ziemie przyszli, bior¹c, pal¹c; owa im do
³acnego wszêdzie przejœcia twarda ziemia przez
wody pomaga³a. Jeden zagon przyszed³ pod
Skokówkê zamek Szczêsnego Zamojskiego,
podkomorzego che³mskiego, na które ludzie z
zamku wyciekli; tym siê, pohañcy ustêpuj¹c udali w
gaj, który tam na tym¿e jest ostrowie, a za nim rzeka
oparzysta Wieprzec, i b³oto, gdzie przyparci musieli
srogoœci swej krwi¹ przyp³aciæ, a drudzy uchodzili Z
plonem coprêdzej. Konstanty Ostrogski, który siê
natenczas z Wo³yñcy swymi przytrafi³, dniem i noc¹
za nimi goni¹c, pod Kaniowem, gdzie siê byli
Tatarowie rozgoœcili, na œwitaniu na nie uderzy³, i
tak na nie ugodzi³, ¿e im i do koni przyjœæ nie
dopuœci³. Tak, ¿e oni aczkolwiek d³ugo siê pieszo z
³uków bronili, wszak¿e naostatek pora¿eni i zbici
byli, ¿e ich ledwie, co usz³o, i plon wszystek nazad
wrócon. Powetowa³ tam Konstantyn sokalskiej
bitwy przegranej; siedm set Tatar poimanych, a
wiêŸniów chrzeœcian czterdzieœci tysiêcy
wybawionych by³o. Potem ksi¹¿ê Konstantyn, gdy
do Krakowa z wiêŸniami i proporcy tatarakiemi
wjacha³, wielk¹ uczciwoœæ i podziêkowanie od króla
odniós³ [18]. Tatarowie Roku 1575 Miesi¹ca
Wrzeœnia y PaŸdziernika wielkie szkody w ziemiach
Ruskich, Wo³yñskich i Podlaskich uczynili. Bo krom
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pobitych starych ludzi y ma³ych dziatek, ludzi
Chrzeœcijañskich piêædziesi¹t y piêæ tysiêcy
wywiedli w niewolê, a koni i klacz pó³torakroæ
sto tysiêcy, byd³a rogatego piêækroæ sto tysiêcy,
owiec dwieœcie tysiêcy, okrom inszych ³upów,
szat, z³ota, srebra, skarbów, i rozmaitych
statków domowych [7].
Krasnostawscy mieszczanie, z powodu
zniszczenia miasta, otrzymali szereg królewskich
ulg podatkowych. Oto ich przyk³ady. 10 XI 1503
Aleksander Jagielloñczyk mieszczan krasnostawskich, przez wzgl¹d na spustoszenie miasta
przez Tatarów i na prace przy obwarowaniu miasta,
uwalnia od podatków na lat 6 i od czopowego na 2
lata. 14 II 1504 Aleksander Jagielloñczyk,
M a c i e j o w i z e S t a r e j £ o m ¿ y, b i s k u p o w i
che³mskiemu, którego diecezja przez Tatarów
zniszczona zosta³a, przyznaje 200 marek pensji z
¿up przemyskich i drohobyckich. 06 XI 1504
Aleksander Jagielloñczyk z powodu zniszczeñ
przez Tartarów, Mieszkañcom Krasnegostawu
po³owê kontrybucji na koronacjê Matki Królewskiej
darowuje na odbudowê i obwarowanie miasta.
Przez wzgl¹d na szkody przez Tatarów poczynione,
uwalnia mieszczan i mieszkañców
krasnostawskich, kupców, z p³acenia ce³, na sejmie
walnym w Piotrkowie na nowo uchwalonych. 27 VI
1545 Mieszczan krasnostawskich z powodu
spustoszenia miasta przez Tatarów uwalnia siê od
czopowego na jeden rok.
Na pocz¹tku wieku XVII, Krasnystaw
zagro¿ony by³ kolejn¹ inwazj¹ Tatarów. W roku
1621, w okresie wojny chocimskiej, ogromne by³y
straty Rzeczypospolitej w ludnoœci cywilnej i w ca³ej
gospodarce na kresach. Tatarzy przyst¹pili do
grabie¿y 2 wrzeœnia, czêœæ ordy ruszy³a w g³¹b
Podola, Wo³ynia i Rusi Czerwonej. Zagony tatarskie
dotar³y wówczas do Z³oczowa, Zborowa i Brodów.
28 wrzeœnia, na grabie¿ ruszy³a reszta ordy z
chanem D¿anibekiem Gerejem. Tatarzy dotarli do
Przemyœla, spustoszyli po drodze Podole, ziemiê
halick¹, lwowsk¹, przemysk¹, czêœæ województwa
be³skiego i wo³yñskiego. Po¿oga i grabie¿ trwa³y a¿
do po³owy paŸdziernika. Sobieski pisa³: najm³odszy
brat chana, chc¹c szczêœcia pierwszego
spróbowaæ, i ¿adnego wstrêtu (oporu) w Polsce nie
czuj¹c, bezpiecznie ogniem i mieczem psowa³
florentissimas (kwitn¹ce) Rzeczypospolitej
regiones (regiony), i czego rok temu nieprzyjacielska rêka nie zabra³a i nie zepsowa³a, on
dokoñczy³. Zagony rozpuœci³. Jedne siê wróci³y a¿ 5
mil od Zamoœcia, drugie od Stryja i od £ucka, i od
Sokala, trzecie od Sambora i Przemyœla. Si³a ludzi
nasiekli, szlachcianek i szlachty si³a w niewolê
nabrali, po b³otach i lasach, jako przedtem po
polach szukali, pasieki nawet palili i psowali, a
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miody sobie wypijali, a tak hojnie krew
chrzeœcijañsk¹ rozlawszy, dymy i popieliska, pustki,
ubóstwo, g³ód, p³acz i skwierk przenikaj¹cy
niebiosa po sobie zostawiwszy, a konie swe
chrzeœcijañskimi duszami najuczywszy, ca³e siê ze
wszystkim plonem i ³upami do chana wrócili.
Tatarzy, wtargn¹wszy Roku przesz³ego (1624) na
Ruœ Czerwon¹ a kray on a¿ po Lwów
spustoszywszy, roku teraŸniejszego (1625) z
zdobycz¹ powracali do siebie, lecz od
Koniecpolskiego Hetmana Polnego przeiêci,
przegrawszy z nim utarczkê, y to, co wziêli z Polski,
zostawiwszy; z niczym do kraiu swego uciekaæ
musieli [10]. W czasie buntów kozackich i wojen
tatarskich z r. 1648 i nastêpnych, zarówno akta
ziemskie, jak i grodzkie krasnostawskie zupe³nemu
uleg³y zniszczeniu i spaleniu.
Jesieni¹ roku 1672 w okolice Lwowa
wtargnê³y tatarskie zagony Nurradyna. Hetman Jan
Sobieski, z obozu pod Krasnymstawem, podj¹³
godn¹ podziwu wyprawê na czambu³y tatarskie,
maj¹c do dyspozycji zaledwie trzy i pó³ tysi¹ca
jazdy. Czambu³y tatarskie liczono na kilkadziesi¹t
tysiêcy, a realnie w starciu z Sobieskim, mog³o
uczestniczyæ do dwudziestu kilku tysiêcy.
Dysproporcje z³agodzi³o uczestnictwo miejscowej
ludnoœci w pogoni za rozbitym przeciwnikiem, a
tak¿e to, ¿e si³y tatarskie by³y rozproszone za
jasyrem. 29 Septembris, Jan Sobieski pod
Krasnostawem obozem stan¹³; tam jêzykowie z
podjazdów przywodzeni twierdzili, ¿e kilkadziesi¹t
tysiêcy Ordy mia³o wkrótce podpaœæ pod obóz,
szukai¹c Woyska, gdzie siê obraca. 4 Octobris,
napad³a Orda na Chor¹giew stoi¹c¹ w Krynicy pod
Zamoœciem, i goni¹c j¹ a¿ pod obóz, trwogê
uczyni³a; dlatego zaraz jegomoœæ pan marsza³ek
zpod Krasnostawu obóz na bezpieczniejsze
miejsce pod Krupê ruszy³. Sam jednak tej nocy pod
Krasnostawem zosta³ [19]. Tatarzy, rozpoczêli
niszczenie wsi i chwytanie jasyru od razu we
wszystkich kierunkach. Ju¿ 4 X zagony ukaza³y siê
w Województwie Lubelskiem, wpad³szy
niespodzianie do Szczebrzeszyna, Tatarzy
naœcinali i nabrali du¿o ludzi, potem rozbiegli siê po
wsiach ku Turobinu. Inny znów zagon natkn¹³ siê na
polsk¹ chor¹giew, stoj¹c¹ w Krynicy pod
Zamoœciem, i zapêdzi³ j¹ a¿ w obóz pod
Krasnostawem. Dla zabezpieczenia osoby
królewskiej, na skutek wys³anego rozkazania,
Sobieski spod Hrubieszowa przeniós³ swój obóz
pod Krasnystaw. W liœcie z obozu pod Uchaniami,
pisa³: 28 7bris 1672. Ruszy³em siê z pod
Rubieszowa, wed³ug woli J.K.Mci, pod
Krasnystaw i stanê tam dnia 29 IX, czekaj¹c na
dalsze rozkazanie. Tu, 4 X dosz³a go wiadomoœæ,
¿e nieprzyjaciel idzie prosto na osobê JKMci.
Ostrzeg³szy króla raportem, przeniós³ obóz na
bezpieczniejsze miejsce, ku pó³nocy, pod Krupê i z
asekuracy¹, poszed³ komunikiem, przejmowa³
zagony miêdzy Zamoœciem i Szczebrzeszynem [20, 21].
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Bom osadziwszy Lwów poszed³ pod Rubieszów, a
potym pod Krasnystaw, za ordynansem Króla
JMci, stamt¹d za Nieprzyjacielem, tak iako mi moia
kaza³a poczciwoœæ y powinnoœæ [22]. D. 5 octobris
rano, ma³¹ garstk¹ ludzi, bo nas nad pó³trzecia
tysi¹ca nie by³o, ruszy³ siê szlaki nieprzyjacielskie
przecinaæ. Uszed³szy tego dnia 5 mil od
Krasnegostawu ku Zamoœciowi, zatrzyma³ siê
Sobieski o zachodzie s³oñca w Sitañcu. Tu
przyprowadzi³ mu kozak Zawisza, kilku jêzyków, od
których wyrozumiano, ¿e tatarzy zapadli koszem
ko³o Krasnobrodu. Nie trac¹c czasu, o pó³nocy
ruszono w pogoñ, w deszcz ulewny, i o pierwszym
brzasku dziennym ujrzano pod kapliczk¹
Krasnobrodzk¹ gorej¹ce ognie tatarskiego
koczowiska. Sobieski czeka³, a¿ siê rozwidni, ale
Haneñko, który nadszed³ od Zamoœcia, uderzy³
przed czasem, wiêcej sp³oszy³ ni¿ zgromi³, bo
korzystaj¹c z mroku pouciekali tatarzy w lasy.
Jassyr uwolniono jednak wszystek i po lasach, gdy
ju¿ oœwit³o, wielu uciekaj¹cych nabito [23].
Wyruszywszy z Krasnegostawu, sp³oszy³ ordê
Nuraddyna od Krasnobrodu na Tomaszów, a¿ pod
Narol i Cieszanów, a dognawszy j¹ (6 paŸdziernika)
przesz³o 2 000 zabranych w jasyr jeñców uwolni³.
Nazajutrz rozbito kosz (obóz) pod Niemirowem.
Pogrom ten uwolni³ 20 000 jeñców z niewoli
tatarskiej. Niezmordowany Sobieski pogna³ na
Kochanówkê i Gródek ku Komarnu, gdzie siê
s c h r o n i ³ u c i e k a j ¹ c y N u r a d d y n . Ta m ( 9
paŸdziernika) Sobieski maj¹c tylko 2 500 konnicy
uderzy³ na 20 000 obci¹¿onych ³upem Tatarów.
Nuraddyn wyprawi³ jasyr naprzód, sam zaœ z
wybranymi tylko ludŸmi stawi³ czo³o garstce
Sobieskiego. Ale Sobieski z Bidziñskim,
stra¿nikiem koronnym, uderzyli z tak¹ si³¹, ¿e
nieprzyjaciel pierwszego nie wytrzymawszy
impetu, na wszystkie strony pierzchaæ pocz¹³.
Odbito 20 000 jeñców, których Orda oko³o Sanoka,
Krosna, Biecza i Liska pobra³a. Wielu Tatarów
potonê³o w stawie pod Komarnem. Naszych ledwo
pó³trzecia tysi¹ca, ale okropna zag³ada i jêczenie
zmusi³y mnie do boju, pisze Sobieski do króla.
Nuraddyn kaza³ œcinaæ jeñców, którym wiek lub
s³aboœæ przeszkadza³a dotrzymaæ kroku. Sobieski
ruszy³ w pola miêdzy Krechowicami i Ka³uszem.
Obstawiwszy okolicê ch³opami, którzy porobili
zasieki, i uderzy³ dnia 14 paŸdziernika na obu
su³tanów dziesiêciotysiêcznym obci¹¿onych
jasyrem, liczba Tatarów wynosi³a oko³o 10 000,
naszych, pod³ug listu Sobieskiego, pó³tora tysi¹ca.
Pomimo tego Tatarzy doznali klêski, a
rozpierzchniêci ginêli od ch³opów w lasach. Na tym
skoñczy³a siê wyprawa Sobieskiego. Zdaje siê
dzisiaj rzecz¹ bajeczn¹, jak pó³trzecia tysi¹ca koni
mog³o w dniach jedenastu zmierzyæ drogê od
Krasnegostawu do Ka³usza, zwieœæ cztery bitwy
zwyciêskie i pogromiæ tylu Tatarów. T³omaczyæ sobie
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to nale¿y czêœci¹ osobist¹ dzielnoœci¹ Sobieskiego
i jego wojska, czêœci¹ znu¿eniem i obci¹¿eniem
Tatarów, którzy ogromny z sob¹ jasyr wlekli,
czêœci¹ wspó³dzia³aniem ludu wiejskiego, który
dopomaga³ swemu zbawcy [8,]. W okresie 5-14 X
1672 roku, wojska Sobieskiego w pogoni za
Tatarami, przeby³y trasê Krasnystaw - Petranka
(rysunek) [24], przesz³o 450 km (œrednio 50 km
dzienne), po fatalnych drogach i bezdro¿ach,
przekraczaj¹c rzeki po zniszczonych przeprawach,
z przymrozkami, w ogniu sta³ych walk, w terenie,
gdzie o bochenek chleba trudniej by³o, ni¿ o tysi¹c
Tatarów. Daje to pojêcie o wielkiej skali trudnoœci
przedsiêwziêcia. W wyniku heroicznej i zwyciêskiej
wyprawy, Sobieski ze swoim wojskiem odbi³ 44
tysi¹ce jeñców z tatarskiego jasyru.
Epilog. Po raz ostatni Tatarzy zagrozili polskim
ziemiom wschodnim w koñcu XVII wieku. W 1695 r.
dotarli pod miejskie mury Lwowa, gdzie pokona³y
ich wojska hetmana Stanis³awa Jab³onowskiego.
Ostatni wielki najazd Tatarów na Polskê zosta³
powstrzymany w bitwie pod Podhajcami (1698)
przez Feliksa Potockiego. By³o to ostatnie starcie
epoki wojen polsko-tureckich, zakoñczonej
pokojem w Kar³owicach (1699) [25].
Bilans. Na osadnictwo w rozleg³ej okolicy
Krasnegostawu, wielki wp³yw mia³y najazdy
tatarskie, przez piêæ wieków gnêbi¹ce polskie
ziemie wschodnie. Najazdy te zwolni³y, czêœciowo
niszczy³y, ale osadnictwa nie zatrzyma³y. W latach
1240-1241, 1259 i 1287, Szczekarzew le¿a³ na
szlaku trzech wielkich najazdów tatarskich na
ziemie polskie. W wiekach XV-XVII, najazdy
tatarskie na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej
wyrz¹dzi³y ogromne, wprost niewyobra¿alne
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szkody. Na prze³omie wieków XV-XVI nieustanne
najazdy, nie tylko zahamowa³y rozwój osadnictwa,
lecz dokona³y w nim znacznego uszczerbku.
Krasnystaw i okolice zosta³y z³upione, a zamek leg³
w ruinie. Na 84 okoliczne wsie -18 spalono, zaœ 13
opustosza³o (razem 37%). Jak siê oblicza, do 1586 r.
Tatarzy dokonali 150 do 300 masowych najazdów
na ziemie Rzeczypospolitej. W sumie do powstania
Chmielnickiego (1648) Rzeczpospolita na skutek
napadów tatarskich utraci³a oko³o 300 tysiêcy
mieszkañców [26]. Prócz tego wielkie iloœci innych
dóbr: koni i klaczy, byd³a rogatego, owiec (id¹cych w
setki tysiêcy) oraz innych ³upów - szat, z³ota, srebra,
skarbów, i rozmaitych statków domowych [7]. W
latach 1618-1620 (wed³ug lustracji dóbr królewskich
z roku 1621), na Rusi Czerwonej, Tatarzy zniszczyli
77% miast i 82% wsi. W latach 1648-1657 w Diecezji
Che³mskiej, Kozacy Chmielnickiego i Tatarzy
obrabowali 54 koœcio³y, a zniszczyli 10 (w tym
katedrê), zginê³o 36 ksiê¿y, a 40 zmar³o na zarazê.
Szacuje siê, ¿e w I po³owie XVII wieku w wyniku
najazdów tatarskich, Rzeczpospolita utraci³a oko³o
250 tysiêcy ludnoœci. Pasmem nieszczêœæ by³y
równie¿ lata 1652-1667, kiedy w konsekwencji
zarazy i najazdów: szwedzkich, kozackich,
moskiewskich i siedmiogrodzkich, a w koñcu
tatarskich, w powiecie krasnostawskim zniszczeniu
uleg³o 80-95% wsi królewskich i 65-70% wsi
prywatnych [27]. Spowodowa³o to ruinê zabudowy,
zniszczenie upraw i wyludnienie - brak r¹k do pracy.
Zaraza morowa i napady tatarskie, zabieraj¹c
ludnoœæ i niszcz¹c pracê, nie pozwala³y Polsce
wzróœæ w si³ê i dobytek, zagospodarowaæ siê,
ustaliæ wêz³y spo³eczne [28].
Takie to by³y czasy.
Kazimierz Sto³ecki
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Zbigniew Atras

K

rasnystaw stolic¹ diecezji che³mskiej

- wybitni przedstawiciele ziemi
krasnostawskiej, czyli okres krasnostawski w historii Polski
II po³. XVI wieku

Krasnystaw koñca XV wieku, to miasto
ludne, dobrze urz¹dzone i umiejêtnie korzystaj¹ce
ze swego po³o¿enia na skrzy¿owaniu szlaków
handlowych z pó³nocy na po³udnie, oraz z zachodu
na wschód Europy. Na terenie dawnych Grodów
Czerwieñskich, do których niegdyœ nale¿a³, urós³
do rangi miasta pierwszoplanowego. Mia³ te¿
Krasnystaw to szczêœcie, ¿e potrafi³ zachwyciæ i zapaœæ w pamiêci wielu polskich w³adców. Bo chocia¿
zawsze by³ w³asnoœci¹ monarchów, czyli miastem
królewskim, to jeszcze dodatkowo posiada³ jakiœ
czar czy te¿ magnetyzm, który nakazywa³
koronowanym g³owom pamiêtaæ o tym piêknym
grodzie po³o¿onym nad wielkim stawem i „œwiñsk¹
rzek¹”. I tak te¿ bywa³o. Ju¿ Kazimierz Wielki,
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ostatni polski w³adca z dynastii Piastów, który
przynajmniej dwa lub trzy razy przebywa³ w grodzie
zwanym jeszcze wtedy Szczekarzew, tocz¹c walki
o te ziemie z pañstwem Rusi Kijowskiej, uleg³ tej
magii i poleci³ zbudowaæ na po³udnie od starej,
lêdziañskiej osady, du¿y murowany zamek
królewski, a dla zwiêkszenia jego obronnoœci
nakaza³ wykopanie ogromnego stawu. Kolejny
w³adca Polski, król W³adys³aw Jagie³³o jeszcze
bardziej podda³ siê tutejszym czarom i zosta³
prawdziwym ojcem chrzestnym piêknego miasta
nad Wieprzem. Nada³ mu nie tylko prawa miejskie,
ale i imiê Krasnystaw. Jako dobry chrzestny
odwiedza³ miasto regularnie, pozostaj¹c czasem
na d³u¿ej i obsypuj¹c go królewskimi darami jak
nowa lokacja na prawie magdeburskim, koœció³
i klasztor Augustianów, koœció³ek œw. Anny
(prawdopodobnie kaplica zamkowa), starostwo
grodowe, oraz wieloma innymi prezentami w
postaci ró¿nych praw i uposa¿eñ. Œladami ojca
poszed³ syn, król Kazimierz Jagielloñczyk, który
nada³ miastu i jego mieszkañcom wiele nowych
przywilejów. W miejscu starego, drewnianego koœcio³a
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miejskich, a nawet wczeœniej, i nie wyprowadza³y z
miasta. Istnia³y te¿ krótkie uliczki, których dziœ ju¿
nie ma, na zabudowanym wówczas placu
koœcielnym, oraz boczne, prowadz¹ce ku wa³om, a
odchodz¹ce od obecnych ulic Browarnej,
Koœcielnej i Poniatowskiego. Prawdopodobnie
istnia³a te¿ uliczka równoleg³a do obecnej ulicy
Partyzantów, lecz po³o¿ona nieco wy¿ej i bli¿ej w
stronê rynku, biegn¹ca wzd³u¿ wa³ów miejskich.

Wszystkich Œwiêtych ufundowa³ murowany koœció³
œw. Kajetana, a ulegaj¹c proœbom biskupa Macieja
ze Starej £om¿y, wyniós³ miasto do rangi stolicy
diecezji che³mskiej, przenosz¹c za zgod¹ papie¿a,
siedzibê biskupi¹ z Che³ma do Krasnegostawu. Tak
wiêc XV stulecie by³o dla Krasnegostawu z³otym
wiekiem. Spróbujmy odtworzyæ, jak wygl¹da³o
miasto tamtych czasów, nowa stolica biskupstwa
che³mskiego. Akcentem dominuj¹cym w jego
panoramie by³ du¿y, murowany zamek królewski
zbudowany na planie kwadratu z basztami w
naro¿ach. Znajdowa³ siê on nad Wieprzem, w
bezpoœrednim s¹siedztwie pó³nocnej czêœci miasta
(obecnie rejon amfiteatru i warsztatów szkolnych).
Dalej, na pó³noc od zamku, zapewne istnia³a
jeszcze w formie przedmieœcia, drewniana
zabudowa dawnego Szczekarzewa, a byæ mo¿e i
pozosta³oœci starego, drewnianego grodu (obecnie
ulica Ko³owrót i czêœciowo Koœciuszki). £¹czy³a siê
ona z zabudow¹ przedmieœcia powstaj¹cego
wzd³u¿ traktu lubelskiego. Zapewne tak¿e przy
trakcie krakowskim (ul. Pi³sudskiego) osiedlali siê i
budowali drewniane domy kolejni mieszkañcy.
Nowe miasto otoczone by³o ju¿ wtedy wa³ami,
murami lub innymi umocnieniami obronnymi, o
których nie wiadomo nic bli¿szego poza tym, ¿e
takowe istnia³y. Œredniowieczny uk³ad ulic
miejskich w obrêbie murów zachowa³ siê w
wiêkszoœci w niezmienionym kszta³cie do dnia
dzisiejszego. G³ówne ró¿nice to te, ¿e obecne ulice:
Mostowa, Matysiaka i Koœciuszki koñczy³y siê na wa³ach
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Centrum miasta stanowi³ czworoboczny
rynek z piêtrowym, w¹skim a d³ugim, murowanym
ratuszem przypominaj¹cym kszta³tem ratusz w
Sandomierzu. Czy zdobi³a go wie¿a z zegarem - nie
wiadomo, choæ bogactwo miasta przemawia raczej
za tym, ¿e by³ to budynek bardzo reprezentacyjny, o
piêknej architekturze. W zachodniej czêœci rynku
zlokalizowana by³a studnia miejska, a woko³o
wznosi³y siê murowane kamieniczki mieszczañskie,
pierwotnie zapewne jednopiêtrowe, budowane w
obowi¹zuj¹cym wówczas stylu gotyckim, o
bogatych zdobieniach. Piwnice wielu kamienic
gotyckich zachowa³y siê do dnia dzisiejszego. Z
naro¿y rynku wychodzi³y ulice o uk³adzie
szachownicowym. G³ówne z nich: Lubelska
(Poniatowskiego), Krakowska (Pi³sudskiego) i
Mostowa (¯urka) prowadzi³y ku bramom miasta. Na
po³udniowy zachód od rynku wznosi³ siê nowy,
murowany koœció³ katedralny Wszystkich Œwiêtych i
Rozes³ania Aposto³ów (wczeœniej œw. Kajetana).
By³a to œwi¹tynia orientowana, jednonawowa, z
dwoma bocznymi kaplicami, zbudowana w stylu
gotyckim z kamienia i ceg³y. Wejœcie g³ówne
znajdowa³o siê od strony obecnego koœcio³a œw.
Franciszka, a boczne - od pó³nocy i po³udnia.
Œciany zdobi³y wysokie, lecz w¹skie okna (typowe
dla gotyku) w liczbie oko³o dziesiêciu i jedno okno
okr¹g³e umieszczone nad o³tarzem g³ównym.
Wysoki dach dwuspadowy pokryty by³ dachówk¹
koloru ciemnozielonego. Posadzka wewn¹trz
katedry by³a czêœciowo marmurowa, jednak w wiê-
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Herb zakonu duchacy
kszoœci kamienna. Czy pod katedr¹ istnia³y
podziemia - trudno powiedzieæ, choæ wiadomo, ¿e
pochówków tam dokonywano i groby w koœciele siê
znajdowa³y. O wewnêtrznym wystroju koœcio³a
katedralnego z tego okresu, zw³aszcza malarskim,
nie ma bli¿szych danych. W pobli¿u katedry
diecezja zakupi³a dwie murowane kamienice na
siedzibê biskupa (choæ byæ mo¿e mieszka³ on
pocz¹tkowo na zamku), szko³y katedralnej i
kanonii. Obecna ulica Zamkowa do zamku raczej
nie prowadzi³a, bo nie by³ on po³¹czony z miastem i
stanowi³ odrêbny system obronny oddzielony fos¹,
jednak ostatecznej pewnoœci o braku, czy te¿
istnieniu takiego przejazdu nie ma. Na krañcu tej
ulicy znajdowa³ siê obronny, gotycki koœció³ Trójcy
Œwiêtej i klasztor Augustianów. By³a to œwi¹tynia
jednonawowa, z nieco wê¿szym prezbiterium
zamkniêtym wewn¹trz koliœcie, a zewnêtrz
trójbocznie i kaplic¹ od strony po³udniowowschodniej. Nawa g³ówna by³a zapewne
trzyprzês³owa, a prezbiterium dwuprzês³owe,
zewn¹trz oszkarpowane. Koœció³ posiada³ wysokie,
gotyckie okna, a stromy dach, kryty najprawdopodobniej gontem lub dachówk¹, zdobi³a
smuk³a wie¿yczka. Niesymetryczny kszta³t œcian
zewnêtrznych prezbiterium œwiadczy, ¿e koœció³ w
tym miejscu przylega³ bezpoœrednio do murów
miejskich, a byæ mo¿e stanowi³ nawet ich integraln¹
czêœæ. Powierzchnia g³ównych ulic miasta by³a
utwardzona. Przy obecnej ulicy Pocztowej
znajdowa³a siê drewniana cerkiew œw. Paraskiewy.
Na bocznych ulicach miasta dominowa³a w tym
czasie zabudowa drewniana. Dawna ulica
Mostowa (obecnie ¯urka) prowadzi³a przez bramê
miejsk¹ i drewniany most, na drug¹ stronê Wieprza.
Tu znajdowa³o siê kolejne przedmieœcie ulokowane
wzd³u¿ dzisiejszej ulicy Grobla. Na jej pocz¹tku, tu¿
przy starym moœcie sta³ gotycki, drewniany koœció³
Œwiêtego Ducha i szpital (byæ mo¿e prowadzony
przez zakon duchacy). Dalej ulica o drewnianej,
niskiej zabudowie prowadzi³a na trakt wiod¹cy do
Che³ma i Lwowa (Zamoœcia jeszcze wówczas nie
by³o). Miasto, a zw³aszcza jego rynek, têtni³o
¿yciem.

Tu wystawiali swoje kramy przyjezdni
kupcy, a w licznych jatkach i warsztatach
handlowali i wytwarzali swe wyroby krasnostawscy
rzemieœlnicy z istniej¹cych ju¿ wtedy cechów
krawców, szewców, kuœnierzy i innych. Tak
wygl¹da³ Krasnystaw w roku 1490, kiedy zosta³
stolic¹ diecezji che³mskiej. Pierwszym biskupem
(ordynariuszem) urzêduj¹cym w mieœcie by³ Maciej
ze Starej £om¿y, sprawca ca³ego zamieszania z
przeniesieniem stolicy diecezji. Decyzja ta jednak
okaza³a siê trafna i trwa³a, a Krasnystaw pozosta³
siedzib¹ biskupi¹ a¿ do czasów rozbiorów.
Istniej¹ce wczeœniej stanowiska biskupów
pomocniczych, pe³ni¹cych w zasadzie urzêdy
wikariusza generalnego (rezyduj¹cego w Che³mie)
i oficja³a (rezyduj¹cego w Szczebrzeszynie)
po³¹czono i powierzono jednej osobie, ustanawiaj¹c jej rezydenturê przy katedrze w
Krasnymstawie. Do Krasnegostawu przeniesiono
tak¿e kapitu³ê katedraln¹ sk³adaj¹c¹ siê z dwóch
pra³atur (prepozyt i dziekan) oraz 10 kanonii. W
latach 1490, 1499 i 1500 nast¹pi³a seria najazdów
tatarskich, w wyniku których zniszczeniu uleg³
krasnostawski zamek, przedmieœcia
i czêœæ
zabudowy miejskiej. Odbudowa postêpowa³a
szybko. W 1503 roku naprawiono zniszczenia
koœcio³a i szpitala Œwiêtego Ducha na Grobli,
odbudowano spalone przez Tatarów koœcio³y w
Horodle i Grabowcu, a w 1505 roku, za spraw¹ króla
Aleksandra Jagielloñczyka, odbudowano
krasnostawski zamek, wed³ug najnowszych zasad
sztuki fortyfikacyjnej. Otoczono go dodatkowymi
murami z dwoma pierœcieniami wa³ów i fos oraz z
trzema bramami wjazdowymi o zwodzonych
mostach. W ten sposób krasnostawski zamek sta³
siê prawdziw¹ twierdz¹ godn¹ królewskiego miana.
Biskup Maciej okaza³ siê dobrym administratorem. Umocni³ zw³aszcza podstawy materialne
diecezji. Zmar³ oko³o 12 wrzeœnia 1505 roku i byæ
mo¿e by³ pierwszym biskupem pochowanym w
krasnostawskiej katedrze. Kolejnym biskupem
che³mskim zosta³ Miko³aj Koœcielecki (1450-1518),
dotychczasowy dziekan gnieŸnieñski. By³
osobistoœci¹ ogólnie szanowan¹, i bra³ udzia³ w
wielu misjach dyplomatycznych. W 1510 roku
uzyska³ od króla, tytu³em uposa¿enia, czêœæ miasta
Bia³y w województwie rawskim. Pozosta³¹ czêœæ
wykupi³ z w³asnych œrodków i przekaza³ ca³oœæ w
wieczyste u¿ytkowanie kapitule che³mskiej. W
czasie jego urzêdowania wybudowano koœció³y w
Czu³czycach (1513) oraz prawdopodobnie w
Surhowie, Radziêcinie i Krasnobrodzie. Biskup
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Koœcielecki zmar³ w 1518 roku i zosta³ pochowany
w katedrze w Krasnymstawie lub w klasztorze
Bernardynów w Skêpem, którego by³ fundatorem.
W tym¿e roku na tron biskupów che³mskich zosta³
powo³any Jakub Buczacki (?-1541), ostatni
potomek s³ynnego rodu Buczackich, by³y sekretarz
królewski i dotychczasowy biskup kamieniecki. Dla
podniesienia podstaw bytowych diecezji, jak i
biskupiego grodu, wyjedna³ u króla Zygmunta
Starego szereg przywilejów, jak prawo posiadania
woskobojni i sk³adu soli w Krasnymstawie z op³at¹
dla miasta (1518), prawa miejskie dla
Skierbieszowa (1520) i Sawina, a tak¿e lokacjê
miasta Bia³a. W 1519 roku dokona³ niezbêdnych
napraw koœcio³a katedralnego, lecz piêæ lat póŸniej
(12 czerwca 1524 roku) miasto zniszczy³ wielki
po¿ar. Sp³onê³y miêdzy innymi dokumenty miejskie
i prywatne. Z tego powodu biskup Buczacki podj¹³
starania i w 1526 roku uzyska³ w Rzymie fundusze
na odbudowê katedry w Krasnymstawie. Z
ramienia senatu uczestniczy³ w uk³adach
prowadzonych z pos³ami wielkiego mistrza
krzy¿ackiego, a tak¿e w ceremonii ho³du pruskiego.
Za czasów pos³ugi biskupiej Jakuba Buczackiego,
w 1530 roku odbudowano zniszczony przez
Tatarów koœció³ w Turobinie. W 1531 roku z fundacji
Zamoyskich wybudowano koœció³ w Starym
Zamoœciu, a w 1537 w Dzier¹¿ni. W historii diecezji
che³mskiej okres rz¹dów biskupa Buczackiego
wpisa³ siê jako czas w którym wielu prawos³awnych, zw³aszcza pochodzenia szlacheckiego
przesz³o na katolicyzm. Za spraw¹ królowej Bony,
w 1538 roku Jakub Buczacki otrzyma³ biskupstwo
p³ockie i opuœci³ Krasnystaw. W ci¹gu kolejnych 13
lat na tronie ordynariuszy diecezji che³mskiej
zasiada³o a¿ siedmiu biskupów, dla których by³ to
kolejny etap w karierze. Zgodnie z tradycj¹ otrzymywali
najpierw tytu³ biskupa kamienieckiego, póŸniej
che³mskiego, by dalej siêgaæ po najwy¿sze
godnoœci w Koœciele. Do tej grupy biskupów
che³mskich nale¿eli: Piotr Gamrat (1487-1545)
póŸniejszy biskup krakowski i gnieŸnieñski prymas Polski, Sebastian Branicki (?-1544) biskup poznañski, Samuel Maciejowski (14981550) - biskup p³ocki i krakowski, kanclerz koronny,
Miko³aj Dzierzgowski (1490-1559) biskup
w³oc³awski i gnieŸnieñski prymas Polski, Jan
Dziaduski (1496-1559) biskup przemyski, Andrzej
Zebrzydowski (1496-1560)
biskup kujawski i
krakowski, Jan Drohojowski (?-1557)
biskup
kujawski. Wymienieni biskupi sprawowali swoje
rz¹dy w diecezji che³mskiej przez okres od kilku
miesiêcy do niespe³na pó³tora roku. Zachowa³o siê
niewiele dokumentów odnosz¹cych siê do ich
dzia³alnoœci. Wiadomo, ¿e biskup Maciejowski
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ofiarowa³ katedrze krasnostawskiej bardzo cenn¹
mitrê wysadzan¹ 181 szlachetnymi kamieniami.

Biskup che³mski Miko³aj Dzierzgowski póŸniejszy
prymas Polski
W okresie krótkotrwa³ej pos³ugi biskupa
Miko³aja Dzierzgowskiego mieszczanie krasnostawscy wyznania grekokatolickiego uzyskali
zgodê króla Zygmunta Augusta na budowê
murowanej cerkwi Œwiêtej Trójcy, która wed³ug
przekazów powsta³a poza murami miasta, na wale
przy zamku. By³a to doœæ obszerna œwi¹tynia
maj¹ca troje drzwi, z których jedne by³y ¿elazne,
cztery okna, du¿¹ kopu³ê kryt¹ miedzian¹ i
poz³acan¹ blach¹, na której wznosi³ siê z³ocony
krzy¿. Wnêtrze pomalowane by³o na kolor zielony,
ze z³oconymi gzymsami, a lazurowe t³o sklepienia
kopu³y zdobi³y porozrzucane, z³ote gwiazdy.
Dok³adnej lokalizacji nowej cerkwi nie znamy. Byæ
mo¿e znajdowa³a siê ona przy obecnej ulicy
Koœciuszki, której powstanie mo¿na by ³¹czyæ z
faktem wybicia w murach miejskich osobnej bramy
prowadz¹cej do cerkwi. O biskupie Dziaduskim
wiadomo, ¿e erygowa³ parafie w Tarnogórze i Dubie
(1544) oraz ufundowa³ koœció³ w Sawinie. W 1547
roku zbudowano szpitalny koœció³ Œwiêtego Ducha,
a w 1548 odbudowano z fundacji królewskiej
spalony koœció³ Dominikanów, oba w Hrubieszowie.
W czasie pos³ugi biskupiej Jana Drohojowskiego
uznawanego za sympatyka reformacji, Krasnystaw
goœci³ króla Zygmunta Augusta z dworem (1550
rok), otrzymuj¹c przywilej zwolnienia mieszczan od
podatku. W tym samym roku za zgod¹ króla, przy
nowej cerkwi powsta³a szko³a i szpital. Tak du¿a
rotacja na tronie biskupim nie sprzyja³a rozwojowi
diecezji che³mskiej, a wrêcz powodowa³a pewne
zaniedbania, zw³aszcza, ¿e mia³o to miejsce w
okresie najwiêkszego rozwoju reformacji i odcho-
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dzenia od tradycyjnego Koœcio³a tak katolickiego
jak i prawos³awnego.
By³ to ruch religijnospo³eczny, postuluj¹cy zmiany w polskim Koœciele,
trwaj¹cy od lat 20. XVI wieku do po³owy wieku
XVII i maj¹cy trzy g³ówne nurty: luteranizm,
kalwinizm i arianizm. Reformacjê cechowa³
dynamiczny roz-wój, a nastêpnie szybki upadek i
utrata znaczenia. Ruch ten ogranicza³ siê do
wy¿szych i œrednich warstw spo³ecznych, nie maj¹c
wiêkszego wp³ywu na ludnoœæ wiejsk¹.
Drug¹ po³owê XVI wieku mo¿na œmia³o
nazwaæ okresem krasnostawskim w historii Polski,
a to za spraw¹ miêdzy innymi trzech wybitnych
osobistoœci pochodz¹cych z naszej ziemi: Jakuba
Uchañskiego (1502-1581), Miko³aja Siennickiego
(1521-1582) i Jana Zamoyskiego (1542-1605).
Pierwszy urodzi³ siê w Uchaniach, mieœcie
lokowanym w 1484 roku, z koœcio³em parafialnym
nale¿¹cym a¿ do XVIII wieku do dekanatu
krasnostawskiego. Drugi pochodzi³ z Siennicy
Ró¿anej i tam lub w s¹siedniej Boñczy spêdzi³ swe
dzieciñstwo. Trzeci urodzi³ siê w siedzibie rodu
Zamoyskich w Skokówce (powiat krasnostawski),
dziœ to miejscowoœæ w pobli¿u Zamoœcia. Uchañski
i Zamoyski kszta³cili siê w s³ynnej ju¿ wówczas
szkole katedralnej w Krasnymstawie, która w XVI
wieku by³a g³ównym i cenionym oœrodkiem oœwiaty
w diecezji i ziemi che³mskiej. Jej absolwenci czêsto
podejmowali studia na Akademii Krakowskiej lub
uniwersytetach zagranicznych. Uchañski dalsz¹
wiedzê zdobywa³, pracuj¹c jako zarz¹dca, a póŸniej referendarz na dworze Andrzeja Têczyñskiego,
wojewody lubelskiego i starosty krasnostawskiego.
W 1534 roku przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, a
póŸniej otrzyma³ parafiê w Grabowcu. Szybko
wspina³ siê po szczeblach kariery i ju¿ w 1538 roku
zosta³ sekretarzem w kancelarii królewskiej. Miko³aj
Siennicki najprawdopodobniej tak¿e kszta³ci³ siê w
krasnostawskiej szkole katedralnej, a w latach
1535-37 studiowa³ na Akademii Krakowskiej.
Zamoyski kontynuowa³ naukê w Pary¿u,
Strasburgu i Padwie. W tym czasie wraz z rodzin¹
popar³ reformacjê i przeszed³ na kalwinizm. W
1551 roku nominacjê na biskupstwo che³mskie
otrzyma³ Jakub Uchañski. Uznawany za
zwolennika reformacji oraz porozumienia Koœcio³a
z protestantami i jako taki wysuwany by³ przez króla
Zygmunta Augusta na wy¿sze funkcje koœcielne jak
biskup kujawski (nominacja królewska w 1557
roku). W okresie pe³nienia pos³ugi biskupiej w
Krasnymstawie Jakub Uchañski zakupi³ dla
kapitu³y diecezjalnej dwa domy w mieœcie, na
fundacjê dla biednych scholarów szko³y
katedralnej, a od króla otrzyma³ plac na zabudowê
gospodarcz¹. Uregulowa³ tak¿e sprawy graniczne
diecezji. Za jego pos³ugi w 1553 roku w Che³mie
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zbudowano koœció³ Œwiêtego Ducha ze szpitalem
dla ubogich prowadzony przez dominikanów. W
1554 roku Zygmunt August nada³ dla Krasnegostawu przywilej „de non tolerandis Iudaeis”
zabraniaj¹cy ¯ydom osiedlania siê w murach
miasta, który obowi¹zywa³ a¿ do czasu zaborów.

Biskup che³mski Jan Przerêbski póŸniejszy
prymas Polski
W 1557 roku nominacjê na biskupstwo
che³mskie otrzyma³ Jan Przerêbski (1519-1562),
który ju¿ w nastêpnym roku zosta³ podniesiony do
godnoœci arcybiskupa gnieŸnieñskiego i prymasa
Polski. Zd¹¿y³ jednak wyjednaæ u króla zwolnienia z
podatków dla mieszczan che³mskich miast
biskupich, zbudowaæ koœció³ w Drohobyczu, a
dobra katedralne powiêkszyæ o wieœ Dobrowlany
(diecezja przemyska). W kolejnym okresie w³adzê
biskupi¹ w diecezji sprawowa³ ponownie Jakub
Uchañski, nie zatwierdzony dot¹d przez papie¿a na
biskupstwo kujawskie. Na prze³omie czerwca
i sierpnia 1558 roku Krasnystaw goœci³ króla
Zygmunta Augusta. Czar miasta zadzia³a³ i monarcha wraz z dworem spêdzi³ tu letnie miesi¹ce,
wydaj¹c w tym czasie ponad 100 dokumentów
datowanych w Krasnymstawie. Dokona³ miêdzy
innymi zapisu czêœci królewskich dochodów z
Siennicy na potrzeby szpitala Œwiêtego Ducha w
Krasnymstawie, nada³ przywilej dla krasnostawskiego cechu rzeŸników, a zakonowi
augustianów na wolne me³cie s³odów i wszelakiego
zbo¿a w m³ynach miejskich i staroœciñskich. W
maju 1559 roku król Zygmunt August ponownie
odwiedzi³ Krasnystaw. Wtedy byæ mo¿e podj¹³
decyzjê o budowie umocnieñ, bo piêæ lat póŸniej, w
1564 roku miasto by³o ju¿ opasane nowymi murami
obronnymi z trzema bramami i kilkoma basztami.
Wewn¹trz murów znajdowa³o siê wówczas 140
domów w wiêkszoœci murowanych, a na
przedmieœciach - 65 drewnianych.
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Biskup che³mski Jakub Uchañski póŸniejszy
prymas Polski
Jakub Uchañski sprawowa³ pos³ugê
biskupa che³mskiego do 1561 roku, kiedy to
samowolnie, bez zgody papie¿a dokona³ ingresu
do katedry w³oc³awskiej. Takie dzia³ania i osobiste
przekonania Uchañskiego popierane przez króla
doprowadzi³y do powa¿nych napiêæ w stosunkach
ze Stolic¹ Apostolsk¹. Reformacja szybko siê
rozwija³a i przybywa³o zwolenników koncepcji
utworzenia Koœcio³a narodowego, a nawet
ograniczonego zerwania stosunków z Rzymem, co
mia³o doprowadziæ do niezale¿noœci wyznaniowej
i zjednoczenia polskich katolików, prawos³awnych
i protestantów w jednym polskim Koœciele. Za
popieranie tych idei nad biskupem Uchañskim
wisia³a groŸba ekskomuniki i s¹dów inkwizycji.
Mediacje miêdzy sk³óconymi stronami umiejêtnie
poprowadzi³ nuncjusz papieski Bongiovanni, w
wyniku czego biskup Uchañski nie tylko powróci³ na
drogê nauki Koœcio³a i otrzyma³ diecezjê kujawsk¹,
ale w roku 1562 za zgod¹ papie¿a zosta³ powo³any
na arcybiskupstwo gnieŸnieñskie, staj¹c siê
prymasem Polski i orêdownikiem papieskim. By³ to
zwrot w rozwoju sytuacji i powa¿ny cios dla
zwolenników reformacji, a byæ mo¿e nawet
pocz¹tek dzia³añ kontrreformacji. Uchañski by³
wybitn¹, choæ kontrowersyjn¹ osobistoœci¹.
Przewodzi³ komisji opracowuj¹cej akt unii polskolitewskiej z 1569 roku. Dba³ o poprawnoœæ
stosunków miêdzy wyznawcami ró¿nych religii,
przyczyniaj¹c siê do rozkwitu polskiej tolerancji. Po
bezpotomnej œmierci Zygmunta Augusta, w okresie
bezkrólewia (1572-73) jako prymas Polski by³
interreksem. Koronowa³ króla Henryka Walezego,
a po jego ucieczce z Polski ponownie
przewodniczy³ sejmowi konwokacyjnemu (bêd¹c
stronnikiem wyboru cesarza Maksymiliana II
Habsburga), a¿ do przekazania w³adzy królowej
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Annie Jagiellonce w 1575 roku i Stefanowi
Batoremu. W tym samym okresie na szczyty kariery
politycznej wspi¹³ siê Miko³aj Siennicki, (arianin)
podkomorzy che³mski, dzia³acz sejmowy i przywódca szlachty, znakomity orator zwany polskim
Demostenesem. W latach 1555-75, jako marsza³ek
przewodzi³ szeœciu sejmom, a na wielu innych
wype³nia³ czêœæ obowi¹zków marsza³kowskich.
Zas³yn¹³ zw³aszcza walk¹ o odebranie
królewszczyzn nieprawnie zagarniêtych przez
mo¿now³adców i szlachtê, przestrzeganie prawa,
wolnoœæ wyznania, koœció³ narodowy, uniê z Litw¹ i
zjednoczenie Prus Ksi¹¿êcych z Koron¹. Siennicki
by³ autorem pe³nego zbioru polskich aktów
prawnych, wspó³twórc¹ Trybuna³u Koronnego i
Artyku³ów henrykowskich stanowi¹cych podstawê
ustroju Rzeczypospolitej w okresie wolnych elekcji.
Gdy na sejmie konwokacyjnym 12 grudnia 1575
roku prymas Uchañski wol¹ wiêkszoœci senatorów
nominowa³ cesarza Maksymiliana II Habsburga
jako elekta na króla Polski, Miko³aj Siennicki stan¹³
na czele protestuj¹cej szlachty i og³osi³ królowà
Annê Jagiellonkê, „przydaj¹c jej za ma³¿onka”
Stefana Batorego. W 1577 roku na miejscu starego,
drewnianego koœcio³a w Boñczy zbudowa³ zbór
kalwiñski. W póŸniejszym okresie, zra¿ony promagnackimi dzia³aniami Batorego, niepotrzebn¹
jak uwa¿a³, wojn¹ z Rosj¹ i niekorzystn¹ dla Polski
polityk¹ wobec Prus Ksi¹¿êcych, wycofa³ siê z
polityki i powróci³ do rodzinnej Boñczy, gdzie niemal
w odosobnieniu do¿y³ koñca swoich dni. W tym
czasie kolejnym biskupem che³mskim zosta³ na
krótko Miko³aj Wolski (1490-1567), który ju¿ w
nastêpnym roku obj¹³ sakrê biskupi¹ diecezji
kujawskiej. W 1562 roku nominacjê na biskupstwo
che³mskie otrzyma³ Wojciech StaroŸrebski (15171580) i sprawowa³ ten urz¹d przez 15 lat. Zaj¹³ siê
on uporz¹dkowaniem najpilniejszych spraw diecezji
che³mskiej, zw³aszcza zaniedbañ wobec kapitu³y.
W 1572 roku odzyska³ dla katolików koœció³ w
¯danowie, zamieniony przed laty na zbór kalwiñski.
Krasnystaw tymczasem szybko siê rozwija³.
Powsta³y nowe cechy: kowali, œlusarzy,
mieczników, siodlarzy, rymarzy i z³otników. W 1575
roku nominacjê na biskupstwo che³mskie otrzyma³
Jan M³odziejowski (?-1576), jednak przedwczesna
œmieræ przeszkodzi³a mu w objêciu tego
stanowiska. Podobny los spotka³ kolejnego biskupa
che³mskiego którym w 1577 roku zosta³ Jan
Zaborowski (?-1577), zmar³y przed zatwierdzeniem
nominacji przez Stolicê Apostolsk¹. W 1578 roku do
godnoœci biskupa che³mskiego zosta³ wyniesiony
Adam Pilchowski (?-1585), kanonik warszawski i
referendarz koronny. W czasie swej pos³ugi
wykaza³ wiele troski o zwiêkszenie uposa¿eñ
kapitu³y. W tym samym roku Tatarzy zniszczyli w
Che³mie klasztor i koœció³ Dominikanów. Nie znaleŸli
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siê fundatorzy którzy chcieliby dopomóc w
odbudowie zniszczonych budowli. Na skutek tego
dominikanie, jedyny zakon katolicki dzia³aj¹cy w
mieœcie, opuœcili Che³m. Na miejscu zniszczonego
koœcio³a che³mscy ¯ydzi wybudowali drug¹
synagogê. Otrzymali te¿ zgodê króla Stefana
Batorego na budowê domów na krasnostawskich
przedmieœciach, lecz do miasta nie zostali
wpuszczeni. W 1581 roku biskup Pilchowski zwo³a³
synod diecezjalny, obraduj¹cy nad sprawami
dyscypliny wœród duchowieñstwa. W 1588 roku
wzniesiono z fundacji Jana Sienieñskiego koœció³ w
Dubience, nale¿¹cy do dekanatu Luboml. Kolejni
biskupi che³mscy to: Stanis³aw Ossowski (?-1585),
zmar³y wkrótce po otrzymaniu nominacji i
Wawrzyniec Goœlicki (1533-1607), sprawuj¹cy tê
funkcjê tylko przez rok, a póŸniej mianowany
biskupem przemyskim. Kilka lat wczeœniej (1565)
Jan Zamoyski, rektor akademii padewskiej i nawrócony katolik powróci³ do kraju i zosta³ mianowany
sekretarzem królewskim na dworze Zygmunta
Augusta. Zamoyski by³ zagorza³ym przeciwnikiem
Habsburgów, a po ucieczce Henryka Walezego,
popiera³ wybór Stefana Batorego na króla Polski.
By³ zwolennikiem koronowania Anny Jagiellonki i jej
ma³¿eñstwa z Batorym. Po koronacji Batorego,
Zamoyski sta³ siê najbli¿szym wspó³pracownikiem
króla i otrzyma³ funkcjê podkanclersk¹. W 1578 by³
ju¿ kanclerzem wielkim koronnym, a w 1581 hetmanem wielkim koronnym, staj¹c siê jednym z
najbogatszych i najpotê¿niejszych ludzi w kraju. W
czasie wojny z Rosj¹ w latach 1579-81 dowodzi³
ca³¹ armi¹ polsk¹ podczas oblê¿enia Pskowa. W
1580 roku na gruntach rodzinnej wsi Skokówka w
powiecie krasnostawskim rozpocz¹³ budowê
miasta idealnego - Zamoœcia, w którym najpierw na
miejscu starego koœcio³a wzniós³ nowy, a w 1587
roku ufundowa³ koœció³ Œwiêtego Krzy¿a. Dwa lata
wczeœniej (1585) w Che³mie na miejscu starej,
drewnianej katedry fundowanej przez W³adys³awa
Jagie³³ê zbudowano murowany koœció³ parafialny.
Po œmierci Stefana Batorego Zamoyski pokona³
pod Byczyn¹ (1588) wojska Maksymiliana III
Habsburga, pretendenta do polskiego tronu,
opowiadaj¹c siê po stronie Zygmunta Wazy.
Pojmanego Maksymiliana osadzi³ w honorowej
niewoli na zamku w Krasnymstawie pod stra¿¹
Marka Sobieskiego. W tym czasie krasnostawski
zamek by³ w okresie swej najwiêkszej œwietnoœci.
Dwa lata wczeœniej ukoñczono jego generalny
remont prowadzony z myœl¹ o przygotowaniu tu
rezydencji dla Anny Jagiellonki, wdowy po królu
Stefanie Batorym. Jednak stanowczy protest
królowej przekreœli³ te plany. Odnowiony, dobrze
uposa¿ony i warowny zamek by³ godnym miejscem
dla cesarskiej niewoli. Czy jakieœ inne miasto mo¿e
siê poszczyciæ tak utytu³owanym wiêŸniem, jakim
by³ arcyksi¹¿ê Maksymilian III Habsburg, syn
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Maksymiliana II Habsburga Cesarza Rzymskiego
Narodu Niemieckiego, tytularny ju¿ wówczas
(koadiutor) Wielki Mistrz Zakonu Szpitala
Najœwiêtszej Marii Panny Domu Niemieckiego, czyli
zakonu krzy¿ackiego? Tak wybitna osobistoœæ
zamieszka³a w pó³nocnej baszcie bramnej
krasnostawskiego zamku, zwanej odt¹d
maksymiliañsk¹. Arcyksi¹¿ê przebywa³ tu prawie
pó³tora roku. ¯ycie polityczne i towarzyskie miasta
w czasie jego pobytu wspiê³o siê na wy¿yny. Do
Krasnegostawu przybywali najznakomitsi goœcie
nie tylko z Polski, ale i zagranicy. Magnaci,
najwybitniejsi przedstawiciele szlachty, biskupi i dostojnicy Koœcio³a z nuncjuszem papieskim na czele,
przedstawiciele cesarskiego dworu oraz wiele
innych osobistoœci goœci³o na krasnostawskim
zamku. Czy sam Maksymilian tak¿e uleg³ czarowi
miasta, ¿e potrzebowa³ a¿ tyle czasu, by zrzec siê
pretensji do polskiej korony, trudno powiedzieæ.
12 maja 1589 roku na krasnostawski zamek przyby³
król Zygmunt III Waza na czele orszaku z³o¿onego z
6 tysiêcy dworzan. Po spotkaniu z królem i z³o¿eniu
przysiêgi zrzeczenia siê roszczeñ do korony
polskiej Maksymilian Habsburg zosta³ uwolniony.
Wspomnienia z jego pobytu na d³ugo pozosta³y w
pamiêci Polaków i jeszcze w XVII wieku za
obejrzenie komnat zamkowych, w których
przebywa³ arcyksi¹¿ê p³acono a¿ 3 z³ote. Pobyt
króla Zygmunta III Wazy w Krasnymstawie
przyniós³ miastu znaczne korzyœci w postaci
nowych przywilejów jak zwolnienie z podwód oraz
wszelakich ce³ i myt. W 1591 roku na tronie
biskupów che³mskich zasiad³ Stanis³aw Gomoliñski
(?-1604), dotychczasowy biskup kamieniecki. W
pierwszej kolejnoœci przyst¹pi³ on do budowy
nowego pa³acu biskupiego w Krasnymstawie. Czy
chodzi tu o istniej¹cy do dzisiaj pa³acyk biskupi
stoj¹cy obok koœcio³a œw. Franciszka, czy te¿ by³a to
ca³kiem inna budowla? Z dostêpnych dokumentów
wynika raczej, ¿e wszystkie obiekty zespo³u
jezuickiego, w tym pa³acyk biskupi zosta³y
zbudowane w tym samym okresie na prze³omie
XVII i XVIII wieku, czyli du¿o póŸniej. Gdzie wiêc
znajdowa³ siê i jak wygl¹da³ pa³ac wzniesiony przez
biskupa Gomoliñskiego? W 1591 roku zbudowano
w Skierbieszowie drewniany koœció³ek Œwiêtego
Ducha i szpital dla ubogich oraz odzyskano przejêty
przez protestantów koœció³ w Starym Zamoœciu. W
latach 1587-1594 wzniesiono w Zamoœciu nowy
koœció³. Zgodnie z wol¹ fundatora Jana
Zamoyskiego i za zgod¹ papie¿a zosta³ on
podniesiony do rangi kolegiaty. Biskup Gomoliñski
organizowa³ przy nim pierwsz¹ w diecezji
che³mskiej kapitu³ê kolegiack¹. Sk³ada³a siê ona z 3
pra³atur (dziekan, scholastyk, kustosz) i pocz¹tkowo 4, a póŸniej 8 kanonii. Uczestniczy³ te¿ w
organizowaniu Akademii Zamojskiej, której
kanclerzami z urzêdu mieli byæ biskupi che³mscy.
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Akademia by³a pierwsz¹ prywatn¹ i czwart¹
wy¿sz¹ uczelni¹ w Rzeczypospolitej. Mia³a
pocz¹tkowo trzy wydzia³y: wstêpny, prawa i
medycyny. W 1595 roku z fundacji Floriana £aszcza
wzniesiono koœció³ w Narolu, a ze œrodków Jakuba
Wo¿uczyñskiego odbudowano zniszczony przez
Tatarów koœció³ w Wo¿uczynie. W 1596 roku
odbudowano zniszczony koœció³ w Nabro¿u i
odzyskano zamieniony na zbór protestancki koœció³
w Mokrymlipiu, jedn¹ z najstarszych œwi¹tyñ
katolickich w diecezji che³mskiej. Biskup
Gomoliñski by³ aktywnym uczestnikiem synodu
unijnego w Brzeœciu (1596), który po³¹czy³ Cerkiew
prawos³awn¹ z Koœcio³em katolickim na terenie
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W wyniku
unijnych porozumieñ, wiêkszoœæ duchownych i
wyznawców prawos³awia uzna³a papie¿a za g³owê
Koœcio³a i przyjê³a dogmaty katolickie, zachowuj¹c
dotychczasow¹ liturgiê. Akt unii ze strony polskiej
Cerkwi prawos³awnej podpisali: metropolita
kijowsko-halicki oraz biskupi prawos³awnych
diecezji: che³mskiej, ³uckiej, piñskiej, po³ockiej i
w³odzimierskiej, bez przemyskiej i lwowskiej. Unia
podzieli³a koœció³ wschodni w Rzeczypospolitej na
unicki i prawos³awny. Tym wa¿nym wydarzeniem
koñczy³ siê wiek XVI. Dla Koœcio³a katolickiego i diecezji che³mskiej to wiek zagro¿eñ i nadziei. Choæ
biskupi, a nawet prymas nie potrafili powstrzymaæ
licznej grupy swoich wiernych, pochodz¹cych
zw³aszcza ze szlachty, przed zmian¹ wyznania, na
skutek postêpuj¹cej reformacji i przechodzenia z
katolicyzmu na luteranizm, kalwinizm czy arianizm,
to diecezja che³mska kroczy³a powoli, lecz stale
drog¹ rozwoju. W 1597 roku biskup Gomoliñski
pisa³ w liœcie do papie¿a, ¿e w wyniku rozwoju

Z XVI-wiecznej historii Krasnegostawu
Kazimierz Sto³ecki

A

rcyksi¹¿ê Maksymilian Habsburg
w krasnostawskim zamku
(1588-1589)

Niespodziewana œmieræ króla Stefana
Batorego w dniu 12 XII 1586 roku, rozpoczê³a
trzecie i najbardziej burzliwe bezkrólewie. Elekcja
nowego króla by³a konfrontacj¹ postaw dwu
wrogich stronnictw: „czarnego”, ¿a³obnego z
Janem Sariuszem Zamoyskim oraz „bia³ego”
Zborowskich. Wokó³ elekcji rozegra³o siê wiele
dramatycznych wydarzeñ, w których zginê³o kilka
tysiêcy ludzi. W tych wydarzeniach wa¿n¹ rolê
odegra³ Krasnystaw i krasnostawski zamek.
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reformacji na terenie diecezji che³mskiej powsta³y
23 gminy ewangelickie i 3 ariañskie. 24 koœcio³y
katolickie, miêdzy innymi w Gorzkowie, Turobinie i
¯ó³kiewce zamieniono na zbory protestanckie, a
kilka, jak w Chorupniku zniszczono i wypêdzono
ksiê¿y. Jednoœæ polskiego Koœcio³a katolickiego z
Rzymem by³a w tym okresie bardzo zagro¿ona,
jednak w wyniku podjêtych dzia³añ kontrreformacji
zosta³a utrzymana. Reformacja mia³a te¿ i dobre
strony, gdy¿ znacznie wp³ynê³a na rozwój jêzyka
polskiego, nauki, oœwiaty, kultury i literatury polskiej,
której wspó³twórc¹, a nawet ojcem jest bez
w¹tpienia kolejny, wielki przedstawiciel ziemi
krasnostawskiej Miko³aj Rej, mieszkaj¹cy wówczas
w Siennicy Ró¿anej, a póŸniej w za³o¿onym przez
siebie Rejowcu. Miasto Krasnystaw, stolica diecezji
che³mskiej opar³o siê reformatorskim wp³ywom. Nie
powsta³y tu zbory protestanckie. Obie istniej¹ce w
nim cerkwie prawos³awne przesz³y w rêce unitów, a
koœcio³y katolickie i klasztory dzia³a³y bez
przeszkód.
Zbigniew Atras
1. Che³m i che³mskie w dziejach, pod red. Ryszarda
Szczyg³a, Che³m 1996.
2. Krasnystaw rys historyczny, Kazimierz Sto³ecki,
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5. Dzieje parafii œw. Franciszka Ksawerego w
Krasnymstawie, Izabela Zalichta, Uniwersytet Miko³aja
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O polsk¹ koronê stara³o siê kilku
kandydatów. Jednym z nich by³ szwedzki królewicz
Zygmunt Waza, licz¹cy 21 lat siostrzeniec zmar³ego
króla Zygmunta Augusta, w jakiœ sposób
uosabiaj¹cy kontynuacjê rz¹dów Jagiellonów.
Zwolennicy szwedzkiego elekta skupiali siê wokó³
jego ciotki, królowej wdowy Anny Jagiellonki i kanclerza, hetmana Jana Zamoyskiego. Konkurentami
Zygmunta byli: car moskiewski Fiodor, syn Iwana
GroŸnego oraz habsburscy arcyksi¹¿êta, bracia
cesarza Rudolfa II: Maksymilian III, maj¹cy 29 lat,
Ernest, Maciej oraz stryj cesarza, arcyksi¹¿ê
Ferdynand. Habsburskimi zwolennikami byli:
biskup wileñski, kardyna³ Jerzy Radziwi³³, biskup
kijowski Jakub Woroniecki, wojewoda poznañski
Stanis³aw Górka - przywódca ró¿nowierców
wielkopolskich, marsza³ek nadworny litewski
Miko³aj Krzysztof Radziwi³³, kasztelan gnieŸnieñski
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Jan Zborowski, marsza³ek nadworny koronny
Andrzej Zborowski, Krzysztof Zborowski, stolnik
litewski Aleksander Proñski [1].
Zjazd elekcyjny rozpocz¹³ siê 30 VI 1587 r.
pod Warszaw¹. Obradowano osobno w ko³ach
„czarnym” i „bia³ym”. W po³udnie dnia 19 VIII w kole
„czarnym” wybrano królewicza szwedzkiego
Zygmunta, przy wspó³pracy królowej wdowy,
prymasa Stanis³awa Karnkowskiego i marsza³ka
Andrzeja Opaliñskiego. Wybór króla og³osi³ prymas
w kolegiacie œw. Jana w Warszawie. Trzy dni
póŸniej w kole „bia³ym” wybrano arcyksiêcia
Maksymiliana. Biskup kijowski Jakub Woroniecki
og³osi³ Maksymiliana królem w koœciele œw. Anny, a
nabo¿eñstwo odprawi³ kardyna³ Jerzy Radziwi³³.
Król elekt Maksymilian w dniu 14 IX wyruszy³
z Wiednia i 27 IX zaprzysi¹g³ pacta conventa w
katedrze w O³omuñcu, a 16 X przyby³ z wojskiem do
Mogi³y pod Krakowem. W dwa dni póŸniej
rozpocz¹³ oblê¿enie miasta bronionego przez
Zamoyskiego, który na czele 8 000 ¿o³nierzy uda³
siê tam po elekcji, aby dla swojego elekta
zabezpieczyæ Wawel, miejsce koronacji królów.
Król elekt Zygmunt przyby³ ze Szwecji na pocz¹tku
paŸdziernika i w dniu 7 X zaprzysi¹g³ pacta
conventa w opactwie oliwskim, a 18 X rozpocz¹³
podró¿ do Krakowa.
Królowie elekci: Maksymilian, zajêty
zdobywaniem Krakowa, i Zygmunt, który przyby³
ju¿ do Piotrkowa, wymienili uprzejme listy, w
których przedstawili swoje pogl¹dy na zaistnia³¹
sytuacjê. Gdy Xi¹¿ê szwedzki Zygmunt do
Piotrkowa przyby³, pisa³ do niego list Arcyksi¹¿ê
Maxymilian, który Kraków oblega³, upominaj¹c go
po przyjacielsku, aby odst¹pi³ od ubiegania siê o
koronê, która siê jemu (Maxymilianowi) w skutek
formalnego na tron wyboru nale¿y, a przy której on
za ³ask¹ Boga, ufny w swe prawa i w pomoc Xi¹¿¹t
chrzeœciañskich, niechybnie siê utrzyma, a któr¹ on
(Zygmunt) id¹c za lekkomyœlnym kilku p³ochych
doradzców podszeptem, osi¹gn¹æ niebacznie
sobie tuszy. Xi¹¿ê Zygmunt odpowiedzia³ mu tym
sposobem: ¿e on bynajmniej wskutek
nierozmyœlnej porady, albo niebacznej p³ochoœci,
ale zagruntowany na dope³nionym przez Rady
pañstwa zgromadzone wyborze, jednostajnemi
g³osami narodu na tron polski z Szwecyi powo³any,
w podró¿ siê na objêcie tego¿ wybra³, i te
rozpatruj¹c siê bli¿ej w okolicznoœciach, prawa swe
do korony polskiej za gruntowne i niezachwiane
coraz wyraŸniej obacza i odpowiedŸ sw¹ temi s³owy
zakoñczy³: „postanowiliœmy nieodzownie, wsparci
³ask¹ Najwy¿szego, podró¿ naszê do Krakowa
celem odprawienia obrz¹du koronacji koñczyæ,
dok¹d nas przychylne g³osy i dobre chêci narodu
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wzywaj¹; i jesteœmy gotowi raczej wszystko utraciæ,
krew naszê wylaæ i w najwiêksze siê
niebezpieczeñstwo podaæ, niŸli tego zrz¹dzenia
Boskiego nie dope³niæ i tylu zacnych ludzi
¿yczliwym dla nas chêciom zawód uczyniæ.
Upraszamy przytem W. Xcej Mci, aby zostawuj¹c
przy nas Pañstwo, którego mu Opatrznoœæ nie
przeznaczy³a, zechcia³ lud swój na powrót do
Austryi odprowadziæ, i pokój w kraju wtargnieniem
W. Xcej Mci zamieszany, przywróciæ”. Dan w
Piotrkowie 7 XI 1587 [2].
Po nieudanym szturmie na Bramê Szewsk¹
w dniu 24 XI, Maksymilian z obozem przeniós³ siê
na zimê nad granicê œl¹sk¹. W walkach o Kraków
zginê³o oko³o 2000 ¿o³nierzy. Zygmunt przyby³ do
Krakowa 9 XII. Nastêpnego dnia rozpocz¹³ obrady
sejm koronacyjny. 27 XII Zygmunt raz jeszcze
zaprzysi¹g³ pacta conventa w katedrze na Wawelu,
a 28 grudnia 1587 roku, prymas koronowa³
Zygmunta III Wazê na króla. Walka o tron by³a
zakoñczona.
W dniu 13 I 1588 wyruszy³ Zamoyski z
wojskiem oko³o dziesiêæ tysiêcy wynosz¹cem, a
blisko o dwa tysi¹ce zwiêkszyli je Baltazar Batory i
Wêgrzyn Boremiesa [3]. Maxymilian, który
znajdowa³ siê w Wieluniu, dowiedziawszy siê, ¿e
obóz Kanclerza siê zbli¿a³, wyszed³ z tego miasta
22 I 1588, cofaj¹c siê do miejsca zwanego Byczyna
w Szl¹sku, który pod ów czas do Czech nale¿a³ [4].
Wœród nocy ci¹gn¹c od Wielunia, przeszed³
Zamoyski granicê i w niedzielê, dnia 24 I 1588
stan¹³ wobec nieprzyjaciela. Po przegranej walce,
Maxymilian ze szcz¹tkami swego wojska zamkn¹³
siê w Byczynie. Zamoyski otoczy³ miasto i bez
wielkiego oporu zacz¹³ r¹baæ bramy. Dano znak z
wa³ów i jako orêdownicy pokazali siê Aleksander
ksi¹¿ê Proñski krewny Zborowskich, Stanis³aw
Cio³ek oraz Logius Niemiec. Zaczêli od wymówek,
¿e kanclerz polski zgwa³ci³ granice cesarstwa,
ale im odpowiedziano, ¿e nie o ¿adne wywody
chodzi, tylko arcyksi¹¿ê ma oœwiadczyæ, czy siê
chce poddaæ, czy te¿ woli byæ z miastem wziêty
[5]. Zamojski zapewnia³: Upraszam W. Ksi¹¿êc¹
Moœæ abyœ przygodê obecn¹ mê¿nym zniós³
umys³em. Wyroki boskie s¹ niedoœcignione, tote¿
nagrodzi on W. Ksi¹¿êcej Moœci czem innem klêskê
tu poniesion¹. Przystoi te¿ mê¿owi tak wysoko
urodzonemu wszelkie przeciwnoœci z pogodnem
czo³em przyjmowaæ. Nie przez dumê wynios³¹, lecz
dla uspokojenia ojczyzny mojej, upraszam W.
Ksi¹¿êc¹ Moœæ abyœ raczy³ oddaæ osobê swojê
stra¿y mej. ¯adne upokorzenie, ani zniewaga nie
spotka nigdzie W. Ksi¹¿êcej Moœci. Uda siê W.
Ksi¹¿êca Moœæ do zamku którego, gdzie wszystkie
honory nale¿ne W. Ksi¹¿êcej Moœci oddawane
bêd¹, dopóki nie bêd¹ zawarte i wype³nione
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warunki, potrzebne do ustalenia pokoju miêdzy W.
Ksi¹¿êc¹ Moœci¹, Cesarzem i jego posiad³oœciami
z jednej, a miêdzy Królem i Rzplit¹ z drugiej strony;
dopóki szkody wszystkie publiczne i prywatne
wynagrodzone nie zostan¹, a Królestwo
uspokojonem nie bêdzie. Cudzoziemcom przy W.
Ksi¹¿êcej Moœci bêd¹cym, zapewniam wszelkie
bezpieczeñstwo. Gemejni, z³o¿ywszy broñ, do
domów wypuszczeni zostan¹, znaczniejsi
umówiony okup zap³ac¹. Polacy zaciê¿ni ni¿szego
stopnia, i ¿o³nierze wykonawszy przysiêgê na
wiernoœæ Zygmuntowi wolno bêd¹ puszczeni,
wy¿si stopniem dot¹d przy W. Ksi¹¿êcej Moœci
pozostan¹, dopóki Król i Senat na nich wyroku nie
wydadz¹. Co siê tyczy ruchomoœci, które obecnie
przy sobie maj¹, nie mogê praw wojny i praw
wojska mego nadwerê¿aæ. Spór trwa³ a¿ do trzeciej
godziny w nocy, o której Maksymilian wyszed³ z
warowni. Wychodz¹cego z bramy spotka³ na
moœcie Zamojski. Z Maxymiljanem dostali siê do
niewoli: Górka Wojewoda Poznañski, Andrzej
Zborowski, Stanis³aw Karnkowski, Alexander
Proñski, Ernest Frykacz. Jakób Woroniecki
Nominat Kijowski, Stanis³aw Stadnicki, Piotr Dunin
i Krzysztof Warszewicki uciekli do Wroc³awia. Z³ota,
srebra, dzielnych koni, sprzêtów drogich, dzia³
wielka moc w zdobyczy naszym siê dosta³a.
Kredens i inne naczynia domowe Maxymiljana
oddane mu zosta³y. Wszystko zreszt¹ na jedno
miejsce zniesiono, bo na równy dzia³ pójœæ mia³o,
ale ¿o³nierz dzia³u nie czekaj¹c, rozchwyta³ prawie
wszystko. Miasto spalono, chocia¿ Zamojski
sprzeciwia³ siê temu [6]. Na pobojowisku zosta³o
oko³o 3 000 poleg³ych.
D³ugie by³y w radzie królewskiej zastanowienia, gdzie osadziæ pojmanego arcyksi¹¿êcia i
bêd¹cych przy nim jeñców polskich. Uchwalono
nakoniec, za wyrokiem stanów sejmowych [7], by
Polacy strze¿eni byli w zamku kwidzyñskim, a
Maxymilian z niektórymi Polaki pod dozorem
Sobieskiego do Krasnego Stawu zawiezion [3].
Uradzono (10 II 1588), ¿e nie wstêpuj¹c do
K r a k o w a , P. K a n c l e r z z a p r o w a d z i N .
Maxymiliana na Ruœ do zamku zwanego
Krasnymstawem, nader warownego z
po³o¿enia swego, a do tego dobrze
opatrzonego. Oddalony jest o 5 mil tylko od
Lublina, a bardzo bliski Zamoœcia, w³asnoœci Pana
Kanclerza, gdzie ma zwyczajn¹ swoj¹ rezydency¹
[4]. Folguj¹c Maksymilijanowi, aby ten wystawiony
nie by³ na widok ludowi, licznemu z ca³ego kraju
zgromadzonemu, uda³ siê prosto do Krasnostawu,
sk¹d pojmanych panów polskich (wieziono ich na
prostych wozach w lichem odzieniu, dopóki od
przyjació³ i domowników swoich w rzeczy
potrzebne zaopatrzeni nie zostali, wszelkie bowiem
porz¹dki jezdne i ca³y ich sprzêt rozchwyta³o ¿o³-
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nierstwo), wzi¹wszy od nich s³owo, ¿e siê u s¹du
stawi¹, do domów swoich wolno odprawi³. Na usilne
Maxymiliana proœby, Zborowscy wraz z nim w
Krasnymstawie zostali. Samego zaœ Maksymilijana
w zamka tamtejszym, mocn¹ za³og¹ osadzonym,
zawar³ i pod stra¿¹ trzymaæ zaleci³ [8]. 28 II 1588:
przed kilka dniami N. Maxymilian przyby³ do
Krasnegostawu i powiadaj¹, ¿e teraz w dobrem
zdrowiu zostaje, lubo przez drogê by³ cokolwiek nie
zdrów. P. Kanclerz zabawi³ oœm dni w tym zamku, a
potem odjecha³ do swego zamku Zamoœcia, dok¹d
zaprosi³ by³ N. Maxymiliana na dni zapustne,
przygotowuj¹c wielkie uczty dla niego. 20 III 1588:
N. Maxymilian by³ w Zamoœciu u P. Kanclerza przez
ostatnie dni zapust, i bardzo wspaniale tam przyjêty.
Byli tam tak¿e Kardyna³ J. M. Batory, P. Baltazar brat
jego, i P. Opaliñski Marsza³ek W. Koronny; i ci tylko
jedli u jednego sto³u z N. Maxymilianem. A P.
Kanclerz, ¿ona jego i inni wszyscy u osobnego
sto³u. W ci¹gu tych dni wiele godów wyprawiono, ale
N. Maxymilian nie chcia³ wyje¿d¿aæ na tañce, lubo
go zawsze proszono. N. Ernest przys³a³
Dworzanina swego, do N. Maxymiliana dla
zaopatrzenia go w pieni¹dze na utrzymanie, w
szaty, i inne rzeczy do wygody potrzebne; wiedz¹c,
¿e wszystko by³ straci³, a pozwolono mu swobodny
przystêp do N. Maxymiliana [4]. W drugiem
uwiêzienia jego miesi¹cu, Zborowscy tak rzeczy
ukartowali, ¿e za wy³amaniem œciany do jego
z³o¿enia mia³ byæ wypuszczony z zamku i
rozstawionemi koñmi do granic œl¹skich albo
wêgierskich szybko uwieziony; ale ten chytrze
uknowany zamach, gdy go ju¿ do skutku
przywodziæ zaczêto, wyœledzi³ Marek Sobieski
chor¹¿y koronny (ojciec Jakuba, starosty
krasnostawskiego, dziad króla Jana III), któremu
zwierzchnoœæ tej stra¿y poruczona by³a [8]. Odt¹d
nie uw³aczaj¹c dostojeñstwu, powiêkszona w
zamku krasnostawskim i stra¿ i czujnoœæ [3].
Opis pobytu i warunków ¿ycia arcyksiêcia
Maksymiliana w Krasnymstawie znaleŸæ mo¿na w
licznych zapisach. Maksymilian traktowany by³ iœcie
po arcyksi¹¿êcemu i cieszy³ siê wzglêdn¹ swobod¹.
By³ odwiedzany przez licznych goœci i móg³
podró¿owaæ po bliskiej okolicy, korespondowa³ i
komunikowa³ siê ze œwiatem, wysy³aj¹c w podró¿e
swojego sekretarza Lassotê. Zamojski zaleci³, aby
mu wszystkie honory i wygody, jakby dla króla
samego czyniono [7]. Nieraz Zamojski odwiedza³ go
w Krasnymstawie, czêsto na gody domowe do
Zamoœcia zaprasza³. P. Kanclerz zaprosi³ by³ N.
Maxymiliana na dni zapustne, przygotowuj¹c
wielkie uczty dla niego [4]. Z innych miar zachowano
dla arcyksi¹¿êcia wszystkie wzglêdy poszanowania
i podejmowano go wspaniale; by³ zapraszany na
weso³e uczty do Zamoœcia bliskiego od
Krasnegostawu i trzyma³ do chrztu modrookiego
syna, którego Zamojskiemu Gryzelda Batorówna
powi³a [8]. S³odzi³ Zamoyski iak duszy szlachetney
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przysta³o, dolê nieszczêœliwego xi¹¿êcia, czêsto
odwiedzai¹c, czêsto go zapraszai¹c do domu
swoiego. Maxymilian atoli w nieszczêœciu
nawet, nie zapominai¹c dumy, nie chcia³ nigdy u
iednego sto³u ieœæ z hetmanem Zamojskim.
Wódz w tym tylko razie da³ uczuæ, ¿e Arcyxi¹¿e
by³ ieñcem iego, osobny stó³ wspaniale dla
Maxymiliana zastawny, z³otym ³añcuchem
opasaæ w oko³o rozkaza³ [9]. Jest te¿ inny opis
tego wydarzenia: Przy pierwszej zaraz uczcie, na
której wielu by³o senatorów i dygnitarzy, arcyksi¹¿ê
oœwiadczy³, ¿e jako brat cesarski nie mo¿e jeœæ przy
jednym stole z poddanymi, a to dumne
oœwiadczenie oburzy³o mocno obecnych panów
polskich, nawyk³ych do poufa³ego obchodzenia siê
królów swoich, nie wyrazili jednak nieukontentowania swego, zostawiaj¹c to gospodarzowi,
ale ten miasto jakiejœ cierpkiej odpowiedzi,
oœwiadczy³, ¿e stosownie do woli ksiêcia osobno go
posadzi. Ta powolnoœæ zdziwi³a obecnych; ale po
chwili przyniesiono srebrny stolik i takie¿ krzes³o, a
kiedy zaproszony przez Zamojskiego, arcyksi¹¿ê
usiad³ na nim, to ten wzi¹³ z r¹k dworzanina d³ugi
³añcuch z³oty, otoczy³ nim i stó³ i siedzenie, i na
k³ódkê zamkn¹³, i tak dumny ksi¹¿ê w okowach
uczestniczy³ biesiadzie [10]. 25 VII 1588 Kanclerz
(Jan Zamoyski) przyjecha³ do Krasnegostawu,
zjad³ œniadanie z Jego Wysokoœci¹
(Maksymilianem) i tego samego dnia wyjecha³ z
powrotem. 2 X 1588 roku dworzanin kardyna³a
Aldobrandini, komtur Pucci, napisa³ tak:
Odwiedza³em Xiêcia w imieniu Legata, bêdzie
miesi¹c temu. Trzymaj¹ go w mieœcie, zwanem
Krasnystaw, i otoczonem murem, co niema³o
znaczy w Polsce. Mieszka w fortecy otoczonej
rowami, i ma 300 ¿o³nierzy na stra¿y. Apartament
jego sk³ada siê z dwóch pokojów. Kilka razy mia³em
zrêcznoœæ mówiæ z N. Masymilianem, i w kilku
interesach; znalaz³em go bardzo mocnym w
rozmowie i nader uprzejmym; zdawa³ siê nie
zwracaæ najmniejszej uwagi na swoje uwiêzienie.
Przystojniejszy jest od braci swoich; niewielkiego
wzrostu, ale dobrze z³o¿ony. Ubrany by³ ze spodu
po hiszpañsku; a zwierzchu nosi³ sukniê axamitn¹
czarn¹ do pó³ nogi, z Wêgierska czy z Polska; na
g³owie mia³ ko³pak z lisów czarnych, wedle
zwyczaju Panów tutejszych. Ka¿dego rana
wychodzi z zamku na mszê, potem przechadza siê i
gra w pi³kê za miastem. Gubernator i Dowódzca
¿o³nierzy s¹ dla niego z wielkiem uszanowaniem, a
oba zale¿¹ od Kanclerza [4]. 7 I 1589: Jego
Wysokoœæ pos³a³ mnie (Lassotê) wzi¹æ udzia³ w
Jego imieniu w weselu Orchowskiego. 7 III 1589:
Jego Wysokoœæ pos³a³ mnie do wojewody
poznañskiego do Szczebrzeszyna. 2 V 1589:
Ksi¹¿ê Janusz Ostrogski, wojewoda wo³yñski,
odwiedzi³ Jego Wysokoœæ. 9 V 1589: Jego
Wysokoœæ wyjecha³ z Horod³a, przenocowa³ w
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Wojs³awicach i nastêpnego dnia przyby³ do
Krasnegostawu [11]. 21 V 1589: Arcyksiêcia
Maksymiliana odwiedzi³ pose³ cesarski, biskup
wroc³awski Andreas Gerybus [12].
W dniu 9 III 1589 r. zawarto uk³ad bêdziñskobytomski. Na jego mocy Maksymilian zrzek³ siê
tytu³u króla polskiego i wszystkich praw z nim
zwi¹zanych. 21 V 1589 ustalono, ¿e: po wykonanej
przysiêdze, N. Król J. M. pojedzie do
Krasnegostawu odwiedziæ N. Maxymiliana, który
zejdzie ze wschodów na Jego spotkanie, a Król
ust¹pi pierwszeñstwa i prawej rêki J. Wysokoœci,
i zaprosi Go tego dnia na obiad. W rozmowie oba
tytu³owaæ siê bêd¹ Serenissimus, N. Maxymilian
t³umaczy³ siê, ¿e nie mo¿e daæ tytu³u Majestus Jego
Królewskiej Moœci, poniewa¿ Arcy-Xi¹¿êta
Austryaccy nie daj¹ go ¿adnemu Królowi. Wkrótce
po tym, 28 V 1589, odwiedzi³ go w Krasnymstawie
król Zygmunt III Waza, ustrojony w klejnoty
koronne. Spotka³ siê niemal 23-letni król z ponad
30-letnim arcyksiêciem. Dnia 28 V 1589 z rana
J.K.M. przyjecha³ do Krasnegostawu i uda³ siê do
Zamku [4]. Król odwiedzi³ trzymanego pod stra¿¹ w
Krasnostawie Maksymilijana, chc¹c przez œciœlej z
nim zachowanie zatrzeæ pamiêæ wszelkiej urazy.
Ani tam jednak nie obesz³o siê bez tego, aby
Maksymilijan nie obrazi³ na nowo Polaków; chcia³
bowiem tê, któr¹ arcyksi¹¿êta równ¹ królewskiej
przyznawaj¹ sobie powagê, zatrzymaæ i na
spotkanie króla do dolnych schodów nie zeszed³;
ale marsza³ek wiel. kor. Jêdrzej Opaliñski nie
dopuœci³ królowi dalej post¹piæ, póki Maksymilijan
przeciwko niemu na dó³ siê nie spuœci³. Uprzejmie
powitany od króla, prêdkiego uwolnienia
przyrzeczenie otrzyma³ [13].
Spotkanie arcyksiêcia z królem opisa³
naoczny œwiadek, Wawrzyniec Goœlicki, biskup
che³mski, tymi s³owami: Król JMci jecha³ do
Krasnegostawu; by³o u dworu oko³o szeœciu tysiêcy
prawie, strojnie, huczno i œwietno; w tê bramê, gdzie
mia³ mieszkanie arcyksi¹¿ê wje¿d¿ali wszyscy
i drudzy wyje¿d¿ali. Chc¹cego wnijœæ na schody
króla wstrzyma³ marsza³ek w. kor. a¿ arcyksi¹¿ê,
który wyszed³ przeciw królowi do wschodu, i zatrzymawszy siê czeka³ króla, zszed³ a¿ na dó³. Tam
siê witali, ale te¿ na górze w pokoju; a rozmowy by³y
w jêzyku ³aciñskim.
Król JMci przemówi³:
- „Powodowany krwi zwi¹zkiem, który mnie z
Jasnoœci¹ Wasz¹ ³¹czy, i powinnoœci¹ pana
chrzeœciañskiego, przyby³em tu odwiedziæ Jasnoœæ
Waszê w chêci dope³nienia ugody, która za
wdaniem siê papie¿a przez z obopólnych
komissarzów jest zawart¹. Nigdym ja ku temu
nieda³ przyczyny, aby przyjaŸñ nasza nadwerê¿enie, jakie ponios³a, a cokolwiek miêdzy nami
zasz³o, to za nieuchronny skutek nieszczêsnego
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losu poczytaæ nale¿y. Oby siê to by³o raczej nie
sta³o, lecz rozum ludzki wyroków i przeznaczeñ
niebios odwróciæ nie zdo³a. Jako zaœ przez krwi
zwi¹zek Jasnoœci Waszej i najjaœniejszemu
domowi austr. mi³oœæ i przychylnoœæ winien jestem,
tak je niniejszem oœwiadczeniem okazywaæ
zawsze przyrzekam i obowi¹zki brata i s¹siada
przychylnie i szczerze zachowam”.
Odpowiedzia³ na to Maxymilian:
- „Sk³adam dziêki W. król. Mci, ¿eœ mnie w
teraŸniejszej mojej niedoli odwiedziæ i w skutku
okazaæ raczy³, jakie masz wzglêdy dla mnie, dla
najjaœniejszego domu mego, wielorako z jasnoœci¹
Wasz¹ po³¹czonego. Co siê miêdzy nami sta³o,
zaiste zmianom rzeczy ludzkich, któremi Bóg w³ada
przypisaæ potrzeba. A i¿ odt¹d wzajemnej tylko
przyjaŸni dowodami walczyæ z sob¹ mamy, i ja z
mej strony to Jasnoœci W. przyrzekam, co szczery
i ¿yczliwy ksi¹¿ê przyrzec winien. Cieszê siê, ¿e
Jasnoœæ W., zdrow¹ i czerstw¹ ogl¹dam”.
Taæ by³a ich mowa. Siedzieli z sob¹ chwilê,
potem tr¹biono i bêbniono do obiadu. Król siê
przebra³, odszed³szy, wst¹pi³ zaœ poñ id¹c do sto³u;
w drodze da³ mu praw¹ rêkê, chocia¿ siê arcyksi¹¿ê
wzbrania³, ale mu król rzek³: Ja mam Jasnoœæ W. za
goœcia, brata i u sto³u da³ mu praw¹ rêkê.
Rozmawiali z sob¹, pili przez zdrowie. Owo zszed³
ten dzieñ weso³o. Potem odprowadzi³ go król do
pokoju, i on te¿ króla odprowadzi³, i we wtórym siê
gmachu rozeszli, i dobranoc sobie dali. Nazajutrz
pos³a³ mu król kosztown¹ karetê z woŸnikami i
wszelkim sprzêtem, i w niej koni oœm bia³ych
farbowanych ¿ó³to gor¹co, prawie cudnych, cztery
konie tureckie, dwa jednochodniki. Tak siê potem
rozjechali. Z króla JMci, jakom baczy³, arcyksi¹¿ê
by³ bardzo kontent, a koniom by³ bardzo rad, nie
móg³ siê zatrzymaæ, kaza³ przy sobie na nich
biegaæ. Przy stole, gdzie siedzieli, siedzia³ te¿
Nuncyusz, pose³ cesarski i biskup wroc³awski. U
drugiego sto³u rada koronna, by³o te¿ 4 biskupów,
ks. kardyna³ i pan wojewoda krakowski. Wieœæ
nios³a, lubo niepewna, i¿by Maxymilian rad by siê
wykrêci³ z tej przysiêgi, która go bardzo gryzie, a
chocia¿by nie przysi¹g³, nam ma³o na tem. A
przecie wiêcej zale¿y, gdy Lubowlê wróc¹ i cesarz
przysiê¿e. Jaæ go muszê z innymi senatory
prowadziæ, a¿ za granicê z wielk¹ przykroœci¹ i
niedogod¹. Ale có¿ czyniæ? Dziœ rano N. Król J.M.
na wyjezdnem poszed³ do pokojów N. Maxymiliana,
i po¿egna³ siê z nim w najuprzejmiejszych
wyrazach; podobnie¿ odpowiedzia³ mu N.
Maxymilian i odprowadzi³ go a¿ na ostatni stopieñ
wschodów na dziedziñcu. Król J.M. poszed³ na
mszê do Koœcio³a, blisko Zamku, a ztamt¹d siad³ na
koñ, w drogê do Litwy [4].
Uk³ad bêdziñsko-bytomski, odnawia³
przyjaŸñ miêdzy Rzeczpospolit¹ i Habsburgami.
Maksymilian zrzeka³ siê tytu³u króla polskiego
i wszystkich praw z nim zwi¹zanych. Cesarz i wszy-
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scy arcyksi¹¿êta przyrzekali, ¿e ani za ¿ycia, ani po
œmierci Zygmunta III nie bêd¹ wysuwaæ pretensji do
korony polskiej, ani te¿ wspieraæ tych, którzy by to
czynili. Datê uwolnienia arcyksiêcia wyznaczono na
dzieñ 28 VII 1589, chocia¿ to dla niespe³nionych
umowy bêdziñskiej warunków nieco spóŸnione
zosta³o. Ale ¿e pos³owie wêgierscy nie przybyli, a
st¹d zastrze¿onemu warunkowi zatwierdzenia
przez nich umowy zadoœæ siê nie sta³o. Polacy,
którym wypuszczenie Maksymiliana poruczone
zosta³o, dla zajœcia takiej z warunków niedope³nionych w¹tpliwoœci, Maksymilijana z drogi
zwróconego, nazad do Krasnegostawu wieŸli. Po
krótkiej jednak przew³oce znowu siê skierowali ku
granicom Sl¹zka, przyj¹wszy zarêczenie, ¿e
Wêgrzy na najbli¿szym sejmie swoim, umowê
przerzeczon¹ zatwierdz¹ i zaprzysiêgn¹.
Wawrzyniec Goœlicki biskup i Miko³aj Zebrzydowski
zamku królewskiego starosta byli na czele tych, co
imieniem króla i Rzeczypospolitej przeprowadzili
Maksymilijana, maj¹c od niego przy wjeŸdzie do
Sl¹zka odebraæ przysiêgê na wierne dotrzymanie
traktatu [13]. Arcyksiêcia Maksymiliana
uwolniono 8 IX 1589 r., a 12 IX by³ ju¿ w Nysie.
Uk³ad bêdziñski ratyfikowali: król Zygmunt III oraz
osobiœcie cesarz Rudolf II i arcyksi¹¿êta na sejmie
warszawskim w roku 1590 [1].
W opisanych tu wydarzeniach, wielk¹ rolê
odegra³ Wawrzyniec Goœlicki, póŸniejszy „nasz”
biskup che³mski (nawiasem mówi¹c, autor dzie³a „O
senatorze doskona³ym”, które wywar³o wp³yw na
konstytucjonalizm w œwiecie anglosaskim i w
Stanach Zjednoczonych). Goœlicki popiera³
kandydaturê Zygmunta Wazy, dopatruj¹c siê
„wiêkszych pozorów dobra”. Mia³ talent wybitnego
dyplomaty i mediatora. To on za³agodzi³ konflikt
pomiêdzy Zamoyskim i Górkami, przyby³ych na
elekcjê z wojskiem, za¿egnuj¹c realn¹ groŸbê bitwy
na polu elekcyjnym. Na sejmie 1587 r. bra³ udzia³ w
opracowaniu paktów konwentów, a nastêpnie (10
XII 1587), to w³aœnie on uroczyst¹ mow¹ powita³
elekta pod Krakowem. Goœlicki z powodzeniem
wype³ni³ nadzwyczaj delikatn¹ misjê - pertraktacje z
uwiêzionym i g³êboko ura¿onym arcyksiêciem
Maksymilianem i odprowadzenie go do granicy.
G³ównym sprawc¹ uk³adu bêdziñskiego by³
Wawrzyniec Goœlicki równie wymow¹, jak i g³êbok¹
polityki znajomoœci¹ celuj¹cy [8]. Zamoyski
przyzna³, ¿e „ca³a korzyœæ z traktatu bêdziñskiego
p³yn¹ca, Goœlickiemu winna byæ przypisana”. Du¿e
uznanie wzbudzi³ sposób, w jaki Goœlicki perswazj¹
sk³oni³ arcyksiêcia do potwierdzenia swych
przyrzeczeñ, gdy ten, przekroczywszy granicê,
chcia³ wycofaæ siê z przyjêtych zobowi¹zañ [14].
Lecz wiêksz¹ zas³ugê mia³, gdy Miko³aja
Zebrzydowskiego starostê krakowskiego uhamowa³, gdy ten chcia³ „p³atn¹æ” arcyksiêcia
Maksymiliana, który odprowadzany na Szl¹sk,
spotkawszy na granicy wojsko niemieckie,
wzbrania³ siê traktaty podpisaæ [15].
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Echa krasnostawskiego spotkania
Zygmunta III z Maksymilianem III brzmi¹ w
ówczesnych dokumentach sejmowych. W
protestacji, napomnieniu i proœbie do JKM i Ich Mæ
Panów Rad i Rycerstwa wszystkiego obojga
narodów od innych Ich Mæ Panów Rad i Rycerstwa
zgromadzonych w Jêdrzejowie dnia 6 VI 1592,
zapisano: O to J.K.Mci pokornie prosimy, aby
wszytkie klejnoty zaœ do skarbu Koronnego
zniesione by³y, tak te, które by³y wziête na zjazd w
Krasnem Stawie z Arcyksiêciem Maksymilianem,
jako te¿, które teraz œwie¿o privatim z skarbu
pobrane s¹, a¿eby wszytkie by³y w skarbie pod
kluczem JMci P. Podskarbiego, napominamy Jmci
po bratersku. W instrukcji sejmiku Opatowskiego 9
IX 1592, czytamy: Aby by³y rewidowane na tem
sejmie klejnoty wszytkie Koronne, a¿eby by³y
zniesione do r¹k JMci Pana Podskarbiego
Koronnego i zupe³nie oddane, tak te, których JKMæ
do aktu wesela swego u¿ywa³, jako te¿ i te, które
przed drog¹ Krasnostawsk¹ albo Rewelsk¹ do
potrzeby swej wzi¹æ by³ raczy³, tak¿e i innych
wszytkich klejnotów i depozytów, które by³y zosta³y
po œmierci Króla Augusta i Stephana [16].
Szymon Starowolski w roku 1632 wspomina³
wydarzenia sprzed lat czterdziestu: Krasnystaw
nad rzek¹ Wieprzem po³o¿ony, gdzie jest i katedra
biskupa katolickiego przeniesiona nie tak dawno
i zamek z pa³acem nowszej architektury. Tu œwiêtej
pamiêci (zmar³y przed 14 laty) arcyksi¹¿ê
Maksymilian, gdy do Królestwa Polskiego z
wojskiem nieprzyjacielskim przyby³, zuchwa³oœci¹
nielicznych przywo³any, przez Jana Zamoyskiego
pobity i wziêty do niewoli, trzymany by³ pod stra¿¹
[17].
Jeœli wydaje siê nam, ¿e obecne spory
polityczne osi¹gaj¹ najwy¿sz¹ temperaturê, warto
wspomnieæ prze¿ycia naszych odleg³ych
antenatów.
Kazimierz Sto³ecki
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Podpis Zygmunta III Wazy, 1587 [19].

Podpis Zygmunta III Wazy, 1587 [20].

Maksymilian III, oko³o 1589 r. [18]

Podpis Maksymiliana III, 1598 [21].

Podpis Jana Zamoyskiego, 1587 [22].
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an Wowczak (1884-1935) - pierwszy
dyrektor krasnostawskiego gimnazjum.
Wspomnienie w 75. rocznicê œmierci

W tym roku w maju przypada 75. rocznica
œmierci profesora gimnazjalnego, doktora Jana
Wowczaka, pedagoga i wychowawcy. Do profesji
nauczyciela przygotowywa³ siê w szko³ach Galicji,
a zdobyte doœwiadczenie spo¿ytkowa³ póŸniej,
organizuj¹c ¿ycie szkolne w dwóch miastach II RP,
w Krasnymstawie i Lesznie.
Jan Wowczak urodzi³ siê 28 stycznia 1884 r.
w Krakowie, w wielodzietnej rodzinie Stefana,
kucharza, i Heleny z Kalów. Edukacjê rozpocz¹³
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Dyrektor Gimnazjum w Krasnymstawie Jan Wowczak
w gronie uczennic w sadzie owocowym podczas
wakacji 1917 r. (Zbiory Muzeum Regionalnego
w Krasnymstawie).
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w szkole powszechnej w Bia³ej (1890-96),
nastêpnie naukê kontynuowa³ w gimnazjum w
Bielsku (1896-98), a dokoñczy³ w Krakowie w
Gimnazjum œw. Anny, uzyskuj¹c maturê w 1902 r.
Nastêpnie, w latach 1902-1906 studiowa³
germanistykê i filologiê klasyczn¹ na Uniwersytecie
Jagielloñskim. Studia z germanistyki zg³êbia³
równie¿ jako stypendysta (1905-06) na
Uniwersytecie w Monachium. W dniu 12 maja 1908
r. zda³ w Krakowie egzamin nauczycielski, tym
samym uzyska³ prawo do nauczania jêzyka i literatury niemieckiej w szko³ach œrednich oraz ³aciny
i greki jako przedmiotów pobocznych. W 1910 r.
poszerzy³ wykszta³cenie, zdobywaj¹c na
Uniwersytecie Jagielloñskim stopieñ doktora nauk
filozoficznych.
Pracê nauczycielsk¹ rozpocz¹³ jako
praktykant w „swoim” Gimnazjum œw. Anny w
Krakowie. W latach 1907-09 by³ zastêpc¹
nauczyciela w gimnazjach w Krakowie-Podgórzu,
Brodach, Rzeszowie (Klasyczne Gimnazjum
Mêskie 8-klasowe). W 1909 r. otrzyma³ sta³¹
posadê w gimnazjum w Gorlicach, a w 1913 r.,
decyzj¹ Rady Szkolnej Krajowej (RSK) zosta³
awansowany na profesora gimnazjalnego i przeniesiony z Gorlic do VII Pañstwowego Gimnazjum
Mêskiego im. Tadeusza Koœciuszki we Lwowie.
PóŸniej uczy³ równie¿ w gimnazjum dla uchodŸców
w Wiedniu, a nastêpnie w Krajowej Szkole
Kupieckiej w Bia³ej.
Pod koniec 1916 r., rozkazem austrowêgierskich w³adz wojskowych, zosta³ powo³any na
stanowisko dyrektora organizuj¹cego siê
Gimnazjum Realnego (Humanistycznego) w
Krasnymstawie. Do Krasnegostawu przyjecha³ w
grudniu 1916 r. i od pocz¹tku swej pracy da³ siê
poznaæ jako doskona³y organizator. W niezwykle
trudnych warunkach urz¹dza³ szko³ê, przeprowadza³ nabór, zmaga³ siê z trudnoœciami
kadrowymi i lokalowymi, nie tylko kierowa³ szko³¹,
ale te¿ uczy³ w niej jêzyka niemieckiego. O tym, jak
trudna by³a to praca, œwiadczy m.in. korespondencja dra Wowczaka z W³adys³awem
¯³obickim, inspektorem szkolnym z Lublina,
póŸniejszym dyrektorem Departamentu
Szkolnictwa Powszechnego (wspomniane listy
Wowczaka przechowuje Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Lublinie, a edycjê jednego z nich
prezentujemy w tym numerze „Nestora”). W
Krasnymstawie Wowczak nie tylko organizowa³
sam¹ szko³ê, ale te¿ i ró¿nego rodzaju „instytucje
pomocnicze”. To g³ównie z jego inicjatywy powsta³a
w 1917 r. (otwarta 1 listopada) bursa im. Tadeusza
Koœciuszki, wkrótce wszed³ te¿ w sk³ad
Spo³ecznego Zarz¹du Bursy. Równie¿ z jego
inicjatywy zaczêto organizowaæ Gminê Szkoln¹ dzisiejszy samorz¹d uczniowski, a Wowczak

Jan Wowczak

zosta³ te¿ jej kuratorem (opiekunem). Opracowa³
równie¿ regulamin bursy, a nastêpnie - regulamin
ca³ej szko³y. W dniu 5 kwietnia 1919 r. w
Krasnymstawie podczas pierwszego posiedzenia
delegatów do sejmiku powiatowego konstytuowa³
siê samorz¹d szczebla powiatowego, wybierano
równie¿ sk³ad poszczególnych komisji dzia³aj¹cych
w ramach tego samorz¹du. Dyrektor Jan Wowczak
powo³any zosta³ do komisji szkolnej, a jej sk³ad
uzupe³nili ks. Stanis³aw Szepietowski i Franciszek
Smyk. Rok szkolny 1919/1920 by³ ostatnim dla
Wowczaka w Krasnymstawie. ¯egnany by³ nie bez
¿alu przez grono pedagogiczne, uczniów, jak i miasto. W swej mowie po¿egnalnej ze szko³¹ chwali³
„dobre zachowanie i pilnoœæ uczniów oraz
frekwencjê zupe³nie regularn¹”, co jak zauwa¿y³
by³o mo¿liwe dziêki „powa¿nej i serdecznej pracy
nauczycieli”.
W 1920 r. rozpocz¹³ pracê w Pañstwowym
Seminarium Nauczycielskim Mêskim w Lesznie, a
w 1927 r. zosta³ mianowany dyrektorem tej szko³y.
Wykorzysta³ tu doœwiadczenie uzyskane w
poprzednim okresie, skupiaj¹c siê na wychowaniu
pokolenia nauczycieli, którzy zasilaæ mieli
szkolnictwo w miastach i wsiach. Szczególn¹
uwagê w programie nauczania przywi¹zywa³ do
muzyki, przygotowuj¹c nauczycieli dla potrzeb
amatorskiego ruchu artystycznego. Godna uwagi
jest równie¿ jego dzia³alnoœæ spo³eczna.
Organizowa³ ¿ycie muzyczne i kulturalne Leszna,
urz¹dzaj¹c odczyty, koncerty, jase³ka oraz majówki,
jeœli nie w samym Lesznie, to w pobliskich Krzycku
Wielkim lub w Grotnikach. Dba³ równie¿ o rozwój
harcerstwa w szkole i na terenie miasta. Publikowa³
artyku³y w miejscowym czasopiœmie „Ziemia
Leszczyñska”.
Przez wiele lat nale¿a³ i czynnie dzia³a³ w
Towarzystwie Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych we
Lwowie - legalnie dzia³aj¹cej organizacji
nauczycielstwa szkó³ œrednich. Pomimo tego, ¿e
wci¹¿ zmienia³ szko³y i przenosi³ siê z miasta do
miasta, wci¹¿ pozostawa³ w strukturach TNSW,
pe³ni¹c tam rozliczne funkcje. W Kole Lwowskim
nale¿a³ do sekcji neofilologicznej, w Gorlicach by³
skarbnikiem Ko³a, pe³ni³ te¿ funkcjê urzêdnika Biura
Zarz¹du G³ównego (1913). By³ bardzo aktywny,
zabiera³ g³os w dyskusjach o dydaktyce,
wychowaniu m³odzie¿y, wyg³asza³ referaty, jak np.
w gorlickim Kole pt. „O nauce strzelania w szko³ach
œrednich”. Wowczak opracowywa³ te¿ lektury dla
m³odzie¿y szkó³ œrednich wydawane we Lwowie
nak³adem TNSW. W ramach serii „Biblioteczka
niemiecka” wysz³y opracowane przez Wowczaka Zriny (1912) tragedia pióra Theodora Körnera oraz
Undine (1913) baœñ autorstwa Friedricha de la
Motte Fouqué - obie edycje bêd¹ce dzisiaj bia³ymi
krukami. W podobnym charakterze, bo w zakresie
wydawnictw szkolnych, wspó³pracowa³ te¿ z
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ksi¹¿nic¹ „Atlas”, oceniaj¹c podrêczniki. Wspó³pracowa³ z „Muzeum”, czasopismem poœwiêconym
sprawom wychowania i szkolnictwa wydawanym
przez TNSW, w latach 1912-14 wchodzi³ w sk³ad
redakcji jako tzw. likwidator. Na ³amach pisma
recenzowa³ te¿ ksi¹¿ki poœwiêcone aktywnoœci
ruchowej, jak np. „Sport saneczkowy” i „Sport
³y¿wiarski” wydane nak³adem Zuckerkandla. By³
jednym z za³o¿ycieli wiosn¹ 1916 r. „Ksi¹¿nicy” wydzielonego dzia³u wydawniczego TNSW. Walne
zgromadzenie wybra³o Radê Nadzorcz¹, która z
kolei powo³a³a dwóch dyrektorów i ich zastêpców, a
jednym z nich zosta³ w³aœnie Jan Wowczak. Pod
koniec listopada 1918 r. Wowczak zwo³a³ w
Krasnymstawie zebranie nauczycieli gimnazjalnych w celu za³o¿enie Ko³a TNSW. Jako
przewodnicz¹cy zebrania przedstawi³ korzyœci,
jakie niesie za sob¹ cz³onkostwo w organizacji.
Przedstawi³ te¿ „wy¿szoœæ” i ró¿nice in plus
pomiêdzy TNSW a innymi nauczycielskimi
stowarzyszeniami zawodowymi. Wywody
Wowczaka by³y przekonywaj¹ce, poniewa¿
zebrani jednog³oœnie przyst¹pili do TNSW, które
tym samym powiêkszy³o siê o 14 cz³onków.
Wybrano Zarz¹d Ko³a z przewodnicz¹cym dr.
Janem Wowczakiem, sekretarzem Mieczys³awem
Krukiewiczem i skarbnikiem Micha³em Peterem. Na
jednym z zebrañ w 1919 r. postanowiono za³o¿yæ
kó³ko literackie i raz w miesi¹cu urz¹dzaæ odczyty, a
dochód pierwszego z nich planowano przeznaczyæ
na Fundusz Pomocy dla Obroñców Lwowa i ich
Rodzin im. Cz. M¹czyñskiego. Podczas
krasnostawskich zebrañ g³oszono te¿ referaty, jak
np. w wykonaniu Wowczaka pt. „Program naukowy
szko³y œredniej” opracowany przez WRiOP.
Omawiano te¿ sprawy zwi¹zane z miejscow¹
szko³¹ czy samego TNSW, gdy np. Micha³a
Kiñczyka wybrano delegatem do „Ksi¹¿nicy”.
Wowczak by³ te¿ znakomitym taternikiem, a
Tatry zna³ jak w³asn¹ kieszeñ. Podczas studiów w
Monachium próbowa³ te¿ wspinaczki w Alpach.
Zajmowa³ siê równie¿ grafologi¹, podczas pobytu w
Lesznie, a nastêpnie w Poznaniu, by³ zaprzysiê¿onym znawc¹ pisma w tamtejszych s¹dach.
Rzetelne i fachowe rozpoznawanie spraw
przeprowadzane przed s¹dem, w czasie upad³oœci
banków ludowych, przynios³y mu du¿e uznanie
i sukces.
W styczniu 1933 r. zosta³ przymusowo
przeniesiony na emeryturê, co - jak siê uwa¿a nast¹pi³o w wyniku wczeœniejszego podpisania
przez niego tzw. protestu brzeskiego. By³ nie tylko
pedagogiem i spo³ecznikiem, ale te¿ mê¿em i ojcem. 3 lipca 1907 r. w Tymbarku zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z Janin¹ z d. Petryk, z któr¹ mia³ troje
dzieci: Witolda (ur. w 1910, zmar³ w dzieciñstwie),
Jadwigê (ur. 1912) mgr filologii polskiej i Stefana
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(ur. 1918 w Krasnymstawie?) dra n. med. Stefan w
1946/1947 ukoñczy³ Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu
w Poznaniu, a w 1952 r. obroni³ na poznañskiej
Akademii Medycznej pracê doktorsk¹ na temat
„Zagadnienie zatruæ przewlek³ych manganem
(manganizmu) w wytwórni suchych ogniw”.
Nawiasem mówi¹c, przed II wojn¹ œwiatow¹ w
Krakowie-Pogórzu pracowa³ inny lekarz - Stefan
Józef Wowczak (ur. 1892), ginekolog i prawdopodobnie brat Jana.
Jan Wowczak zmar³ nagle (tydzieñ przed
Marsza³kiem Pi³sudskim) 5 maja 1935 r. w Poznaniu
(„Dziennik Poranny”, powo³uj¹c siê na USC w
Poznaniu podawa³ datê 6 maja). Zosta³ pochowany
na cmentarzu parafialnym w Poznaniu na
Je¿ycach. Wed³ug listy osób zmar³ych opracowanej
przez Janinê Król w ramach projektu
Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego
„Gniazdo”, grób dra Jana Wowczaka zosta³
ekshumowany i przeniesiony z cmentarza œw.
Marcina na poznañski cmentarz przy ul. Samotnej
(pole 5, rz¹d 1, grób 12). Pogrzeb Wowczaka sta³
siê manifestacj¹ uczuæ bliskich mu przyjació³, a
przede wszystkim by³ych uczniów, którzy zjechali
siê ze wszystkich zak¹tków kraju, aby oddaæ ho³d
swojemu wychowawcy.
Za po³o¿one zas³ugi otrzyma³ w 1929 r.
„Medal Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci”,
a w 1932 r. - „Z³ot¹ Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹”.
O Wowczaku pamiêta³o te¿ Leszno, miasto z
którym zwi¹za³ siê najd³u¿ej w swoim doros³ym
¿yciu. Byli wychowankowie ufundowali poœwiêcon¹
mu tablicê pami¹tkow¹ ods³oniêt¹ 11 paŸdziernika
1986 r. w budynku obecnego Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 1 w Lesznie przy ul.
Kurpiñskiego 1. Wk³ad Wowczaka w rozwój dziejów
i dorobku miasta Leszna zosta³ równie¿ zauwa¿ony
przez autorów i wydawców „S³ownika biograficznego Leszna” (wyd. 2004), co zaowocowa³o
sporz¹dzeniem biogramu tego zas³u¿onego
pedagoga.
Artur Borzêcki
PS
Dziêkujê pani Ewie Bartkowiak-Nabzdyjak
starszemu kustoszowi, kierownikowi Dzia³u
Informacyjno-Bibliograficznego MBP w Lesznie za
pomoc w dotarciu do „S³ownika biograficznego
Leszna”.
Literatura (w wyborze):
Jêdraœ S., Wowczak Jan, [w:] S³ownik biograficzny
Leszna, pod red. B. G³owinkowskiej i A. Koniora,
Leszno 2004, s. 393-394.
Tworuszka A., 90 lat Gimnazjum i liceum im.
W³adys³awa Jagie³³y w Krasnymstawie, Krasnystaw
2007.
Wowczak S., Jan Wowczak (1884-1935), „Gazeta
Wyborcza Poznañ” 2005, nr 102 (4 V 2005) s. 9.
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Krasnystaw 6/9 [19]17
Kochany Panie Inspektorze!
Sprawa lokalu obecnie jeszcze nie
za³atwiona - o ile 2 oficerów uda siê ulokowaæ gdzie
indziej, miasto wynajmie po nich 2 du¿e pokoje,
które wystarcz¹ dla kl[asy] III (25 ucz[niów]) i IV
(15), reszta mieœci³aby siê w dotychczasowym
budynku, nadto ja bêdê mia³ mieszkanie z kuchni¹
w gimnazjum. W ogóle jestem wœciek³y bo przecie¿
jest ironiczne wprost, by dla 2 ludzi poœwiêciæ 64
uczniów, którzy przez to do szko³y nie chodz¹.
Magistrat zreszt¹ solennie przyrzek³, ¿e dla
tych 2 klas pomieszczenie da. Na razie obydwa
oddzia³y klasy I maj¹ wakacje w dalszym ci¹gu co
prawda, choæby ju¿ i lokal by³ - to nie ma kto uczyæ.
Ksi¹dz mia³ ju¿ nas opuœciæ - a nowy katecheta ks.
Gutkowski przez konsystorz naznaczony jeszcze
siê nie zjawi³ - przychodzi z okupacji niemieckiej
i jeœli nie dostanie jakiego offener Befehl*, to pewnie
na koniec roku przyjedzie. W roku bie¿¹cym mam
zamiar tak¿e zmieniæ trochê normalny plan ze
wzglêdu na nowych uczniów - mianowicie: jêz[yk]
polski w ka¿dej klasie po 4 g[odziny], ³aciny
wystarczy³oby w kl. I po 5 g. zw³aszcza wed³ug
podrêcznika Lewickiego i przy normalnym roku.
Matem[atykê] w II i III chcê powiêkszyæ o 1 g.
tygodniowo ze wzglêdu na krótki ubieg³y rok
szk[olny] i geomatrjê tak samo dodaæ 1 g. przyrody
w kl. II na wyczerpanie zoologii a potem botaniki w
IV, 1 g. fizyki równie¿ dla tych samych przyczyn.
Mia³aby klasa I a, b po 27 g., II kl. 30, III 29, IV a¿ 32
godz. ale to przecie¿ nic nie szkodzi. Zreszt¹
proszê mi donieœæ, co Koch[any] Pan Inspektor o
tem myœli i jak mniej wiêcej obdzieliæ 6 nauczycieli
bez ksiêdza temi godzinami. Ja sobie mniej wiêcej
rozk³ad czynnoœci u³o¿y³em - dla 6-ciu bezemnie
i bez ksiêdza, bo przypuszczam ¿e inaczej rady
sobie nie damy. Do Danielskiego pisa³em […] uczyæ
mo¿e geogr[afii], polsk[kiego]., francuskiego - ale
jeszcze chcia³bym ca³¹ przyrodê z fizyk¹ i geografi¹
w 3 klasach, Kulik[owskiemu] prócz matematyki
da³bym ³acinê w II - bo to jeszcze jako tako potrafi.

Artur Piekarz

J

eden z Wyklêtych… Stanis³aw
Kuchciewicz „Iskra”, „Wiktor”
(1922-1953)

Adam Stanis³aw Kuchciewicz urodzi³ siê 24
XII 1922 r. w £êcznej. By³ synem Stanis³awa
i Bronis³awy z d. Piech. Mia³ troje rodzeñstwa. Jego

Mieliœmy moc roboty przy egzaminach tak¿e i uczniów wiêcej […] siê zapisa³o. Oczywiœcie
przy egzaminach - tak¿e wstêpnych do wy¿szych
klas przewa¿nie wszyscy kandydaci o oczko za
wysoko strzelali, przyjê³o siê ich o klasê ni¿ej.
Obecnie i obywatele siê nawrócili i ¿ydzi i tut[ejsza]
inteligencja, z komendy wielu Panów zapisa³o
dzieci. Dziêki czemu mamy te¿ 2 Rusinów.
Tyle mniej wiêcej na dziœ - poza tem mam
katar i […] myœleæ równie¿ trzeba o jakiej
gospodarce w domu.
Serdecznie pozdrawiam i przesy³am wyrazy
szacunku.
JWowczak
[podpis]
* oficjalny rozkaz
ród³o: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.
£opaciñskiego w Lublinie, sygn. 1747.
oprac. Artur Borzêcki

Kartka pocztowa adresowana przez Jana
Wowczaka do inspektora W³adys³awa ¯³obickiego
(Zbiory WBP w Lublinie).

ojciec by³ wspó³w³aœcicielem firmy przewozowej,
œwiadcz¹cej us³ugi na trasie £êczna-Lublin£êczna. Po ukoñczeniu siedmioklasowej szko³y
powszechnej w £êcznej, kontynuowa³ naukê w
Gimnazjum Mêskim im. Hetmana Jana
Zamoyskiego w Lublinie. W czasie kampanii
wrzeœniowej wraz z ojcem zajmowa³ siê ewakuacj¹
uciekinierów przemieszczaj¹cych siê na wschód
przed nacieraj¹c¹ armi¹ niemieck¹.
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Stanis³aw Adam
Kuchciewicz „Iskra”,
„Wiktor” (1922-1953).
Z konspiracj¹ zwi¹za³ siê w styczniu 1940 r.,
nie wiadomo jednak do jakiej organizacji nale¿a³ w
pocz¹tkowym okresie okupacji. Od 1942 r. by³
cz³onkiem NSZ (placówka w £êcznej). Z tego te¿
okresu pochodzi jego pierwszy pseudonim
konspiracyjny - „Iskra”. W miêdzyczasie, aby
unikn¹æ wywózki na roboty do Niemiec, podj¹³
pracê w miejscowym dworze. Nastêpnie zosta³
wcielony do tzw. „Junaków”, zatrudnionych przy
budowie miejskich dróg. W 1943 r., zagro¿ony
aresztowaniem, musia³ uciekaæ z domu.
Prawdopodobnie przez pewien okres ukrywa³ siê u
rodziny w pobliskim Sufczynie. PóŸn¹ jesieni¹ 1943
r. wst¹pi³ do oddzia³u partyzanckiego NSZ
pchor./ppor. Jana Imbirowicza „Jacka I” (po jego
œmierci, oddzia³em dowodzili kolejno: pchor./ppor.
NN „Jacek II”, plut./ppor. W³adys³aw Milla „Czarny”,
„Rylski”). Dzia³alnoœæ zbrojna grupy skierowana
by³a nie tylko przeciwko Niemcom, ale równie¿ - w
ramach szeroko pojêtej samoobrony - przeciw
oddzia³om AL i partyzantki sowieckiej oraz
szczególnie niebezpiecznym cz³onkom PPR.
Kuchciewicz bra³ prawdopodobnie udzia³ we
wszystkich najwa¿niejszych akcjach, w tym ataku
na obóz pracy dla „Junaków” (Baudienst) i koszary
Ostlegionu w Zemborzycach pod Lublinem w dn. 24
VI 1944 r. W lipcu 1944 r. oddzia³ toczy³ walki z
wycofuj¹cymi siê Niemcami, m.in. 22 VII 1944 r.
rozbito kolumnê niemieck¹ w BorkowiŸnie. Po
wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznê, oddzia³
„Jacka” zosta³ rozbrojony, a ¿o³nierze rozeszli siê
do domów.
W po³owie wrzeœnia 1944 r. Kuchciewicz
zosta³ powo³any do Wojska Polskiego. Trafi³ do
szko³y podoficerskiej 8. Pu³ku Piechoty w Lublinie.
Po kilku tygodniach (kilkunastu dniach?)
zdezerterowa³ wraz z grup¹ kolegów z £êcznej
(by³ych cz³onków NSZ i AK). Grupa ukrywa³a siê
pocz¹tkowo w £êcznej, a nastêpnie w Sufczynie. W
ostatnich tygodniach 1944 r. zbiegowie do³¹czyli do
oddzia³u NSZ por. Mieczys³awa Pazderskiego
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„Szarego”, operuj¹cego w pow. lubartowskim.
Oddzia³ ten powsta³ w paŸdzierniku 1944 r. w
oparciu o grupê dezerterów z 31. PP w Bia³ce.
„Szary” od pocz¹tku podj¹³ bardzo aktywne
dzia³ania zbrojne skierowane przeciwko
komunistom oraz instytucjom re¿imowym,
nierzadko rozci¹gaj¹c je na ludzi podejrzewanych o
sympatyzowanie z nowym ustrojem (m.in. w nocy z
29 na 30 X 1944 r. rozbito posterunek MO w
Ludwinie, w czasie walki zginê³o siedmiu
milicjantów; w nocy z 14 na 15 XII 1944 r.
rozstrzelano w Dratowie dwóch oficerów Armii
Czerwonej oraz gospodarzy, u których przebywali
na kwaterze).

Ojciec „Wiktora”,
Stanis³aw Kuchciewicz
(fotografia przedwojenna).
16 II 1945 r. funkcjonariusze MO zastrzelili w
£êcznej 19-letniego Wiktora Kuchciewicza,
rodzonego brata Stanis³awa - by³ego cz³onka AK.
Ju¿ nastêpnego dnia, 17 II 1945 r., oddzia³
„Szarego” rozbi³ posterunek MO w Ludwinie. Nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e by³a to akcja odwetowa,
zw³aszcza, ¿e partyzanci podejrzewali funkcjonariuszy tego posterunku o dokonanie zbrodni
(faktycznie odpowiadali za ni¹ milicjanci z £êcznej).
Po tym wydarzeniu Stanis³aw Kuchciewicz przybra³
pseudonim „Wiktor”, na czeœæ zamordowanego
brata.
Wiosn¹ 1945 r. oddzia³ zintensyfikowa³
dzia³alnoœæ zbrojn¹, kieruj¹c j¹ coraz czêœciej
przeciwko ludnoœci ukraiñskiej (m.in. 16 IV 1945 r.
rozstrzelano dwóch cz³onków PPR we wsi Gr¹dy;
20 IV 1945 r. w Kol. Koby³ki zatrzymano 11
mieszkañców narodowoœci ukraiñskiej - po pobiciu
kijami dziewiêciu z nich rozstrzelano; 2 V 1945 r. we
wsi Syczyn rozstrzelano piêciu Ukraiñców w wieku
od 50 do 80 lat, a szeœciu kolejnych - obrabowano).
W tym czasie „Szary” wcieli³ do swojego oddzia³u
grupê por. „Bystrego” (NN), z³o¿on¹ z by³ych
¿o³nierzy 27. Wo³yñskiej DP AK, nawi¹za³ równie¿
wspó³pracê z oddzia³em sier¿. Eugeniusza
Walewskiego „Zemsty” z Komendy Powiatu NSZ
Che³m. 24 IV 1945 r. obie grupy rozbroi³y we wsi
Kanie, gm. Paw³ów, 50 ¿o³nierzy LWP. Partyzanci
rozstrzelali piêciu ¿o³nierzy pochodzenia ¿ydow-
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skiego, a 23 wcielono do oddzia³ów „Szarego”
i „Zemsty”.
30 IV 1945 r. Pazderski zosta³ mianowany
szefem Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) na
Powiat NSZ Che³m, jednoczeœnie obejmuj¹c
dowodzenie nad zgrupowaniem partyzanckim
licz¹cym w sumie ok. 300 partyzantów. W jego
sk³ad wchodzi³y oddzia³y: Zbigniewa Góry „Jacka”,
Romana Jaroszyñskiego „Romana”, Boles³awa
Skulimowskiego „Soko³a”, Eugeniusza
Walewskiego „Zemsty” oraz macierzysty „Szarego” (dowodzony zapewne wówczas przez
jego zastêpcê por. „Bystrego”). Realizuj¹c
wytyczne Komendy Okrêgu Lublin NSZ,
nakazuj¹ce likwidacjê „band ukraiñskich na terenie
wschodniej i po³udniowej czêœci powiatu
Hrubieszów”, oddzia³y dowodzone przez „Szarego”
spacyfikowa³y 6 VI 1945 r. wieœ Wierzchowiny w
pow. krasnostawskim. Wydaje siê, ¿e pojêcie
„banda” rozci¹gniêto na ca³¹ ludnoœæ obc¹
etnicznie. W wyniku akcji zamordowano ok. 200
osób narodowoœci ukraiñskiej (prawos³awnych).
10 VI 1945 r. zgrupowanie „Szarego”
zosta³o okr¹¿one i rozbite w Hucie, pow. Che³m,
przez pododdzia³y 98. Pu³ku Pogranicznego
NKWD, wzmocnione wozami bojowymi, lotnictwem
i si³ami PUBP w Che³mie. W rezultacie walk poleg³o
od 166 do 200 partyzantów (w tym dowódca
zgrupowania). Z okr¹¿enia uda³o siê wyrwaæ
stosunkowo nielicznym partyzantom, wœród
których by³o wielu rannych. W porz¹dku wycofa³y
siê tylko oddzia³y st. sier¿. „Zemsty” i por.
„Bystrego”, którego grupa stopnia³a do ok. 25
partyzantów. Wœród nich znajdowa³ siê zapewne
„Wiktor”. „Bystry” skierowa³ siê w okolice £êcznej,
gdzie rozwi¹za³ oddzia³, a ludzi rozmelinowa³ po
okolicznych placówkach.
Okres po rozbiciu zgrupowania „Szarego” w
Hucie jest doœæ niejasny w biografii Kuchciewicza.
Wiadomo z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e w 1946 r. s³u¿y³ w
oddziale Stefana Brzuszka „Boruty”, wywodz¹cym
siê z grupy Eugeniusza Walewskiego „Zemsty”. Nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e wczeœniej, bo od lata-jesieni
1945 r. s³u¿y³ pod komend¹ tego drugiego, ale brak
na to jakichkolwiek dowodów.
Oddzia³ „Boruty” powsta³ w grudniu 1945 r.
i liczy³ w szczytowym okresie ok. 30 partyzantów.
Operowa³ g³ównie na pograniczu pow. che³mskiego
i w³odawskiego. „Wiktor”, awansowany w
miêdzyczasie do stopnia sier¿. podchor., pe³ni³
funkcjê zastêpcy dowódcy, wzglêdnie szefa
oddzia³u. Bra³ udzia³ we wszystkich wa¿niejszych
akcjach grupy, przeprowadzonych w pierwszej
po³owie 1946 r., m.in. w opanowaniu w dn. 22 V
1946 r. £êcznej (wspólna akcja oddzia³ów NZW
„Boruty” i WiN Leona Taraszkiewicza „Jastrzêbia”).

Stanis³aw Kuchciewicz

Kuchciewicz wyró¿ni³ siê szczególnie w czasie
starcia z GO UB-LWP pod Pieszowol¹ w dn. 8 VII
1946 r., kiedy to na czele jednej z dru¿yn skutecznie
przykry³ ogniem samochody wioz¹ce cz³onków
grupy, uniemo¿liwiaj¹c im podjêcie jakichkolwiek
dzia³añ obronnych przeciwko nacieraj¹cym
partyzantom „Jastrzêbia” i „Boruty” (rozbrojono
wówczas ok. 70-osobow¹ grupê ¿o³nierzy 53. PP,
dwóch wziêtych do niewoli funkcjonariuszy UB
puszczono wolno).

Kpt. Zdzis³aw
Broñski „Uskok”,
ppor. Stanis³aw
Kuchciewicz „Wiktor”
(1947 lub 1948 r.).

Nied³ugo potem Kuchciewicz odszed³ z
oddzia³u, na skutek bli¿ej nieokreœlonego konfliktu z
dru¿ynowym „Kostkiem” (Henryk Bobryk vel
Wac³aw Rybak). Powróci³ w okolice £êcznej, gdzie
wkrótce poprzez Tadeusza Ho³owiñskiego,
dawnego kolegê szkolnego i cz³onka siatki WiN,
nawi¹za³ kontakt z dowódc¹ oddzia³u zbrojnego,
kpt. Zdzis³awem Broñskim „Uskokiem”. Ten zgodzi³
siê na do³¹czenie „Wiktora” do jego grupy, co
nast¹pi³o jeszcze w pierwszej po³owie lipca 1946 r.
Pocz¹tkowo trafi³ do sztabu oddzia³u, ale po
nied³ugim czasie obj¹³ dowodzenie nad plutonem
(patrolem).
Oddzia³ „Uskoka” liczy³ przeciêtnie 20-30
partyzantów, a obszar jego dzia³ania (przed
amnesti¹ 1947 r.) obejmowa³ powiaty: lubartowski
(g³ównie na wschód od szosy Lublin-Lubartów),
lubelski (na pó³nocny wschód od Lublina), a tak¿e
w³odawski (zw³aszcza okolice Ostrowa
Lubelskiego). Pocz¹tkowo dzia³a³ jako grupa
zbrojna Obwodu Lubartów AK-DSZ-WiN, a od maja
1946 r. podlega³ bezpoœrednio rozkazom komendanta oddzia³ów leœnych Inspektoratu Lublin WiN,
mjr. CC Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
Pomimo stosunkowo niewielkiej liczebnoœci,
prowadzi³ bardzo aktywne dzia³ania zbrojne.
„Wiktor” uczestniczy³ we wszystkich wa¿niejszych
akcjach grupy, przeprowadzonych w drugiej po³o-
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wie 1946 r. (m.in. 14 IX 1946 r. - likwidacja szeœciu
cz³onków PPR i ORMO w Niemcach; likwidacja 11
osób podejrzanych o wspó³pracê z aparatem
bezpieczeñstwa w £êcznej w nocy z 31 X na 1 XI
1946 r.; 26 XI 1946 r. - starcie z KBW w okol.
Œwierszczowa; pacyfikacja skomunizowanej wsi
Rozkopaczew w nocy z 4 na 5 XII 1946 r.). 11 XI
1946 r. Kuchciewicz zosta³ awansowany do stopnia
ppor. cz. w.
12 I 1947 r. oddzia³ „Uskoka” star³ siê w Kol.
£uszczów z kilkuosobowym patrolem MO i ORMO.
W wyniku walki zgin¹³ jeden milicjant i czterech
cz³onków ORMO. Ze strony partyzantów ciê¿ki
postrza³ w nogê otrzyma³ dowódca oddzia³u (rani³
go przez pomy³kê jeden z podkomendnych).
„Wiktor” skutecznie pokierowa³ dalsz¹ akcj¹, a
nastêpnie zorganizowa³ transport rannego
„Uskoka” na melinê w Stawkach, skutecznie
zacieraj¹c œlady wycofuj¹cego siê oddzia³u. W
po³owie lutego 1947 r., przebywaj¹c wraz ze swoimi
ludŸmi na terenie pow. w³odawskiego, zlikwidowa³
w Orzechowie - w porozumieniu z Edwardem
Taraszkiewiczem „¯elaznym” - por. „Bolka”,
„£apkê” (NN), szefa oddzia³u „Jastrzêbia”. Wed³ug
„¯elaznego” i czêœci jego podkomendnych mia³ on
byæ agentem UB, odpowiedzialnym za œmieræ
dowódcy oddzia³u w dn. 3 I 1947 r. w Siemieniu,
pow. Radzyñ (faktycznie, „Jastrz¹b” zgin¹³ w czasie
wymiany ognia z grup¹ ¿o³nierzy WBWBydgoszcz).
Kontuzja „Uskoka” zbieg³a siê z uchwalon¹
przez Sejm ustaw¹ o amnestii. Broñski, nie ufaj¹c
komunistom, postanowi³ pozostaæ w konspiracji,
jednak¿e swoim ¿o³nierzom pozostawi³ w tym
wzglêdzie swobodê wyboru. Z mo¿liwoœci wyjœcia z
konspiracji skorzysta³o oko³o 10-15 jego
podkomendnych. Ujawni³ siê ca³y patrol Zygmunta
Libery „Babinicza” i kilku podkomendnych
Walentego Waœkowicza „Strza³y”. Niemal
niezmieniony stan osobowy zachowa³ jedynie
patrol „Wiktora”, z³o¿ony g³ównie z by³ych ¿o³nierzy
NSZ-NZW (z ca³ej dziesiêcioosobowej grupy
ujawni³ siê tylko jeden partyzant).
Tu¿ po amnestii, wiosn¹ 1947 r., oddzia³
„Uskoka” liczy³ 16 ¿o³nierzy. By³ podzielony na dwa
patrole: „Wiktora” (w sile 1+8) i „Strza³y” (1+4).
Grupê sztabow¹ tworzyli „Uskok” oraz „Babinicz”
(jako szef sztabu oddzia³u). Z rozkazu mjr. „Zapory”
w czerwcu 1947 r. do oddzia³u do³¹czy³a grupa
Józefa Franczaka „Lalka” (w sile 1+3), tworz¹c tym
samym trzeci patrol. Jednak¿e, wskutek strat
ponoszonych w walkach z KBW, UB, MO stan
liczbowy grupy „Uskoka” nigdy nie przekroczy³
wspomnianej liczby 16 ludzi. W zwi¹zku z
przed³u¿aj¹c¹ siê rekonwalescencj¹, Broñski zrezygnowa³ z dowodzenia oddzia³em w polu. Z do-
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wódcami patroli spotyka³ siê jedynie co kilka tygodni
na umówionych koncentracjach, co znacznie
utrudnia³o mo¿liwoœæ kontroli poczynañ
podkomendnych. Ci, zyskali du¿¹ samodzielnoœæ i
wiêkszoœæ decyzji odnoœnie dzia³añ w³asnych grup
podejmowali osobiœcie. Ka¿dy z pododdzia³ów
operowa³ w wyznaczonym rejonie. Patrol „Wiktora”
dzia³a³ na pograniczu powiatów lubelskiego,
lubartowskiego, che³mskiego i w³odawskiego.
Pomimo ogromnej przewagi resortu w
terenie, patrol Kuchciewicza prowadzi³ wiosn¹ 1947
r. bardzo aktywne dzia³ania, które nie ogranicza³y
siê wy³¹cznie do samoobrony. Spoœród
wa¿niejszych akcji przeprowadzonych w tym
okresie nale¿y wymieniæ: spalenie Urzêdu Gminy i
opanowanie posterunku MO w Cycowie 18 IV 1947
r., opanowanie, wspólnie z patrolem „Strza³y”,
miasteczka £êczna w dn. 22 IV 1947 r.
(zdemolowano Urz¹d Pocztowy, przeprowadzono
akcje ekspropriacyjne w Spó³dzielni Spo¿ywców i w
Oœrodku Kultury Rolnej, spalono mosty na rzekach
Œwinka i Wieprz).
W okresie poamnestyjnym pododdzia³
„Wiktora” przeprowadzi³ dwie g³oœne akcje, które
przez lata stanowi³y „po¿ywkê” dla komunistycznej
propagandy i do dzisiaj budz¹ bardzo wiele
kontrowersji, nierzadko dziel¹c lokaln¹ spo³ecznoœæ. Dlatego te¿ nale¿y opisaæ je nieco bardziej
szczegó³owo.
Pierwsza z nich mia³a miejsce 1 V 1947 r.,
kiedy to patrole „Strza³y” i „Wiktora” zabi³y w
okolicach Sernik, pow. Lubartów, siedmiu cz³onków
ZWM (z których czterech nale¿a³o równie¿ do
ORMO), gdy ci powracali z pochodu pierwszomajowego w Lubartowie. Nie wiadomo, jakie
intencje przyœwieca³y partyzantom organizuj¹cym
zasadzkê. Data jej przeprowadzenia mo¿e
sugerowaæ, ¿e mog³a ona mieæ charakter typowo
propagandowy, zamanifestowany, np. wymierzeniem kary ch³osty cz³onkom ZWM lub ORMO.
Analiza materia³ów archiwalnych pozwala
stwierdziæ, ¿e partyzanci, przebywaj¹cy na skraju
lasu sernickiego, zatrzymywali osoby powracaj¹ce
z Lubartowa, odprowadzaj¹c je w g³¹b lasu. Tam
„Wiktor” i jego podkomendni legitymowali
wymienionych, po czym kazali im zajmowaæ
pozycjê siedz¹c¹, trzymaj¹c ich pod broni¹. W
pewnym momencie na skraju lasu pojawi³a siê
grupa cz³onków ZWM i ORMO, z których jeden - nie
zdaj¹c sobie zapewne sprawy z obecnoœci
partyzantów - odda³ strza³ „na wiwat”. W odpowiedzi
¿o³nierze „Uskoka” otworzyli ogieñ do nadchodz¹cej grupy. Wœród osób przetrzymywanych
wewn¹trz lasu wybuch³a panika i wiêkszoœæ z nich
rzuci³a siê do ucieczki. „Wiktor” przyst¹pi³ wówczas
do rozstrzeliwania czêœci z zatrzymanych
(protoko³y oglêdzin zw³ok wskazuj¹, ¿e rozstrzelano
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cztery osoby). Nie wiadomo jednak czy na ich los
mia³o wp³yw zachowanie nadchodz¹cej grupy, czy
te¿ Kuchciewicz zdecydowa³ ju¿ wczeœniej o ich
likwidacji, po uprzednim sprawdzeniu dokumentów.

Pomnik w Sernikach poœwiêcony pamiêci cz³onków
ZWM i ORMO, zlikwidowanych przez patrole
„Strza³y” i „Wiktora” w dn. 1 V 1947 r.
Drug¹ akcj¹ by³a pacyfikacja wsi
Puchaczów w lipcu 1947 r. Jej inicjatorem by³
„Wiktor”. Bezpoœrednim powodem tej operacji by³a
likwidacja przez grupê operacyjn¹ UB-KBW w dn.
26 VI 1947 r. w Turowoli, pow. Lublin, trzech ludzi z
patrolu Kuchciewicza. „Wiktor” przeprowadzi³
konspiracyjne œledztwo. Dziêki swoim wywiadowcom ustali³ dane personalne osoby odpowiadaj¹cej za wydanie miejsca pobytu partyzantów
(by³ ni¹ cz³onek PPR z Brzezin, W³adys³aw
Augustynowicz). Mimo wskazania bezpoœredniego
sprawcy tragedii, „Wiktor” podj¹³ brzemienn¹ w
skutki decyzjê o przeprowadzeniu akcji odwetowej
na szerok¹ skalê. Jej celem mia³a paœæ osada
Puchaczów, uwa¿ana podówczas za tzw. Moskwê.
Kuchciewicz zleci³ Feliksowi Demkowskiemu,
swojemu wywiadowcy z tej miejscowoœci,
przygotowanie listy ludzi, którzy mieli szkodziæ
oddzia³om leœnym. Ten, wed³ug tylko sobie
znanego klucza, wytypowa³ oko³o 20 osób
przeznaczonych do likwidacji - g³ównie cz³onków
PPR (i przedwojennej KPP), lecz tak¿e krewnych
cz³onków partii i aparatu bezpieczeñstwa. O swoich
zamierzeniach „Wiktor” nie powiadomi³ „Uskoka”.
Nie maj¹c odpowiedniej liczby ludzi do
przeprowadzenia takiej operacji (jego patrol
stopnia³ do stanu 1+5), zwróci³ siê o pomoc do
dowódców grup zbrojnych operuj¹cych na s¹sied-
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nich terenach: Józefa Struga „Ordona” i Edwarda
Taraszkiewicza „¯elaznego”. Na miejscu
koncentracji, w lesie albertowskim wydzielono
cztery grupy likwidacyjne, które mia³y
przeprowadzaæ egzekucje w wyznaczonych
rejonach Puchaczowa i pobliskich Brzezin. Akcjê
przeprowadzono w nocy z 2 na 3 VII 1947 r. W jej
wyniku zginê³o 21 osób, a co najmniej trzy kolejne
zosta³y ciê¿ko ranne (dwie z nich zmar³y). Spoœród
zabitych osób 10 nale¿a³o do PPR (co najmniej
dwie osoby by³y wczeœniej cz³onkami KPP i KZMP).
Rozstrzelano 10 mê¿czyzn i 12 kobiet. Dodatkowo,
w wyniku ra¿enia od³amkami granatu, œmiertelne
rany odnios³a siedmioletnia dziewczynka. Zabrano
równie¿ towar ze sklepów nale¿¹cych do zabitych,
obrabowano miejscow¹ spó³dzielniê, zdemolowano urz¹d pocztowy, a na koniec spalono most na
rzece Œwince.
Z zeznañ zatrzymanych partyzantów
wynika, ¿e „Wiktor” osobiœcie przeprowadza³
egzekucje (mia³ rozstrzelaæ szeœæ osób), podobnie
jak dowódcy pozosta³ych grup („Ordon”, „¯elazny”
i Eugeniusz Lis „Bystry” - zastêpca „Wiktora”).
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e w przypadku dzia³añ grup
„Wiktora” i „Bystrego” wielk¹ rolê odgrywa³ czynnik
emocjonalny. W Turowoli zginêli ich towarzysze
broni (m.in. poleg³y Stanis³aw Lis „Korzeñ” by³
rodzonym bratem „Bystrego”), a w grupie
dominowa³y nastroje odwetowe. Chyba tylko tym
nale¿y t³umaczyæ momentami brutalne i zupe³nie
nieprzemyœlane zachowania, towarzysz¹ce
dzia³alnoœci obu grup (bicie i poni¿anie kobiet krewnych rozstrzelanych; wrzucenie granatów do
budynku mieszkalnego jednego z cz³onków PPR,
bez liczenia siê z przypadkowymi ofiarami). W
przypadku sekcji „Ordona” i „¯elaznego” nie mo¿na
doszukaæ siê elementów zbêdnego okrucieñstwa.

Narada dowódców patroli oddzia³u „Uskoka” (1947 lub
1948 r.). Od lewej: Stanis³aw Kuchciewicz „Wiktor”
(+ 10 II 1953 r.), prawdopodobnie Julian Kowalczyk „Cichy”
- cz³onek patrolu „Strza³y” (+ X lub XI 1948 r.), Józef
Franczak „Lalek” (+ 21 X 1963 r.), Walenty Waœkowicz
„Strza³a” (+ 1 IV 1949 r.).
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Zazwyczaj po zatrzymaniu podejrzanego i weryfikacji personaliów w oparciu o posiadane listy,
nastêpowa³a egzekucja, po³¹czona niekiedy z rabunkiem mienia w domu ofiary. W przypadku
„¯elaznego” egzekucji towarzyszy³a dodatkowo
„przemowa”, wyjaœniaj¹ca motywy postêpowania
partyzantów.
Oceniaj¹c dzia³alnoœæ „Wiktora” wypada
podkreœliæ, ¿e dopuœci³ siê jawnej niesubordynacji,
a decyzja podjêcia akcji odwetowej na tak szerok¹
skalê by³a nieuzasadniona. Warto jednak
zaznaczyæ, ¿e Kuchciewicz, opieraj¹c siê na
danych dostarczonych przez Feliksa
Demkowskiego, mia³ zapewne œwiadomoœæ, ¿e
likwiduje tylko i wy³¹cznie rzeczywistych
przeciwników oddzia³ów leœnych.
Kilka dni po akcji „Wiktor” zosta³
zdegradowany przez mjr. „Zaporê”, zachowa³
jednak dowództwo nad patrolem. Wydaje siê, ¿e
prze³o¿ony potraktowa³ ca³¹ sprawê wyj¹tkowo
³agodnie. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdyby
pacyfikacja mia³a miejsce przed okresem
amnestyjnym, Kuchciewicz zosta³by rozstrzelany
za samowolê.
Jesieni¹ 1947 r. „Wiktor” znacznie
ograniczy³ swój udzia³ w dzia³aniach podleg³ej mu
grupy, bior¹c na siebie ciê¿ar zadañ zwi¹zanych z
wywiadem w terenie. W tym okresie wiêkszoœæ
akcji przeprowadza³a sekcja w sk³adzie: Eugeniusz
Lis „Bystry” - Zygmunt £opong „Wiarus”, a dowódca
do³¹cza³ do nich sporadycznie. Dzia³alnoœæ patrolu
zakoñczy³a siê w 1948 r. „Wiktor” zwolni³ z oddzia³u
dwóch ¿o³nierzy (wspomnianego „Wiarusa” i
Zygmunta Grabskiego „Pomiana”), jeden zgin¹³ w
niewyjaœnionych okolicznoœciach (NN „Sowa”), a
jego ostatni podkomendny i jednoczeœnie zastêpca
- plut. „Bystry” - zosta³ aresztowany 19 XI 1948 r.
(skazany na karê œmierci i stracony 23 IX 1949 r.).
W tym okresie „Wiktor” melinowa³ siê
przewa¿nie samodzielnie, czêsto te¿ przebywa³
przy „Uskoku”. Jesieni¹ 1948 r. zosta³ mianowany
szefem sztabu oddzia³u, w miejsce Zygmunta
Libery „Babinicza”. Sam „Uskok” zazwyczaj
przebywa³ w bunkrze wybudowanym póŸnym latem
1947 r. w stodole Mieczys³awa Lisowskiego,
mieszkañca D¹brówki ko³o £êcznej. We wrzeœniu
1948 r. Kuchciewicz nawi¹za³ ponowny kontakt z
„¯elaznym”. Ten ostatni zosta³ ciê¿ko ranny w dn.
28 XI 1948 r. w starciu z ¿o³nierzami KBW w
Olszowie, pow. W³odawa, gdy zmierza³ na
spotkanie z „Wiktorem”. Kuchciewicz przyprowadzi³ rannego na kwaterê „Uskoka” w D¹brówce.
Kontuzjowany „¯elazny” spêdzi³ ca³¹ zimê z 1948
n a 1 9 4 9 r. w b u n k r z e r a z e m z „ U s k o k i e m ”
i „Babiniczem”. Przez pewien czas ukrywa³ siê z
nimi równie¿ „Wiktor”.
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W nocy z 2 na 3 IV 1949 r. „Uskok”, „Wiktor”
i „¯elazny” zostali otoczeni przez grupê operacyjn¹
UB-MO-KBW na kwaterze u W³adys³awa
Zarzyckiego w Kol. £uszczów, pow. Lublin.
Partyzanci w brawurowym stylu wydostali siê z
domu i przedarli przez linie ob³awy (zgin¹³ jeden
funkcjonariusz UB i jeden - MO). Warto jednak
zaznaczyæ, ¿e gdyby akcjê przeprowadzono
profesjonalnie, zapewne ¿aden z dowódców nie
wyszed³by z niej ¿ywy. PóŸniejsze dochodzenie,
prowadzone przez funkcjonariuszy MBP w
Warszawie, wykaza³o szereg niedoci¹gniêæ,
opiesza³oœæ, a nawet tchórzostwo oficerów i ¿o³nierzy uczestnicz¹cych w ob³awie.
19 IV 1949 r. „Wiktor” i „¯elazny” opuœcili na
sta³e bunkier w D¹brówce i udali siê na teren pow.
w³odawskiego. Miesi¹c póŸniej, 19 V 1949 r.
funkcjonariusze PUBP w Lubartowie, wsparci przez
¿o³nierzy KBW, aresztowali Zygmunta Liberê
„Babinicza”. Ten, poddany okrutnym, wielogodzinnym torturom, wyda³ miejsce pobytu swojego
dowódcy. Wieczorem, 20 maja, 140-osobowa
grupa operacyjna UB-KBW otoczy³a zabudowania
Lisowskich w D¹brówce. W beznadziejnej sytuacji,
aby nie zostaæ wziêtym ¿ywcem, rankiem 21 V 1949
r. „Uskok” pope³ni³ samobójstwo, detonuj¹c granat.
Na pocz¹tku maja 1949 r. „Wiktor” i
„¯elazny” do³¹czyli do grupy partyzantów
Taraszkiewicza ukrywaj¹cych siê w lesie
parczewskim. Przez kilka tygodni chodzili wszyscy
razem. Jednak ju¿ latem, na skutek nieporozumieñ
miêdzy obu dowódcami, oddzia³ zosta³ podzielony
na dwie grupy. Do „Wiktora” do³¹czyli: Bronis³aw
Wojciechowski „Leszek”, Ignacy Zalewski
„Zygmunt”, W³adys³aw Korzeniewski „Fredek”,
Roman Hordejuk „Witek” i „Stefan” (NN), tworz¹c
tym samym samodzielny oddzia³. Kuchciewicz nie
przebywa³ stale przy swojej grupie. Partyzanci
czêsto ukrywali siê sami, a dowódca do³¹cza³ do
nich na czas akcji - g³ównie o charakterze
zaopatrzeniowym. Sam „Wiktor” prowadzi³ w tym
okresie bardzo ruchliwy tryb ¿ycia, zmienia³ czêsto
kwatery, przeprowadza³ wywiad. Sk³ad jego grupy
ulega³ wielokrotnym zmianom. 19 X 1949 r. w
starciu z KBW ko³o Pieszowoli poleg³o trzech
partyzantów „Wiktora” („Fredek”, „Witek”, „Stefan”).
W miêdzyczasie do Kuchciewicza do³¹czy³
Mieczys³aw Lisowski „Chaziaj” (w³aœciciel
gospodarstwa, w obrêbie którego zlokalizowany by³
bunkier „Uskoka”), a wiosn¹ 1950 r. - Karol
Mielniczuk „Wacek” i Zygmunt Pielach „Felek”,
dotychczasowi podkomendni „¯elaznego”.
Mielniczuk pe³ni³ od tej pory funkcjê zastêpcy
dowódcy grupy.
Latem 1950 r. „Wiktor” przekaza³ komendê
„Wackowi”, a sam, wraz z „Felkiem”, podj¹³ próbê
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Zbigniew Pielach
„Kmicic”, „Felek”
(1927-1955)
- ¿o³nierz oddzia³ów
„Jastrzêbia”,
„¯elaznego”
i „Wiktora”.
wyjazdu na Zachód. Wyprawa zakoñczy³a siê
fiaskiem ze wzglêdu na chorobê Pielacha. Po kilku
tygodniach obaj do³¹czyli z powrotem do oddzia³u
przebywaj¹cego w lasach parczewskich. Tu¿ po
powrocie z nieudanej eskapady na Zachód, 1 IX
1950 r., „Wiktor” prawdopodobnie wraz z Józefem
Franczakiem „Lalkiem”, rozstrzela³ w Wólce Nowej,
pow. Lubartów, Franciszka Kasperka - by³ego
¿o³nierza „Uskoka” (ps. „Hardy”), informatora PUBP
w Lubartowie (ps. „Janek”), cz³owieka
odpowiedzialnego za aresztowanie „Babinicza”, a
w konsekwencji - œmieræ Broñskiego.
16 X 1950 r. grupa „Wiktora” przeprowadzi³a
brawurow¹ akcjê na instytucje pañstwowe w
Sawinie, pow. Che³m (dokonano „eksów” w
Gminnej Kasie Spó³dzielczej, w budynku
Gromadzkiej Rady Narodowej, opanowano
posterunek MO, raniono dwóch funkcjonariuszy
MO, pobito kilku milicjantów i cz³onków ORMO).
Nied³ugo potem grupa rozdzieli³a siê. Partyzanci
rozeszli siê pojedynczo lub po dwóch, na zimowe
kwatery. „Wiktor” wraz z Lisowskim ukrywali siê w
okolicach £êcznej. Dopiero latem 1951 r.
skontaktowali siê z pozosta³ymi cz³onkami
oddzia³u. Ci z kolei, dowodzeni pod nieobecnoœæ
„Wiktora” przez Karola Mielniczuka „Wacka”,
przeprowadzili w tym okresie kilka akcji o
charakterze aprowizacyjnym. Starli siê równie¿
dwukrotnie z grupami operacyjnymi UB-KBW (w
czasie jednego ze staræ, 21 III 1951 r., poleg³ Ignacy
Zalewski „Zygmunt”). W maju 1951 r. do³¹czy³ do
oddzia³u Jan £uæ „Zenek”, dezerter z LWP.
W sierpniu 1951 r. „Wiktor”, „Felek” i „Zenek”
udali siê na teren pow. krasnostawskiego. Po
drodze do³¹czy³ do nich Józef Franczak „Lalek”. 24
VIII 1951 r. trójka partyzantów (bez „Wiktora”)
wkroczy³a do Kol. Pasów, pobi³a, a nastêpnie rozstrzela³a Franciszka Dryga³ê, cz³onka PZPR. Po
wykonaniu egzekucji, partyzanci podpalili jego dom
i zabudowania gospodarcze. By³ to odwet za
wydanie przez niego w rêce UB dwóch ¿o³nierzy z
patrolu „Strza³y” w marcu 1949 r.

Jesieni¹ 1951 r. grupa „Wiktora” ponios³a
kolejne straty. 11 IX 1951 r. w Kol. Zamo³odycze,
pow. W³odawa, w starciu z grup¹ operacyjn¹ UBKBW polegli „Wacek” i „Leszek”, a 27 X 1951 r.
zosta³ aresztowany Mieczys³aw Lisowski (zosta³
skazany na 12 lat, wiêzienie opuœci³ w 1958 r.).
Jesieni¹ 1951 r. dzia³alnoœæ ju¿ tylko trzyosobowej
grupy zosta³a wyhamowana. Zimê z 1951 na 1952 r.
partyzanci przetrwali na zaufanych kwaterach.
Przez niemal ca³y kolejny rok „Wiktor” melinowa³ siê
samodzielnie, dopiero jesieni¹ skontaktowa³ siê z
„Felkiem” i „Zenkiem”. Partyzanci znajdowali siê w
bardzo trudnej sytuacji materialnej, a ca³y ciê¿ar ich
utrzymania spada³ na gospodarzy udzielaj¹cych im
pomocy. „Wiktor” zezwoli³ wówczas obu
podkomendnym na prowadzanie samodzielnych
dzia³añ. W efekcie, jesieni¹ 1952 r. obaj partyzanci
przeprowadzili kilka akcji o charakterze
zaopatrzeniowym (w Chmielowie, w Lubiczynie i w
Parczewie). Czêœæ zdobytych pieniêdzy i materia³ów przekazali póŸniej „Wiktorowi”.
4 I 1953 r. Kuchciewicz zastrzeli³ w Jedlance
Starej W³adys³awa Krawczyka, referenta terenowego PUBP we W³odawie, gdy ten próbowa³ go
wylegitymowaæ. Po tej nieplanowanej akcji,
„Wiktor” nawi¹za³ ponowny kontakt z Pielachem.
Obaj udali siê na teren pow. lubelskiego. Partyzanci
kwaterowali w wioskach u zaufanych meliniarzy. W
lutym skoñczy³y im siê œrodki na utrzymanie, w
zwi¹zku z czym „Wiktor” zdecydowa³ siê na
uderzenie na Gminn¹ Kasê Spó³dzielcz¹ w
Piaskach. Kuchciewicz skontaktowa³ siê z
Franczakiem, który przysta³ na propozycjê wziêcia
udzia³u w akcji.
Wieczorem 10 II 1953 r. „Wiktor” i „Felek”,
przebrani za parê wiejskich gospodarzy, weszli do
wnêtrza budynku GKS w Piaskach. Ich dzia³ania
ubezpiecza³ od strony cmentarza „Lalek”. Tu¿ przed
zakoñczeniem pracy urzêdu partyzanci
sterroryzowali broni¹ pracowników, po czym
Pielach przyst¹pi³ do opró¿niania kasy pancernej z
gotówki. Po kilku minutach w budynku pojawi³a siê
grupa funkcjonariuszy MO z posterunku w
Piaskach, zaalarmowana przez pracowników GKS.
W poczekalni dosz³o do strzelaniny, w wyniku której
sier¿. Tadeusz Stojek (komendant posterunku)
œmiertelnie rani³ „Wiktora”. Niemal w tym samym
czasie Pielach lub Kuchciewicz, oddali celne strza³y
w kierunku wymienionego, zabijaj¹c go na miejscu.
„Wiktor” zd¹¿y³ jeszcze wydaæ polecenie „Felkowi”,
by ten siê wycofa³, po czym straci³ przytomnoœæ.
Zmar³ na korytarzu Gminnej Kasy Spó³dzielczej,
kilka minut po otrzymaniu postrza³u. Przy zw³okach
zabitego znaleziono liczne przedmioty osobiste,
³¹cznie ze szczoteczk¹ do zêbów. Cia³o „Wiktora”
przewieziono do wiêzienia na Zamku w Lublinie,
gdzie zw³oki identyfikowali, sprowadzeni przez
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Fotografia poœmiertna „Wiktora” wykonana
najprawdopodobniej na terenie wiêzienia
na Zamku w Lublinie w lutym 1953 r.
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UB, rodzice, brat i znajomi. Przeprowadzono
równie¿ oglêdziny lekarskie, które jako przyczynê
œmierci denata wykaza³y wykrwawienie siê z rany
postrza³owej p³uc.
Miejsce pochówku Stanis³awa
Kuchciewicza pozostaje nieznane.
Rodziny nie za³o¿y³.
Ostatni ¿o³nierze „Wiktora”, Zbigniew
Pielach „Felek” i Jan £uæ „Zenek”, pozostawali na
wolnoœci jeszcze przez kilka miesiêcy. Obaj zostali
aresztowani 14 XII 1953 r. w wyniku kombinacji
operacyjnej realizowanej przez WUBP w Lublinie,
polegaj¹cej na „umo¿liwieniu” im wyjazdu na
Zachód. 30 IV 1955 r. WSR w Lublinie skaza³
Zbigniewa Pielacha na karê œmierci, któr¹
Najwy¿szy S¹d Wojskowy zamieni³ na do¿ywocie.
Ciê¿ko chory, zmar³ w Szpitalu Psychiatrycznym
we Wroc³awiu w dn. 25 X 1955 r., z powodu ropnego
zapalenia miedniczek nerkowych i pêcherza
moczowego. Jan £uæ otrzyma³ wyrok 15 lat
wiêzienia. Zosta³ zwolniony w 1960 r.
Józef Franczak „Lalek” ukrywa³ siê
jeszcze 10 lat. Zgin¹³ 21 X 1963 r. w Majdanie Kozic
Górnych, ko³o Piask, w starciu z grup¹ operacyjn¹
z³o¿on¹ z 35 funkcjonariuszy SB-ZOMO.
Artur Piekarz

Leszek Janeczek

AB w Krasnymstawie
Akcja
- zapomniana rocznica
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1939
roku, na zajêtych przez Niemców terenach,
ustanowiono nowy podzia³ administracyjny. Ziemie
zachodnie i pó³nocne Rzeczypospolitej w³¹czone
zosta³y bezpoœrednio do Trzeciej Rzeszy.
Wschodnie tereny pañstwa polskiego zajêli
Sowieci, zgodnie z paktem Ribbentrop-Mo³otow. Z
terenów œrodkowej i wschodniej Polski utworzono
26.10.1939 roku Generalne Gubernatorstwo.
Powiat krasnostawski, pozostawa³ - wg nowej
nomenklatury - w dystrykcie lubelskim, jednym z
czterech, obok warszawskiego, radomskiego
i krakowskiego. Pocz¹tkowo te cztery województwa tworzy³y nowe niby-pañstwo, ze stolic¹ w
Krakowie. Na jego czele, zwanego w skrócie GG,
sta³ gubernator Hans Frank, urzêduj¹cy na
Wawelu. By³ on szefem rz¹du Generalnej Guberni,
podleg³ym bezpoœrednio Hitlerowi. Frankowi
podlegali z kolei bezpoœrednio gubernatorowie
dystryktów, i to do nich kierowane by³y rozkazy i dyrektywy wykonawcze rz¹dz¹cego tym obszarem.
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Funkcjonariusz SS Oberscharfuehrer Hugo
Raschendorfer podczas procesu
Jednym z pierwszych posuniêæ nowych w³adców,
by³a s³ynna Sonderaktion Krakau, w dniu 6
listopada1939 roku, a wiêc w drugim tygodniu od
powstania GG. Podstêpem zwabiono wówczas
profesorów Uniwersytetu Jagielloñskiego, pod
pretekstem wyk³adu niemieckiego pseudonaukowca, po czym niczego nie podejrzewaj¹cych
luminarzy nauki polskiej aresztowano. Wszystkich
wys³ano do obozu koncentracyjnego w
Sachsenhausen, gdzie wielu z nich zginê³o. By³ to
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pocz¹tek akcji metodycznego zniszczenia polskiej
inteligencji, jako warstwy spo³ecznej uznanej przez
Niemców za g³ówne zagro¿enia dla ich panowania
na podbitym przez siebie terenie. W ocenie
hitlerowców, ta grupa ludzi by³a zdolna do
pokierowania reszt¹ spo³eczeñstwa w walce o
wyzwolenie narodu. Okupant niemiecki, chc¹c
zapewniæ sobie spokój na zajêtym niedawno
obszarze, oceniaj¹c naród polski jako skory do
powstañ, zastosowa³ swoiste dzia³anie prewencyjne, które nazwa³ Ausserordentliche
Befriedungsaktion, co mo¿na przet³umaczyæ jako
„nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna”. W Polsce, w
skrócie nazywano j¹ akcj¹ AB. Zreszt¹ w
Zakopanem w 1939 roku dosz³o do spotkania
niemiecko-radzieckiego, gdzie powziêto zamiar
zniszczenia polskiej inteligencji po obu stronach
stref okupacyjnych na obszarze dawnej Polski. W
dystrykcie lubelskim, pierwsza taka akcja mia³a
miejsce w Lublinie, w ramach której rozstrzelano 23
grudnia 1939 roku, przy cmentarzu ¿ydowskim,
kilkunastu najwybitniejszych osób aparatu
pañstwowego, dzia³aczy spo³ecznych,
duchownych. Nowa fala akcji AB nast¹pi³a wiosn¹
1940 roku. W dniu 30 maja na Wawelu odby³o siê
spotkanie Hansa Franka z gubernatorami
dystryktów, gdzie przekazano wytyczne i rozkazy
aresztowania najwybitniejszych przedstawicieli
polskiej inteligencji, a wiêc potencjalnie najbardziej
niebezpiecznych ludzi zagra¿aj¹cych, jak to
okreœlano w niemieckiej nomenklaturze,
„niemieckiemu dzie³u odbudowy na wschodzie”. W
Lublinie te aresztowania mia³y miejsce w po³owie
czerwca. Wielce zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e w
Che³mie, powiecie krasnostawskim i samym
Krasnymstawie, mia³o to miejsce w nieca³y tydzieñ
od wizyty lubelskiego gubernatora Zörnera w
Krakowie. Dnia 4 czerwca 1940 che³mskie gestapo
aresztowa³o w Che³mie kilkunastu mê¿czyzn i 3
kobiety. Osadzono ich w wiêzieniu. Najprawdopodobniej ci sami funkcjonariusze tajnej policji
pañstwowej, dokonali aresztowañ w
Krasnymstawie nastêpnego dnia, 5 czerwca 1940.
Przemawiaj¹ za tym fakty - to, ¿e odby³o siê to na
drugi dzieñ, i przyjazd funkcjonariuszy z Che³ma.
Wiadomym jest brak w tym czasie w
Krasnymstawie komórki gestapo. Przyjechali z
Che³ma bardzo wczeœnie rano. Prawdopodobnie
pierwsze kroki skierowali do kierownika
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ
Wzajemnych w Krasnymstawie, Edwarda
Bieñkowskiego. Rodzina spa³a jeszcze, kiedy
us³yszano gwa³towne stukanie do drzwi, oko³o
godziny 5 rano. Dzia³o siê to w budynku dzisiejszej
poczty, na drugim piêtrze. Po otwarciu drzwi,
gestapowiec, trzymaj¹c w rêku kartkê wyczyta³
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nazwisko Bieñkowski. Na te s³owa z innego pokoju
odezwa³ siê syn kierownika, student Jerzy
Bieñkowski: - Ale który Bieñkowski? Gestapowcy
mo¿e przez chwilê siê zmitygowali, gdy¿ nie mieli
zapisanego imienia. Pokazali nawet kartkê. Dzia³o
siê to wszystko spokojnie. Rozwi¹zanie znaleŸli po
krótkiej chwili, kiedy siê zawahali i jakby nie
wiedzieli co zrobiæ. Zabrali obu. Matka i ¿ona by³a
niemieckiego pochodzenia, ale jak pora¿ona
osunê³a siê, kucaj¹c na pod³odze. Mog³a
powiedzieæ coœ w obronie, nawet po niemiecku, ale
nie by³a w stanie. Ten moment bêdzie jej ci¹¿yæ
póŸniej ca³e ¿ycie. Zimnej krwi nie straci³a córka
aresztowanego Edwarda, Irena Komorowska.
Wysz³a do gestapowców z kilkumiesiêcznym
ch³opcem na rêku i œmia³o wystêpuj¹c naprzód
powiedzia³a: - To te¿ mê¿czyzna! Niemcy trochê siê
skonfundowali, i jeden z nich po czesku powiedzia³:
Ale on nie mówi.
Wiadomo, ¿e adwokata Paw³a Wisza,
mieszkaj¹cego naprzeciw wiêzienia, na ulicy
Poniatowskiego, przemianowanej w czasie
okupacji na Targow¹, pêdzono rano, podobno w
bieliŸnie. Przed wojn¹ by³ on w mieœcie prezesem
Ligi Kolonialnej i Morskiej. Podobnie rano
aresztowano Jana Ruska, sekretarza sejmiku.
Mieszka³ on w budynku gminy Krasnystaw, na ulicy
Czerwonego Krzy¿a. Aresztuj¹cych nie by³o zbyt
wielu. Nie wszystkich zabierano w tym samym
momencie. U przedwojennego zawodowego
wojskowego, chor¹¿ego Karola Szczotki zjawiono
siê rano. Jako wojskowy, móg³ byæ podejrzany. W
pocz¹tkach okupacji trudni³ siê on wyrobem myd³a,
w ewidencji ludnoœci wystêpowa³ jako kupiec.
JeŸdzi³ z synem Jackiem po okolicznych gminach,
rzekomo skupuj¹c surowiec do produkcji. By³a to
prawdopodobnie przykrywka do dzia³alnoœci
k o n s p i r a c y j n e j . Te m u z a p e w n e n a l e ¿ y
„zawdziêczaæ” rewizjê wykonywan¹ z agresywn¹
wœciek³oœci¹. Zagl¹dano za plecy obrazów.
Przegl¹dano ró¿ne papiery. Rozerwano pamiêtnik
pisany w czasach walk w Drugiej Brygadzie
Legionów Józefa Pi³sudskiego. Szczotka i Roman
Jagielski byli dwoma przedwojennymi kadrowymi
podoficerami Drugiego Baonu Telegraficznego
stacjonuj¹cego w Krasnymstawie, aresztowanymi
w 1940 roku. Pozosta³ych wojskowych
krasnostawskich pozostawiono w spokoju.
Decydowa³y zapewne jakieœ podejrzenia, czy
dobre rozeznanie w sytuacji. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e
Jagielski znalaz³ siê w wiezieniu na Zamku w
Lublinie. Nie jest znana dok³adna data aresztowania.
Na ulicy Sikorskiego, wtedy zwanej
Zadworze, Niemcy zjawili siê, gdy nauczyciel
Micha³ Niewidziaj³o wybiera³ siê do pracy. Ostatnie
noce spêdza³ poza domem, ukrywa³ siê, tej w³aœnie,
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wyj¹tkowo zosta³ w domu. Zorientowa³ siê w
zagro¿eniu. Salwowa³ siê ucieczk¹ nad Kawenkê.
Jednak droga od strony rzeki by³a ju¿ odciêta. Sta³
tam esesman, przyprowadzi³ nauczyciela do domu.
Gestapowiec wszed³, i chc¹c zapytaæ córeczkê
Wiesiê o nazwisko, rzek³: Czy tu Widzia³nic? Niewidziaj³o - poprawi³a ¿ona. . - Ja, ja Niewidziaj³o poprawi³ Niemiec czeskiego pochodzenia. Ojciec
chcia³ po¿egnaæ dzieci, jeden z Niemców nie
pozwoli³. Na to starszy stopniem podszed³ do
szóstki dzieci i kolejno k³ad³ swoj¹ d³oñ na ich
g³ówkach, mówi¹c, ¿e „te¿ ma tyle Kinder”. Ten pozwoli³.
W korytarzu domu znajdowa³ siê ma³y o³tarzyk.
Ca³a rodzina uklêk³a i modlono siê wspólnie. Ojciec
po¿egna³ ka¿de ze swoich dzieci, najm³odsi bliŸniêta, ch³opcy. Micha³ Niewidziaj³o by³ obroñc¹
Lwowa z 1918 roku. Po powrocie z wojny 1939
roku, na pewno rozpocz¹³ pracê konspiracyjn¹,
domyœlaæ siê nale¿y, ¿e by³ to ZWZ. Spotyka³ siê
nad rzeczk¹ z pewnym krasnostawskim
nauczycielem, aby byæ z dala od rodziny. Ten drugi
nie zosta³ aresztowany, na niego pad³ te¿ cieñ
podejrzeñ. Mo¿e nies³usznie.
Do pos³a i wielkiego spo³ecznika
Wincentego Kociuby gestapowcy przyszli w
godzinach przedpo³udniowych, lecz go nie zastali w
domu. Na mieœcie ostrze¿ono go o najœciu
Niemców jego domu. On czu³ siê niewinny i wróci³
do siebie. Wtedy Niemcy zjawili siê po raz drugi,
sprawdzili personalia i zabrali. Wójta gminy
Krasnystaw Micha³a Wiœniewskiego, mieszkaj¹cego w Ma³ochwieju Ma³ym wezwano do gminy.
Przys³ano prawdopodobnie doro¿kê. W samym
mieœcie aresztowano jeszcze czterech mê¿czyzn:
Wac³awa Piwowarskiego, Feliksa Paw³owskiego intendenta szpitala, Tadeusza Kowalewskiego i komornika s¹dowego Stanis³awa Wilczkiewicza. Nie

Micha³ Niewidziaj³o z rodzin¹
wyczerpuje to jednak listy aresztowanych w
powiecie krasnostawskim. W £opienniku
zatrzymano Feliksa Kaczorowskiego, aptekarza.
Pytano o Alfonsa Maksymowicza, niegdyœ kie-
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rownika szko³y w £opienniku Górnym, walcz¹cego
na Syberii po stronie bia³ych w czasie rewolucji,
ostatnio przewodnicz¹cego Strzelca.
Maksymowicz nie ¿y³ jednak ju¿ od dwóch lat. W
powiecie aresztowano ziemian. W Pilaszkowicach Leona Epszteina, w Woli ¯ó³kiewskiej - dwóch braci
Józefa i Kazimierza Janis³awskich. Ponadto na
liœcie ofiar znaleŸæ mo¿na Paw³a Gutowskiego i
Stanis³awa Huskowskiego. Aresztowanie ziemian
mia³o miejsce prawdopodobnie w dniu 4 czerwca
1940 lub nawet wczeœniej. Aresztowanych w
Krasnymstawie umieszczano w miejscowym
wiêzieniu. Tego samego dnia du¿ym samochodem
ciê¿arowym przetransportowano ich do wiêzienia w
Che³mie. W czasie wyjazdu z bramy wiêziennej,
oczekiwa³y rodziny zatrzymanych i wrzuca³y na
samochód paczki z potrzebnymi rzeczami. Pobyt w
Che³mie trwa³ nieca³y miesi¹c. Mo¿na by³o wysy³aæ
paczki, przyjmowano je i oddawano wiêŸniom.
Niewidziaj³owa w brudnej bieliŸnie mê¿a znalaz³a
gryps. W Che³mie odby³ siê jakiœ s¹d nad
zatrzymanymi. Oni sami znali jego postanowienie.
Po miesi¹cu nie chciano przyj¹æ paczki od rodziny
dla zatrzymanego, nic te¿ nie wyjaœniono. Dawano
do zrozumienia, ¿e zatrzymanych nie ma ju¿ w
wiêzieniu. W Krasnymstawie sprawa wyjaœni³a siê
w po³owie lipca za spraw¹ pisma urzêdowego
skierowanego do magistratu. W piœmie tym
polecono wykreœliæ z ewidencji wymienione w
dokumencie osoby, mieszkañców miasta.
Urzêdniczka Paulina Paw³owska przyjmuj¹ca
pismo, omal nie zemdla³a. Na liœcie widnia³o
nazwisko jej brata - Feliksa Paw³owskiego. Do
rodzin nie przys³ano oficjalnego zawiadomienia o
zgonie, jak to czyniono z Oœwiêcimia. Egzekucji
dokonano 3 i 4 lipca 1940 roku, lub z 3 na 4 lipca,
pod Che³mem, w miejscu zwanym Kumowa Dolina.
Znajdowa³y siê tam do³y po wybraniu piasku.
Zosta³y one wykorzystane jako groby. Ofiary zosta³y
rozstrzelane w nocy lub nad ranem. Rêce mia³y
zwi¹zane. W Lublinie odbywa³o siê to przy œwietle
reflektorów. Zgin¹³ tam Roman Jagielski z
Krasnegostawu, sier¿ant Wojska Polskiego, z
Drugiego Baonu Telegraficznego. By³ osadzony na
Zamku Lubelskim, zdo³a³ przys³aæ stamt¹d gryps
po¿egnalny. Z powiatu krasnostawskiego, wœród
ofiar akcji AB wymieniæ nale¿y in¿yniera Zygmunta
Paulewicza, kierownika klinkierni w Izbicy oraz
leœnika z Kraœniczyna Józefa Czechowskiego. Do
klinkierni w Izbicy przysz³o dwóch ¿andarmów z
t³umaczem Janem Schulzem. Pytali o dyrektora
zjednoczenia Piotra Bellerta. Nie zastano go, by³
s³u¿bowo w Zamoœciu. Syn dyrektora, Jerzy
pojecha³ rowerem do Zamoœcia ostrzec ojca. Ze
sob¹ zabrano kierownika zak³adu w Izbicy in¿yniera
Paulewicza. S¹ informacje mówi¹ce o jego œmierci
w Borku ko³o Krasnegostawu. Po pewnym czasie
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granatowy policjant z Izbicy powiadomi³ Bellerta,
aby siê wiêcej nie obawia³. Nie bêdzie ju¿
aresztowañ, gdy¿ ich limit zosta³ wykonany.
Prawdopodobnie w 1944 roku Niemcy,
chc¹c zatrzeæ œlady swoich zbrodni, dokonywali
wydobycia cia³ z grobów celem ich spalenia.
Niedopalone koœci zosta³y zmielone w specjalnym
m³ynie.
Interesuj¹c¹ kwesti¹ pozostaje kiedy i dziêki
czyjej pomocy sporz¹dzono listy proskrypcyjne,
typuj¹ce przysz³e ofiary. Po terenie powiatu, kilka
tygodni wczeœniej pewien osobnik podaj¹cy siê za
cz³onka nielegalnej organizacji niepodleg³oœciowej,
odwiedza³ dwory ziemiañskie w celu pozyskania
pieniêdzy na organizacjê. W rodzinie Epszteinów
skojarzono ze sob¹ te dwa fakty. Nauczyciel
konferuj¹cy z Niewidziaj³¹, zmar³ w kilka dni po
wkroczeniu Rosjan do Krasnegostawu w 1944
roku. Ci, którzy go podejrzewali o zdradê, teraz byli
przekonani, ¿e to w obawie nadchodz¹cej kary,
umar³ ze strachu. Poza domys³ami, mo¿e nawet
nies³usznymi, niczego siê wiêcej w tej sprawie nie
dowiedziano. Przyk³ad kierownika szko³y
Maksymowicza wskazuje na to, ze znalezienie siê
na liœcie, mog³o mieæ miejsce co najmniej 2 lata
przed wojn¹. Sprawcy tych czynów pozostaj¹
nieznani. Chocia¿ w Krasnymstawie typuje siê kilka
osób do roli niemieckich szpiegów przyby³ych do
miasta kilka lat przed wojn¹. Pose³ Wincenty
Kociuba zosta³ w maju 1940 roku ostrze¿ony, ¿e
jest na liœcie do aresztowania. Pocz¹tkowo ukrywa³
siê oko³o tygodnia, póŸniej przesta³. Wiedz¹c ju¿ o
wizycie Niemców, uzna³ za sprawê honorow¹
wyjœcie im naprzeciw.
Na miejscu egzekucji znajduje siê granitowy
pomnik, z wyrytymi nazwiskami ofiar pochodz¹cych z Che³ma i Krasnegostawu. Na tak zwanej
górce che³mskiej, w wie¿y dzwonnicy, znajduj¹ siê
tablice z umieszczonymi nazwiskami rozstrzelanych. Widnieje tam 18 nazwisk z powiatu
krasnostawskiego. W bazylice „na górce” odbywa³y
siê 2 razy w roku spotkania pozosta³ych po
rozstrzelanych rodzin. By³o to 3 lipca i 2 listopada
ka¿dego roku. Pomimo doœæ du¿ej liczby takich
spotkañ, nigdy nie zebrano informacji o
szczegó³ach tej akcji, samym fakcie aresztowania
itd. Zosta³y one utracone raczej bezpowrotnie.
Jedno z nazwisk wykonawców tej zbrodni
jest dobrze znane. To SS Oberscharfuehrer Hugo
Raschendorfer, funkcjonariusz gestapo w Che³mie.
S¹dzony by³ w Monachium w 1968 roku. Zabi³ oko³o
200 osób, przyznawa³ siê do kilku zabójstw, jako
musz¹cy wykonaæ rozkaz. Ferowane wyroki by³y
symboliczne. W Che³mie za denuncjatora uwa¿ano
polskiego obywatela, niedawnego ucznia
gimnazjum w Che³mie Teofila Lindnera. Pochodzi³ z
rodziny dawnych osadników niemieckich z
Kamienia. Wyjecha³ z Niemcami i œlad po nim za-
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gin¹³. Kto w Krasnymstawie denuncjowa³
Niemcom, czy sporz¹dza³ listy, pozostanie chyba
na zawsze tajemnic¹.
Wydaje siê, ¿e w Krasnymstawie nale¿a³oby uczciæ te prominentne ofiary, najprawdopodobniej pierwszych konspiratorów na naszym
terenie, tablic¹ pami¹tkow¹. Aby oddaæ im,
zapomnianym nale¿ny ho³d i zachowaæ te nazwiska
dla potomnych.
Z miasta Krasnegostawu zginêli:

Edward
Bieñkowski
Edward Bieñkowski lat 47, ur. 3.10.1893 r. w
Ruszkowym M³ynie ko³o P³ocka, syn Mateusza
i Weroniki. W Krasnymstawie od 1935 jako
kierownik, inspektor Powszechnego Zak³adu
Ubezpieczeñ Wzajemnych. Pi³sudczyk. We
wrzeœniu 1939, po ewakuacji urzêdu
staroœciñskiego na wschód, ze starost¹
Eugeniuszem Olejniczakowskim na czele, w³adze
wojskowe powierzy³y mu funkcjê starosty
krasnostawskiego. By³ równie¿ cz³onkiem
samorzutnie zorganizowanej stra¿y obywatelskiej
w mieœcie. ¯onaty, dwoje dzieci.

Jerzy Bieñkowski
Jerzy Witold Bieñkowski lat 24, student.
Urodzony 7.10.1916 we W³oc³awku. Syn Edwarda i
Marii z domu Korpusiñska. Student matematyki
Uniwersytetu Warszawskiego (3 lata studiów).
Walczy³ w wojnie obronnej 1939 roku.
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szeœcioro dzieci. Obroñca Lwowa w 1918 roku. W
Krasnymstawie od 1926 roku. Uczy³ w szkole
powszechnej na Zakrêciu, jak wówczas nazywano
tê czêœæ miasta, ju¿ wtedy jak i dzisiaj znajdowa³a
siê ona na ulicy Szkolnej. Bra³ udzia³ w wojnie
obronnej 1939. Po powrocie z wojny, rozpocz¹³
pracê konspiracyjn¹. Jego brat Szymon zgin¹³ na
Syberii wywieziony po 1941 przez Rosjan. Inny brat
Franciszek w szeregach Wojska Polskiego doszed³
do Ko³obrzegu, i on by³ tym, który wrzuci³ pierœcieñ
do morza na znak zaœlubin Polski z morzem, w
marcu 1945 roku.
Wincenty
Kociuba

Wincenty Kociuba lat 46, ur. 30.03.1894 r. w
Krasnymstawie, syn Wojciecha i Zofii. ¯ona
Agnieszka z Zadr¹gów. Uczestnik walk o
niepodleg³oœæ Polski, pose³ na sejm w latach 19301938, prezes Zarz¹du Spó³dzielni „Rolnik” w
Krasnymstawie, prezes Kasy Komunalnej, prezes
Okrêgowego Zwi¹zku Stowarzyszeñ Spo¿ywców,
cz³onek Zarz¹du Banku Spó³dzielczego, cz³onek
Lubelskiej Izby Rolniczej, d³ugoletni cz³onek
Sejmiku Powiatowego, Wydzia³u i Rady Miasta,
Organizator wielu inicjatyw spo³ecznych na terenie
miasta. Jeden z najbardziej zas³u¿onych
spo³eczników w dziejach miasta. W roku 1938
przez prezydenta RP zaliczony w poczet
Kawalerów Orderu Odrodzenia Polski. Prowadzi³
gospodarstwo rolne, mieszka³ na ulicy Kiliñskiego
6. Pozostawi³ ¿onê i czworo dzieci. Na cmentarzu w
Krasnymstawie znajduje siê jego grób symboliczny.
Tadeusz Kowalewski lat 40, ur. 14.10.1899 r. w
Warszawie. In¿ynier drogowy, pracownik starostwa
powiatowego w Krasnymstawie, ¿ona Maria, córka
Jolanta. Mieszka³ na ulicy Cichej 3. ¯ona z córk¹
wyjecha³y do Warszawy.

Feliks
Paw³owski
Feliks Paw³owski lat 51, ur. 13.09.1889 roku w
ZbereŸni Bychawskiej, syn Antoniego i Marii. ¯ona
Eugenia z domu Mezer, synowie Zygmunt i
Zdzis³aw. Pracownik szpitala w Krasnymstawie na
stanowisku intendenta. Mieszka³ w Krasnymstawie,
ulica Rynek 8 (pl. 3 Maja). Obaj jego synowie zostali
aresztowani przez gestapo w 1942 roku. Jeden z
nich prze¿y³ Oœwiêcim. Na cmentarzu w
Krasnymstawie - mogi³a symboliczna na grobie
syna Zdzis³awa, który zgin¹³ od bomby radzieckiej w
dn. 22.07.1944 r.
Wac³aw Piwowarski lat 50, ur. 16.09.1890 w
Sanoku. Pracownik starostwa powiatowego
krasnostawskiego, referatu bezpieczeñstwa.
Pozostawi³ ¿onê i córkê. Zamieszka³y w
Krasnymstawie, ulica G³ówna 7.

Micha³ Niewidziaj³o
Micha³ Niewidziaj³o lat 41. Nauczyciel. Ur.
21.11.1898 r. w Stryjówce k. Zbara¿a, syn Szymona
i Magdaleny. ¯ona Janina z domu Greber,
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Krasnystaw. Mieszka³ w budynku gminy, na ulicy
Czerwonego Krzy¿a (dziœ PCK). ¯onaty, mia³ córkê
Danutê.

Micha³ Wiœniewski

Karol Szczotka
Karol Szczotka lat 45, ur. 29.01.1895 r. w Ciêcinie
k. ¯ywca, jako syn Tomasza i Anny z domu
Romankiewicz. Legionista, ¿o³nierz II Brygady
Legionów, chor¹¿y Wojska Polskiego, zawodowy
wojskowy, ostatnie lata pracowa³ w Drugim Baonie
Telegraficznym w Krasnymstawie. Po upadku kraju
zajmowa³ siê kupiectwem. Mia³ ¿onê i dwoje dzieci.
Mieszka³ w Krasnymstawie na ulicy
Poniatowskiego 23.
Stanis³aw Wilczkiewicz lat 52, ur. 8.05.1888 r. w
Krasnymstawie, syn Józefa i Zofii. ¯ona Oktawia z
domu Radecka (po œmierci rodziców wychowywa³
j¹ pisarz Boles³aw Prus i jego ma³¿onka Oktawia).
Pozostawi³ ¿onê i córkê Jadwigê. Pi³sudczyk, oficer
rezerwy. W Krasnymstawie pracowa³ jako komornik
s¹dowy. Mieszka³ na ulicy Poniatowskiego 13. Na
cmentarzu w Krasnymstawie na grobie ¿ony symboliczna tablica jemu poœwiêcona.

Micha³ Wiœniewski lat 44, ur. 25.08.1896 r. w
Ma³ochwieju, syn Jana i Marianny. Wójt gminy
Krasnystaw. Aktywny dzia³acz spo³eczny i
polityczny. ¯o³nierz walk o niepodleg³oœæ Polski.
Wielokrotnie wymieniany w ksi¹¿ce Franciszka
¯urka Powiat krasnostawski w walce o wolnoœæ.
Mieszka³ w Ma³ochwieju Ma³ym. Mia³ ¿onê i dzieci.
Roman Jagielski lat 40, ur. w 1900 r. w Zamoœciu.
Sier¿ant Wojska Polskiego, zawodowy wojskowy,
p o d o f i c e r I I B a o n u Te l e g r a f i c z n e g o w
Krasnymstawie. Aresztowany w ramach akcji AB i
osadzony na Zamku w Lublinie. Rozstrzelany
29.06.1940 w Lublinie, na Rurach Jezuickich w
masowej egzekucji. Mia³ ¿onê, dwóch synów i
córkê. Syn Zbigniew zgin¹³ w obozie Mauthausen w
1942 roku.
Józef Czechowski lat 40, leœnik. Mieszka³ w
Kraœniczynie. Rozstrzelany w Kumowej Dolinie
10.06.1940 roku.
W egzekucji 3 lipca 1940 roku z powiatu
krasnostawskiego zginêli:
Leon Epsztein, ziemianin i w³aœciciel dóbr
Pilaszkowice. Odby³ studia rolnicze za granic¹,
prawdopodobnie w Wiedniu. Mia³ ¿onê i dwóch
synów.
Pawe³ Gutowski, ziemianin. Posiada³ maj¹tek w
Krasnem ko³o Rejowca Fabrycznego.

Pawe³ Wisz
Pawe³ Wisz lat 56, adwokat, ur. 24.01.1884 w
G³ogowie Ma³opolskim, jako syn Miko³aja i Tekli. By³
burmistrzem G³ogowa M³p. ¯ona Stanis³awa, z
domu Kulikowska, dzieci w³asnych nie posiadali,
wychowywali dwoje osieroconych z rodziny.
Zamieszka³y w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 18.

Stanis³aw Huskowski, ziemianin. Mieszka³ w
Czerniêcinie ko³o Turobina.
Józef Janis³awski, lat ok. 50, ziemianin, posiada³
maj¹tek ziemski w Œredniej Wsi, ko³o ¯ó³kiewki.
Kazimierz Janis³awski, lat ok. 60, ziemianin,
w³aœciciel maj¹tku Wola ¯ó³kiewska. Brat Józefa.
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Feliks Filip Kaczorowski, lat 45, magister
farmacji, ur. 26.05.1895 r. w Warszawie, syn
Antoniego i Pauliny. W³aœciciel apteki w £opienniku.
¯ona Anna, farmaceutka. Mia³ dwoje dzieci. Syn
Bohdan zgin¹³ jako ¿o³nierz AK w 1944 roku pod
Ujazdowem.
Zygmunt Paulewicz lat 41, in¿ynier, kierownik
pañstwowej klinkierni w Izbicy, wspó³twórca
sukcesów sportowych dru¿yny pi³karskiej w Izbicy.
Pozostawi³ ¿onê i syna.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych 1939
roku, nastêpowa³ okres nowej organizacji
spo³ecznej, za spraw¹ niemieckich zarz¹dzeñ,
restrykcji, ograniczania praw ¯ydom, wreszcie
nap³ywu osób wysiedlonych z zachodnich terenów
Polski. ¯ycie zdawa³o siê przybieraæ doœæ znoœne
formy, pomimo wielu problemów. Akcja
wymierzona w inteligencjê jest pierwsz¹, która
pokaza³a nowe oblicze okupanta i niespodziewanie
pozbawi³a ¿ycia tylu najwybitniejszych
przedstawicieli krasnostawskiego spo³eczeñstwa.
By³a pocz¹tkiem ciemnej okupacyjnej nocy,
trwaj¹cej 5 lat. Aresztowanie tych pierwszych
mêczenników, by³o w miarê spokojne, mo¿na
powiedzieæ, ¿e w wielu przypadkach nawet
kulturalne. PóŸniej nast¹pi³y czasy, kiedy by³o ju¿
tylko gorzej. £apanki, palenie ca³ych wsi, publiczne
egzekucje, komory gazowe, zbiorowa
odpowiedzialnoœæ, zag³ada ¯ydów, niewolnictwo
przymusowej pracy, obozy koncentracyjne,
³amanie charakterów przyci¹ganiem do rasy
panów, wymuszany surowym prawem zakaz
okazywania pomocy ¯ydom i jeñcom sowieckim wszystko to wype³nia³o codzienne ¿ycie lubelskich
wsi i miasteczek. Poci¹gnê³o tak wiele dalszych
ofiar, ¿e dramatyczny los tych pierwszych, zosta³
przygnieciony ciê¿arem nieszczêœcia nastêpnych.
Dzisiaj, po 70 latach nadszed³ czas, aby
przypomnieæ nam wspó³czesnym, ich daninê krwi.
Nadszed³ czas, aby w wolnej Polsce imiê ¿adnego z

Ryszard Liskowacki

Z ywot wieczny
Dla Jana Bukowskiego ca³a ta opowieœæ nie
ma ju¿ ¿adnego znaczenia. Ani go drugi raz do
ziemi nie z³o¿y, ani go z ziemi nie wykupi. A gdyby
nawet wykupiæ mog³a, to gdzie szukaæ Jana? Tyle
po nim zosta³o, ile mo¿na o nim opowiedzieæ. Du¿o
mo¿na. Ma³o mo¿na. Taki bowiem przywilej
¿ywych, ¿e sto razy mog¹ zmieniaæ ¿yciorysy
zmar³ym, ¿e mog¹ dopisywaæ i skreœlaæ to, co ju¿
by³o na papierze. A jeszcze ³atwiej dopisywaæ,
skreœlaæ, gdy na papierze ani jednego s³owa, gdy
wszystko tylko w pamiêci. Tak w³aœnie jest z Janem.
¯y³ jak wielu, umar³ jak wielu, czyli pusto i g³ucho.
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nich nie zosta³o zapomniane. To jesteœmy im winni.
Pora ju¿ oddaæ im czeœæ, której nie doczekali siê
przez te 70 lat. Niech nasi starostowie,
burmistrzowie, wójtowie maj¹ tego œwiadomoœæ, ¿e
oni, pierwsi wœród nas, s¹ tymi, którzy to powinni
zrobiæ. I niech nie ogl¹daj¹ siê na akcje
ogólnopolskie, które si³¹ zewnêtrznego ciœnienia,
swoistym trendem, ¿eby nie powiedzieæ mod¹,
wchodz¹ na nasz teren. Nie udawajmy, ¿e to nas nie
dotyczy, bo ju¿ przesz³o. Bo przecie¿ tak brakuje
naszych, w³asnych inicjatyw, które powinny byæ
oparte na znajomoœci lokalnej historii. Z licznych
ofiar niemieckiego najeŸdŸcy, w Krasnymstawie
upamiêtniono tylko dwie osoby, nazywaj¹c ich
imieniem ulice, jeszcze w g³êbokich latach 60.
ubieg³ego wieku. Inna sprawa, ¿e dziœ ma³o kto wie,
które to ulice i kim byli ich patroni. Jakby wyparowali
ze zbiorowej pamiêci. A s¹ to Helena Wysocka,
krasnostawska nauczycielka zamordowana w
Oœwiêcimiu oraz Jan Bielesza pseudonim Montwi³³,
rozstrzelany w Borku. Ogromna reszta pogr¹¿y³a
siê w zapomnieniu. W naszym mieœcie nie ma
nawet jednej tablicy upamiêtniaj¹cej z imienia i
nazwiska ofiary zbrodni, czy to niemieckich, czy
sowieckich, jak jest to po okolicznych
miejscowoœciach, doœæ wymieniæ Tarnogórê,
Borowicê, nie wspominaj¹c o sztandarowych
przyk³adach jak Skierbieszów czy Kazimierz Dolny.
Krasnystaw w tym wzglêdzie pamiêci, ma bardzo
du¿o do zrobienia, praktycznie wszystko. Oby nie
zabrak³o mu tylko m¹droœci mieszkañców oraz
decyzji i hojnoœci rz¹dz¹cych.
Przesz³oœæ nie wo³a, niczego siê nie
domaga, nikogo nie wybiera. Przesz³oœæ to historia.
Historia jest wszak nauczycielk¹ ¿ycia. A ¿ycia nie
ucz¹ w ¿adnej szkole.
Leszek Janeczek

A zreszt¹ po¿egna³ siê ze œwiatem akurat w tym
momencie, gdy œwiat zamieniony zosta³ w wielki
dom ob³¹kanych. Kto w domu ob³¹kanych myœli o
spisywaniu ¿yciorysów? G³upio, smutno i czasu na
takie drobiazgi ma³o, bo wszystkim zadano na
pamiêæ ca³kiem inn¹ lekcjê. Godziny policyjne
i opaski z gwiazd¹ Dawida. Pacyfikacje i odpowiedzialnoœæ zbiorow¹. Getta i gazowe komory.
Zugangi i himmels-kommanda. A¿ strach myœleæ, o
czym musiano myœleæ. Ale strach to nie kamieñ,
który i w dzieñ, i w nocy tyle samo wa¿y. Strach
mo¿na ug³askaæ i oszukaæ. Strach mo¿na opluæ
i mo¿na siê do niego nie przyznaæ. Gorsza sprawa z
g³odem. Z nim nie tak ³atwo. Zanim Jan to sprawdzi³,
a sprawdzi³ tak dok³adnie, ¿e dok³adniej nie mo¿na,
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wiedzieli ju¿ o tym ¯ydzi, którzy w ¿yciorysie Jana
odegrali rolê zasadnicz¹. Oto wlok¹ siê poci¹gi w
kierunku Be³¿ca. Codziennie jeden judenzug z
Lublina i jeden od strony Lwowa. Niby wszystko z
planem i zgodnie z rozk³adem jazdy, a przecie¿ ktoœ
psuje porz¹dek. Poci¹g zatrzymuje siê przed ma³¹
stacj¹ albo na bocznicy, albo przed semaforem,
który nie chce siê zapaliæ na zielono. I wtedy
Abraham Majzel, a mo¿e Natan Fajersztejn lub
Mordechaj Lewin, ludzie zacni i m¹drzy, znaj¹cy
prawo boskie i prawo cz³owiecze, kodeksy karne i
wielk¹ Ksiêgê Zohar, Konstytucjê i Piêcioksi¹g
Moj¿esza, a co wa¿niejsze, znaj¹cy tak¿e ten
skrawek ¿ycia, gdzie najm¹drzejsze prawo nie ma
ju¿ ¿adnego prawa, wiêc ci ludzie m¹drzy, którzy
wiedz¹ przecie¿, ¿e nie na Madagaskar, lecz do
Be³¿ca toczy siê ten zap³akany, rozmodlony
judenzug, wiêc ci ludzie przepychaj¹ siê w stronê
zakratowanych okienek wagonu i krzycz¹ tak, ¿e
ju¿ strachu najmniejszego nie s³ychaæ w ich
g³osach, tylko g³ód wielki s³ychaæ: Hej, ludzie,
ludzie, podejdŸcie wy bli¿ej, dam z³oty sygnet za
bochenek chleba. A ja dam zegarek za trochê
sucharów. Niemcy wzd³u¿ wagonów ³a¿¹, ¿eby
nogi wyprostowaæ po d³ugiej podró¿y i jedni
wrzeszcz¹: Maul halten - a drudzy siê uœmiechaj¹,
jakby rozumieli sens proœby tych Natanów,
Mordechejów, Abrahamów i patrz¹c w stronê
zadrutowanych kolczasto okienek, mówi¹
dowcipnie: Guten Appetit. Teraz nie Abraham, lecz
jakaœ Fruma albo Rachelka jêknê³a zawodz¹co i po
swojemu: A sztike³e brojt! Po swojemu, bo ju¿ mo¿e
nie do ludzi, bo tylko do siebie, do swojej nêdzy i
g³odnej wyobraŸni: Aj, aj, a sztike³e, a sztike³e brojt!
Jak podejœæ do wagonów, gdy ka¿demu ¿ycie mi³e?
Podejœæ, to znaczy umrzeæ wczeœniej, ni¿ umrze
ten judenzug. Stoj¹. Stary mê¿czyzna próbuje trafiæ
w okienko wagonu kromkami chleba sklejonymi
marmolad¹, ale chleb odbija siê od desek, na
których zostaje czerwona plama. Guten Appetit!
Stoj¹ ludzie, patrz¹ i s³uchaj¹. Niektórzy zaczynaj¹
p³akaæ, a inni zaczynaj¹ siê dziwiæ: Czy ¿o³¹dek
mo¿e pokonaæ g³owê? Czy g³ód mo¿e po³kn¹æ
strach? Czy oni, co w tych wagonach zamkniêci, nie
zdaj¹ sobie sprawy, ¿e na œmieræ ich wioz¹? Jan
Bukowski by³ jeszcze daleko od swego
najwiêkszego g³odu. Nie móg³ tak¿e widzieæ
wagonów jad¹cych do Be³¿ca, bo gdy w Be³¿cu
zaczêto przyjmowaæ wielkie transporty, Jan znalaz³
siê ju¿ tak¿e po tamtej stronie drogi, po tamtej
stronie bramy. Sta³ na okr¹g³ym placu zamojskiej
Rotundy i zastanawia³ siê, co bêdzie jutro, co
bêdzie za kwadrans albo za minutê. Jan pamiêta
wojenny g³ód, ale pamiêta tak¿e, ¿e by³ to g³ód
strachliwy, bez nale¿ytej godnoœci. Kry³ siê razem z
Janem w p³ytkim dole, gdy nadlatywa³y niemieckie
samoloty. Byle co, a ju¿ siê poddawa³. Przez cztery dni
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dokucza³ Janowi jak wrzód ¿o³¹dka, ogniem pali³,
skrêca³ kiszki, lecz gdy pi¹tego dnia przed okopem
Jana pojawi³ siê czo³g z czarnym krzy¿em, g³ód
natychmiast zdezerterowa³, pozostawiaj¹c
Bukowskiego, z którym ju¿ siê przecie¿
zaprzyjaŸni³, na pastwê losu. Tyle wiêc mo¿na
powiedzieæ o Janie wkraczaj¹cym do zamojskiej
Rotundy, ¿e jego wiedza o g³odzie jest bardzo
ograniczona. Rok wczeœniej do mieszkania
Bukowskiego wsun¹³ siê chy³kiem lekarz ze
Szczebrzeszyna, Leon Rozental. I gdy opowiadaæ
zacz¹³, ¿e w sierpniu zosta³y zamkniête wszystkie
¿ydowskie sklepy, a od tej pory ¯ydzi, zepchniêci z
wszystkich ulic na tak zwane zaty³y, poczêli
zdejmowaæ czapki nie tylko przed policjantem i
¿andarmem, lecz tak¿e przed panem g³odem,
Bukowski s³ucha³ uwa¿nie, kiwa³ g³ow¹, ¿e
wszystko rozumie, ale jeszcze nie rozumia³
wszystkiego. Zanim jednak Rozental odwa¿y³ siê
na nielegaln¹ podró¿ ze Szczebrzeszyna do Izbicy,
w ¿yciu Jana wydarzy³o siê kilka spraw, których nie
mo¿na skwitowaæ milczeniem, gdy¿ by³y one
pocz¹tkiem dramatu rozpisanego na szeœæ osób,
na szeœæ g³ównych ról. Trzeba powiedzieæ
wszystko i trzeba zacz¹æ od dnia, gdy podporucznik
rezerwy Jan Bukowski, wracaj¹c szos¹ lubelsk¹ do
domu, zatrzyma³ siê na jedn¹ noc u swojego
starego, dobrego kolegi, Feliksa, który mia³ w
£opienniku aptekê. Bukowski by³ ranny w bitwie pod
£êczyc¹. Rana okaza³a siê niezbyt groŸna, ale
pozbawi³a Bukowskiego smaku zwyciêstwa.
Otrzyma³ ostatni¹ szansê, aby przez dwa-trzy dni
iœæ do przodu. Pierwszy raz od pocz¹tku wrzeœnia
tylko do przodu, ale smagnê³o go o³owiem powy¿ej
kolana, przewróci³ siê, zosta³. I pojecha³ na
ch³opskiej furmance, wype³nionej rannymi, do ty³u.
Mo¿e jedyna z tego pociecha, ¿e ze szpitala ³atwo
siê by³o póŸniej wymkn¹æ Niemcom? Pyzata
pielêgniarka przynios³a mu cywilne ubranie i
szepnê³a, ¿e w pi¹tek zjawiæ siê ma w szpitalu
komisja niemieckich lekarzy. No i w czwartek rano
Bukowski, podpieraj¹c siê lask¹, pomaszerowa³ na
wschód. - A mia³em tak¹ szansê, ¿eby ich chocia¿
trochê pogoniæ. Rozumiesz? Moi ch³opcy wziêli
£êczycê, narobili Niemcom têgiego bigosu, ale ju¿
beze mnie... - mamrota³, trzymaj¹c szklankê
nape³nion¹ czystym spirytusem. W aptece by³o
ciemno, tylko z przyleg³ego pokoju ws¹cza³a siê
odrobina naftowego œwiat³a. - Wypij, bo to
prawdziwe lekarstwo. I nie rozczulaj siê nad sob¹...
- powiedzia³ cicho Feliks, odstawiaj¹c pust¹
szklankê. Wyszli przed dom w samych koszulach,
ale noc panowa³a gwiaŸdzista, bardzo ch³odna, i
aptekarz wróci³ po marynarki. Wiejska apteka
znajdowa³a siê tu¿ przy lubelskiej szosie. Bukowski
opar³ siê o drewniany, niski p³ot i patrzy³ na tê szosê
wyj¹tkowo jasn¹ w ksiê¿ycowym œwietle,
wspinaj¹c¹ siê pod wysok¹ górê i gin¹c¹ a¿ tam,
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przy czarnej œcianie lasu. Zna³ tê szosê jak swoje
¿ycie, setki razy jeŸdzi³ têdy z Krasnegostawu, a
póŸniej z Izbicy do Lublina, lecz teraz wyda³a mu siê
obca, nieprzystêpna.
- Czy ta pusta, wymar³a droga nie jest
symbolem naszej klêski? - zapyta³ g³oœno, bo
w³aœnie zobaczy³ aptekarza powracaj¹cego z
marynarkami. - Cz³owieku, lekcja o symbolach
skoñczona. Daj¿e sobie spokój, nie ma teraz czasu
na egzaltacjê - prawie krzykn¹³ Feliks, ale zaraz siê
uœmiechn¹³. Janowi nie zale¿a³o jednak na tym
pojednawczym uœmiechu, nie chcia³ spokoju. Przez
dziesiêæ dni, milcz¹c, maszerowa³ przez Polskê, a
teraz móg³ wreszcie wykrzyczeæ to wszystko, co siê
w nim przez te dziesiêæ dni spiêtrzy³o jak mêtna,
brudna woda. Tama pêk³a i Bukowski zacz¹³ wo³aæ
trochê histerycznym g³osem: - Koniec lekcji? Na
symbole nie ma czasu? A na co jest dzisiaj czas?
Wracam do domu i nie potrafiê siê z tego cieszyæ.
Uciek³em ze szpitala, ¿eby siê uchroniæ przed
jenieckim obozem, a teraz myœlê, ¿e mo¿e tam jest
moje miejsce? Komu jesteœmy potrzebni? Komu
tacy potrzebni, którzy wszystko przegrali? - Zrzuci³
z ramion marynarkê, patrzy³ na kolegê zaczepnie,
prowokuj¹co. - Nie wszystko... - powiedzia³ nagle
Feliks z takim spokojem, ¿e chory podporucznik
rezerwy odebra³ ten spokój jak uderzenie w twarz.
Zabola³o Jana, zapiek³o, lecz milcza³, ciosu nie
odda³. Teraz dopiero uœwiadomi³ sobie, ile w nim
chorej, nêdznej bezradnoœci. Kiedy to siê zaczê³o?
Czy ju¿ wtedy, gdy po pierwszym nalocie nie móg³
siê doliczyæ nawet po³owy ¿ywego plutonu? A mo¿e
wtedy, gdy przygnieciony cia³em wykrwawionego
kaprala jecha³ na ch³opskim wozie i dziwi³ siê, ¿e
taki jest ten fina³, ¿e skoñczy³ robotê ¿o³niersk¹,
chocia¿ tak naprawdê jeszcze jej nie zacz¹³? A
mo¿e to przysz³o póŸniej, w szpitalu, gdzie tak siê o
niego troszczono, jakby sobie rzeczywiœcie na tê
ludzk¹ wdziêcznoœæ zas³u¿y³? - Pij, panie oficerze,
bo tobie a¿ wargi popêka³y od gor¹czki... - stara
kobieta przynosi³a mu codziennie cierpki kompot z
dzikich jab³ek i przeprasza³a, ¿e nic wiêcej nie mo¿e
mu przynieœæ - bomba trachnê³a w mój domek.
Trochê garnków uratowa³am i komodê, i
pierzyneczkê, a kuchniê to wyrychtowa³ mi s¹siad
w ogródku, z cegie³, które siê z domku posypa³y. No
i jeszcze ¿ycie swoje uratowa³am. Nie za kwaœny
ten kompocik?
Po³o¿y³ siê ciê¿kim, bo bezw³adnym cia³em
na p³ocie pochylonym, a¿ zatrzeszcza³y deski, i ju¿
bez protestu, bez uników przyjmowa³ nastêpne
twarde ciosy kolegi. - Nie wszystko przegrane... przemawia³ Feliks jak do ma³ego dziecka. - Ta
wojna dopiero siê zaczê³a, i podporuczników
rezerwy nikt jeszcze nie zwolni³ do rezerwy. Zachód
bêdzie walczy³, bo ju¿ nie ma wyboru. Tak chytrzy³
w rozgrywkach z Hitlerem, a¿ przechytrzy³. Tak
sojuszników wystawia³ do wiatru, ¿e sam siê tym
wiatrem musi zach³ysn¹æ. A ja wiem, co wiem.
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Francja zacznie siê solidnie biæ, ale za Francjê,
Anglia za Angliê. Za twoj¹ Izbicê, za mój £opiennik,
to ju¿ musimy sami. Nowoœæ? Czy pigularz ma
w³aœnie ciebie uczyæ historii? - Bukowskiemu
zrobi³o siê nagle bardzo zimno. Tak siê poczu³, jakby
go przed chwil¹ wyci¹gniêto z przerêbla. Zsun¹³ siê
powoli z p³otu i sztywnymi palcami podniós³
marynarkê. - le siê czujesz? - zaniepokoi³ siê
aptekarz. - Ju¿ dobrze... - sk³ama³ Jan i zaraz
zamilk³, bo trzasnê³o otwierane okno i ukaza³ siê w
nim mê¿czyzna w czarnym swetrze. - Co tam
s³ychaæ? - pytanie skierowane by³o do aptekarza, a
Janowi œmieszne siê wyda³o. Co s³ychaæ? Co mog³o
siê wydarzyæ w ma³ym, uœpionym £opienniku? Kilka
minut przed pó³noc¹? - Wszystko w porz¹dku.
Pusto i cicho jak w niebie... - rzek³ spokojnie Feliks.
Ale w³aœnie w tej chwili na szosie zamigota³y w¹t³e
reflektory samochodu jad¹cego od strony
Zamoœcia. Samochód zje¿d¿a³ z góry i byæ mo¿e
kierowca wy³¹czy³ silnik, bo œwiat³o sp³ywa³o w ciszy
absolutnej. - Niech pan zamknie okno - powiedzia³
Feliks rozkazuj¹cym g³osem. Samochód obliza³
reflektorami pierwsze, stoj¹ce najbli¿ej lasu
cha³upy. I teraz us³yszeli ju¿ warkot pracuj¹cego na
wolnych obrotach silnika. Zaszczeka³y wiejskie
kundle. Najpierw na podwórzach prawie
przyklejonych do szosy, a po chwili ca³y £opiennik,
od du¿ego, strzelistego koœcio³a a¿ po niskie
cha³upki na mokrych ³¹kach, sta³ siê wielkim psim
ujadaniem. - Psia ich maæ... - mrukn¹³ Bukowski, nie
o psach myœl¹c. - Widzisz, nawet wiejskie psiaki s¹
po naszej stronie... - podchwyci³ aptekarz i mocnym
ruchem poci¹gn¹³ Jana w bezpieczniejsze miejsce.
Przytuleni do ch³odnej œciany domu czekali w
milcz¹cym napiêciu. Wojskowa ciê¿arówka jecha³a
bardzo powoli, jakby siedz¹cy na niej ¿o³nierze
chcieli udowodniæ wszystkim, a mo¿e sobie
najbardziej, ¿e kto wygra³, ten czuje siê
bezpiecznie, a kto czuje siê bezpiecznie, ten nie
musi siê spieszyæ. - Bydlaki, je¿d¿¹ jak po swoim
podwórku... - powiedzia³ Bukowski, uderzaj¹c
piêœci¹ w drewnian¹ œcianê. - Bêd¹ siê jeszcze
baæ... - aptekarz wyci¹gn¹³ z kieszeni papierosy, a
póŸniej nerwowo szuka³ pude³ka z zapa³kami cholera, przecie¿ mia³em w kieszeni, no, mia³em.
Jeszcze tak bêdzie, ¿e nawet tankietk¹ nie pojawi¹
siê w nocy na tej szosie. Cholera, przecie¿ mia³em.
Pierwszy raz od porannego spotkania Bukowski
zobaczy³ u kolegi nerwowy, ludzki odruch. I odetchn¹³ z prawdziw¹ ulg¹, jakby dopiero teraz znalaz³
¿ywy kontakt z wczeœniejszymi s³owami aptekarza.
M¹drymi i ch³odnymi. Ogieñ jak lód. Tak pomyœla³.
Zaci¹gnêli siê wreszcie g³êboko ostrym tytoniowym
dymem, a z okna znowu wychyli³ siê mê¿czyzna w
czarnym swetrze. - Chyba szwagier ciê szuka... odezwa³ siê Jan. - Szwagier? Jaki tam on szwagier?
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- aptekarz zgi¹³ siê od nag³ego kaszlu, lecz gdy
kaszel min¹³, znów w³o¿y³ do ust papierosa - ludzie
wiedz¹, ¿e szwagier, tobie bajtlowaæ nie muszê.
Ten niby-szwagier to major. Te¿ przegra³, te¿
prze¿y³ szok, ale jemu by³o ³atwiej ni¿ tobie, bo to
oficer zawodowy. Czy jutro te¿ mu bêdzie ³atwiej?
Takiej wojny jeszcze nie by³o i niczego nie da siê
przewidzieæ. - Co tam s³ychaæ? - zapyta³
mê¿czyzna, przechylaj¹c siê przez parapet. Przyjechali, pojechali, mo¿na spaæ... odpowiedzia³ ju¿ ca³kiem spokojnym g³osem
magister. Cztery stare ¯ydówki sz³y skrajem szosy,
jedna za drug¹ jak gêsi, i lamentowa³y. Ta pierwsza
nios³a jarmu³kê mokr¹, brudn¹, jakby z b³ota
podniesion¹. I lamentowa³a najg³oœniej: - Dajge,
dajge. Wist Samuel? - Ciszej, baby, sio, sio, do
domu p³akaæ - stan¹³ im na drodze policjant Szymko
- nie bêdzie zak³ócania porz¹dku. Ja dobrze radzê,
¿eby do domu. - I uciszy³o siê. ¯ydówki zniknê³y
miêdzy parterowymi drewniakami. Szymko poszed³
na piwo. Teraz ju¿ Leon Rozental mo¿e wyskoczyæ
z bramy ciemnej, œmierdz¹cej kiszon¹ kapust¹ i
przejœæ ostatnie dwieœcie metrów, dziel¹ce go od
domu Jana. Chy³kiem wszed³ do Izbicy i chy³kiem tê
podró¿ zakoñczy. Nie, ¿eby siê a¿ tak bardzo ba³.
Ale je¿eli ta podró¿ ze Szczebrzeszyna ma w ogóle
jakiœ sens, najpierw trzeba spe³niæ pierwsze
przykazanie. A takie jest pierwsze przykazanie, ¿e
nikt nie powinien wiedzieæ ani widzieæ, do czyich
drzwi w Izbicy Leon Rozental zapuka. Chy³kiem. W
kieszeni ma bia³¹ opaskê z ¿ó³t¹ gwiazd¹
szeœcioramienn¹. Takie opaski sprzedawali w
szczebrzeszyñskim magistracie po z³otówce za
sztukê. - Nic za darmo... - powiedzia³ bez
z³oœliwoœci, a nawet ze s³u¿bowym uœmiechem
burmistrz, który zetkn¹³ siê w korytarzu z
Rozentalem. Rozental zamkn¹³ w³aœnie drzwi
wiod¹ce do pokoju, gdzie ten handel siê odbywa³, i
trzymaj¹c w garœci trzy opaski, przygl¹da³ siê, bo
by³o na co patrzeæ. - Nic za darmo... - powiedzia³
burmistrz. - Trzy z³ote, czy to jest teraz jakiœ
pieni¹dz? - uœmiechn¹³ siê Rozental. Uœmiech za
uœmiech. S³owo za s³owo. Opaska prawie darmo.
Bukowski s³ucha³ uwa¿nie, g³ow¹ przytakiwa³, ¿e
wszystko rozumie, ale nie rozumia³ wszystkiego.
Zamknêli siê w ostatnim pokoju. Szepty. Przez
drzwi, przez matowe szk³o, dociera³y teraz do
Witolda tylko te s³owa, które Rozental wypowiada³
w wiêkszym podnieceniu. - Bo to taka robaczywa
Œwiêta Trójca, sêdzia, adwokat i prokurator w
jednej osobie. Prokurator wo³a: wykoñczyæ
¿ydowskie œcierwo. Adwokat prosi: ³askawie ich
wykoñczyæ. Sêdzia orzeka: wziêliœmy pod uwagê
argumenty obu stron. Wykoñczymy. £askawie. Po
katolicku. Zrobi¹, co bêd¹ chcieli, a oni chc¹ nam
zabraæ nie tylko ¿ycie. Chc¹ i godnoœæ, i ludzk¹
twarz ¯ydom zabraæ. Wszystko. W ubieg³ym roku,
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w po³owie listopada, huk nas obudzi³. Huknê³o,
jakby siê du¿a bomba rozerwa³a. Ja do okna lecê, a
za oknem ju¿ czerwono. Zaraz wrzask, rwetes siê
zrobi³, myœleliœmy, ¿e to synagoga siê pali, ale pali³o
siê kilka domów ¿ydowskich przy synagodze. Teraz
s³uchaj. ¯ydowskie domy siê spali³y, a rano zaczepi³
mnie znajomy urzêdnik z magistratu i wzi¹³ mnie na
bok, i mówi: panie Rozental, niech ¿ona i córka nie
wychodz¹ dzisiaj z domu, bo ¿andarmi zemstê
szykuj¹. - Jak¹ zemstê, za co zemstê? - ja do tego
urzêdnika. - Za ten po¿ar, który by³ w nocy, szykuj¹.
Ju¿ specjaln¹ plotkê puœcili na miasto, ¿e ¯ydzi
chcieli ca³y Szczebrzeszyn spaliæ - ten urzêdnik do
mnie. Och, masz pierwszy z brzegu przyk³ad. Witold, wiadro puste... - wo³a Bukowska, otwieraj¹c
drzwi. Twarz ma piêknie zaró¿owion¹, bo od
godziny przy gor¹cym piecu siê krêci. Po¿yczy³a
jajka od Tomasiowej, t³uk³a miskami, brytfannami,
jakby chcia³a strach zag³uszyæ. Bêdzie specjalne
ciasto dla Rozentala. Z m¹ki, mleka, jajek i ze
szczypty strachu. - Bojê siê o was, bojê siê o ten
dom - powiedzia³a w kuchni do mê¿a, i Rozental
tego nie s³ysza³ - ty wiesz, co zrobili z Ma³eckim,
który przywozi³ ¯ydom kartofle? Nie ¿¹daj ode mnie
zbyt wiele. - Witold wzi¹³ dwa puste wiadra i wyszed³
bez poœpiechu z rozgrzanej kuchni na zimne
podwórze. Ciemno ju¿ by³o, zacz¹³ padaæ
drobniutki deszcz. A pompa nie na koñcu œwiata, ale
jednak na koñcu podwórza, przy samej szopie, w
której Witold trzyma króliki. Zastanowi³ siê, czy nie
daæ jednego szynszyla Rozentalowi. ¯ywego to on
nie weŸmie, bo jak z ¿ywym a¿ do
Szczebrzeszyna? A zabitego nie da, bo nie zabije.
Wróci³ z ciê¿kimi wiadrami do kuchni. - Witold, ca³e
buty masz mokre, nie mog³eœ uwa¿aæ? Wytrzyj
szmat¹, przecie¿ dzisiaj wszystkie pod³ogi
pastowa³am... - matka krzyczy, aby krzyczeæ. Mówi
o pod³ogach, a jej wzrok skierowany jest tam, gdzie
przez szybê matow¹ widaæ ruchliw¹ sylwetkê
Rozentala. Leon Rozental chodzi od œciany do
œciany. Cztery du¿e kroki i z powrotem. Cztery i
jeszcze prêdzej. Cztery i ju¿ nie ma szeptu. - A ty
byœ pozna³ Sabinê? Czekaj, czekaj, to ju¿ cztery
lata bêdzie, jak ty jej da³eœ na urodziny ksi¹¿kê z
bajkami. I ona jeszcze dzisiaj czyta te bajki. Czy ty
to rozumiesz? Czy teraz jest œwiat do bajek? Ty na
mnie nie patrz jak na cz³owieka, który boi siê swego
przeznaczenia. U nas siê mówi³o: je¿eli ktoœ
rzeknie, ¿e jesteœ trupem, bêdziesz trupem. Teraz
siê nie mówi, teraz ka¿dy w swoim milczeniu wie, ¿e
trup to tylko kwestia czasu. Dla mnie jutro, dla
starego Bronszpigla pojutrze, albo odwrotnie.
Wielka ró¿nica? Ja siê bojê o moje kobiety. O
Sabinê, o Dobê. Ty byœ nie pozna³ Sabiny, ona siê
taka ³adna zrobi³a, jakby chcia³a nam ostatnie dni
os³odziæ. A co to za os³oda? Jak do ziemi, do
czarnego piachu idzie cz³owiek stary, po³amany
chorobami, brzydki, to jest mniejszy ¿al. Ona siê ta-
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ka ³adna zrobi³a, jakby jej przeznaczone by³o ¿ycie,
jakby jej nie by³o pisane, co nam jest pisane. Czy w
moich s³owach jest jakiœ rozs¹dek? Czy ja mam
jeszcze w g³owie wszystkie klepki? Wiem, ¿e plotê
wariactwa, i wiem, ¿e mówiê œwiêt¹ prawdê.
Witold patrzy na oszklone drzwi i chce sobie
przypomnieæ Sabinê, lecz to, co pamiêta sprzed
czterech lat, jest tak rozmazane, ma³o ostre, ¿e nie
warto mêczyæ pamiêci. Na drugi dzieñ rano Leon
Rozental opuœci³ Izbicê, nios¹c w ceratowej teczce
t³uste ciasto, s³oninê i ose³kê mas³a, a w kieszeni
opaskê z gwiazd¹ Dawida. Bukowski zachowywa³
siê tak, jakby straci³ nagle i s³uch i mowê. ¯ona
pyta³a o ró¿ne sprawy, a¿ wreszcie przesta³a pytaæ.
Dopiero gdy Bukowski wyci¹gn¹³ z szafy
œwi¹teczny garnitur, stanê³a przy drzwiach wo³aj¹c:
- Nie powiesz, gdzie jedziesz, to ciê nie puszczê. Jadê do £opiennika, postaram siê wróciæ na noc... powiedzia³ Jan cicho i na œcianê patrzy³. - Tak nagle
do £opiennika? Czy to ma jakiœ zwi¹zek z
Rozentalem? - chcia³a siê czegoœ wiêcej
dowiedzieæ, bo ta podró¿ wyda³a jej siê dziwna,
podejrzana. Jak¹ sprawê mo¿na mieæ w
£opienniku, gdy w domu jest tyle wa¿nych spraw? Puœæ, nie traktuj mnie jak Witolda... - wyszed³
szybko, bo nic wiêcej nie mia³ do powiedzenia. Ani
¿onie, ani sobie. Zreszt¹ nie tylko w tej chwili. Czy to
ma zwi¹zek z Rozentalem? Spa³ z Rozentalem w
jednym pokoju. Nie spa³. I Rozental te¿ nie móg³
zasn¹æ, przewraca³ siê ciê¿ko z boku na bok,
wzdycha³, pojêkiwa³, jakby z utêsknieniem czeka³
na wschód s³oñca. Wieczorna rozmowa nie zosta³a
tak ca³kiem zakoñczona, mogli j¹ teraz zakoñczyæ.
Nie chcieli? Od wielu miesiêcy Bukowski ¿y³ po³ow¹
¿ycia i ju¿ siê zacz¹³ do tego przyzwyczajaæ. Ale czy
móg³ odkryæ te swoje ma³e karty przed Rozentalem,
który gra³ przecie¿ o najwy¿sz¹ stawkê? Czy
Rozental coœ by z tego zrozumia³? Gdy na murach i
p³otach rozklejono obwieszczenia, ¿e wszyscy
oficerowie rezerwy musz¹ siê zameldowaæ w
niemieckich urzêdach, Bukowski postanowi³ to
zignorowaæ. Akurat spotka³ znajomego adwokata z
Zamoœcia, z którym przyjaŸni³ siê od lat
przedwojennych. Kiedyœ spêdzali wspólne
wieczory w Kole Mi³oœników Ksi¹¿ki, a gdy Jan
przedziwnym trafem zdoby³ tomik wierszy
Maurycego Gos³awskiego, wydany w 1833 roku w
Pary¿u, gdy czytaj¹c wiersze zaczêli szukaæ
historycznych odnoœników, spieraæ siê o fakty,
odgrzebywaæ wielkie dzieje Zamoœcia i wielk¹
tragediê u³ana-poety, coœ ich mocniej po³¹czy³o ze
sob¹. Chyba jednak nie wiersze Gos³awskiego,
lecz jego ¿ywot gorzki, powik³any jak ca³a historia
tej ziemi, na której Jan siê urodzi³. Teraz nie o
historii, o bardziej praktycznych sprawach.
Adwokat Brzeski s³ucha i nagle zaczyna siê œmiaæ: Wreszcie mam klienta, pierwszego klienta od
wybuchu wojny! - I tylko tyle by³o œmiechu, bo póŸ-
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niej poszli na piwo do kulawego Staœka,
rozmawiaj¹c szeptem jak spiskowcy. W knajpie
brud, nieprzytulnoœæ i trochê bezpieczeñstwa,
chyba wed³ug zasady, ¿e najciemniej pod latarni¹.
Jeszcze miesi¹c temu ta knajpa nale¿a³a do ¯yda, a
teraz dawny w³aœciciel nie móg³ nawet progów
przekroczyæ. Miesi¹c to kawa³ czasu, przez
trzydzieœci dni mo¿na los ca³ego kraju zmieniæ, a co
dopiero los jednego ¯yda i jednej zasmarkanej
knajpy. Kulawy syn miejscowego policjanta kupi³ tê
budê razem z krzes³ami, bufetem i wyszczerbionymi kuflami za piêæset z³otych. Zacz¹³ swoje
rz¹dy od przybicia na drzwiach tabliczki: „To jest
interez aryjski. ¯ydom siê niesprzedaje”. - Panie
aryjczyk, stuknij siê pan t¹ tablic¹ w p³askie czo³o... powiedzia³ mu zaraz pierwszego dnia siwy Dubiel,
mieszkaj¹cy tu¿ obok knajpy. - Czy to ja sam
wymyœli³em, panie Dubiel? - zaczerwieni³ siê
kulawy Stasiek - jak mnie pozwol¹, to ja mogê
Mongo³om, ¯ydom, Cyganom, to ja mogê ca³emu
œwiatu piwo w mordê wlewaæ, za przeproszeniem. Adwokat Brzeski umoczy³ usta w piwie i znowu
pochyli³ siê w stronê Bukowskiego: - Je¿eli
postawi³eœ pierwszy krok, musisz postawiæ drugi.
Musisz im teraz zejœæ z oczu. W tych swoich
urzêdowych papierkach, przy ³ucie szczêœcia, oni
mog¹ ciê zupe³nie zgubiæ, bo podobno taki ba³agan
w urzêdach, ¿e do koñca wojny nie zd¹¿¹
uporz¹dkowaæ wszystkiego. Ale ze szko³y musisz
odejœæ, bo w szkole to jesteœ jak ryba na talerzu.
Zwin¹ ciê przy byle okazji. Musisz. Szed³ Bukowski
w¹sk¹ œcie¿k¹, szed³ w stronê apteki œcie¿k¹
b³otnist¹, snuj¹c¹ siê obok szosy i tak siê czu³, jak
uczeñ nieprzygotowany do wa¿nego egzaminu.
Powtarza³ w myœlach to, co za chwilê aptekarzowi
powinien powiedzieæ: da³eœ mi dobr¹ lekcjê i nic mi
z tej lekcji nie zosta³o. Znowu jestem bezradny, a
taka mnie sprawa przygniot³a, ¿e ledwie oddycham
pod jej ciê¿arem. Ani w lewo, ani w prawo nie mogê
siê ruszyæ. Na boskie zmi³owanie szkoda czasu, bo
wiem przynajmniej tyle, ¿e w³asnymi rêkami trzeba
zrzuciæ ciê¿ar. Czy ja bojê siê o w³asn¹ skórê? Ten
Rozental, który czeka na moj¹ pomoc, te¿ nie o
siebie siê martwi. Zrobi³a siê z tego przewrotna
filozofia strachu. On siê nie boi, ja te¿ siê nie bojê, a
wszystko, co teraz robimy albo powinniœmy zrobiæ,
strachem jest kierowane. Wszystko ¿yje ze strachu
i ze strachu umiera. Rozental mówi: pomyœl o Dobie
i Sabinie, o moich kobietach. Ja sobie powtarzam:
pomyœl o Irenie i Witoldzie, o swojej najbli¿szej
rodzinie. On ma racjê, ja mam racjê, lecz z tych racji
nic praktycznego nie wynika. Nie jestem ju¿
nauczycielem, pracujê w „Snopie”, czêsto
przebywam teraz w Zamoœciu i mam dobre papiery.
Ale mogê przecie¿ w ka¿dej chwili zjawiæ siê w
moim izbickim domku, bo nie zarejestrowa³em siê
jako oficer rezerwy. Przyjd¹ któregoœ dnia, zrobi¹
rewizjê i wezm¹ wszystkich. ¯onê Rozentala i jego
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córkê. Moj¹ ¿onê i mojego syna. W Izbicy rozkrêca
siê ¿ydowskie piek³o. Nasz izbicki wódz,
untersturmfuhrer Kurt Engels, wyprzedza chyba
wszystkie dyspozycje swoich wielkich wodzów. I do
takiego piek³a œci¹gaæ Dobê i Sabinê? Bardzo
wa¿na jest dla mnie ta rozmowa z tob¹, bo jeszcze
nie powiedzia³em Rozentalowi: NIE.
Apteka by³a zamkniêta. Nacisn¹³ klamkê,
zapuka³ mocno w szybê, ale nikt nie otworzy³ i
nawet nie wyjrza³ przez okno. Okr¹¿y³ dom, znowu
stan¹³ przed drzwiami apteki. - Do ciê¿kiej cholery,
tam przecie¿ musi ktoœ byæ... - zawo³a³, a gdy twarz
w stronê szosy odwróci³, zobaczy³ starego
wieœniaka w szarej kapocie, w zniszczonych
butach z cholewami. - Tam nikogo nie ma... mrukn¹³ ch³op, przypatruj¹c siê Bukowskiemu z
nieufnoœci¹. - Jak¿e nikogo? Ani magistra, ani jego
¿ony? - zdziwi³ siê Bukowski i podchodz¹c do
ch³opa, poczêstowa³ go papierosem. - Pani
magistrowa to ona gdzieœ rano pojecha³a.
Zakluczy³a aptekê i pojecha³a... - g³os starego by³
spokojny, beznamiêtny, ale w jego oczach pali³a siê
czujnoœæ. - A pan Feliks? - krzykn¹³ Jan i a¿ go
zastanowi³o, ¿e jeszcze o niczym nie wie, a ju¿ tyle
w nim nerwów. - Co mi tam do takich rzeczy, by³
pochwist, drzewo upad³o, co ja wiêcej wiedzieæ
mogê... - ch³op odchrz¹kn¹³, splun¹³, rozdepta³
plwocinê butem - tu, panie, krepa czarna, chocia jej
nie widaæ, a cygaretka dobra, oj dobra. - Cz³owieku,
nie mo¿esz siê wyra¿aæ jaœniej? Jaka krepa, jaki
pochwist? Przyjecha³em do swojego przyjaciela,
dom na cztery spusty zamkniêty, apteka
zamkniêta, a ty pieprzysz jakieœ kawa³ki. Mo¿eœ ty
w ogóle nie z £opiennika? - Ch³op zdj¹³ czapkê,
przyg³adzi³ kosmyki siwych w³osów i znów czapkê
na g³owê w³o¿y³. Poma³u to wszystko, pomalutku,
jakby chcia³ mieæ trochê czasu do namys³u. - To ja
mogê zaprowadziæ tam, gdzie maj¹ dobre
wywiedzenie o magistrze... - odezwa³ siê cicho i
poszed³, nie ogl¹daj¹c siê, nie patrz¹c, czy Jan
dotrzymuje mu kroku. Stan¹³ po kilku minutach
przed cha³up¹ niedawno wybielon¹, czyst¹, ale ze
staroœci wpadniêt¹ a¿ po próg w ziemiê i dopiero
teraz sprawdzi³, czy Jan nie zagubi³ siê gdzieœ po
drodze. - Tutaj trza wejœæ... - pokaza³ na cha³upê tutaj maj¹ prawdê o magistrze. - Jak¹ prawdê? zawo³a³ Bukowski, ale ch³op milcza³. W milczeniu
przekroczy³ szosê, zaci¹gaj¹c siê ostatnim dymem
z dobrej cygaretki. - W czerwcu go zahyclowali. Pod
aptek¹ stanê³o auto i trzech wesz³o do apteki, i od
razu cabas, w czerwcu wziêli pana magistra.
Jezusie, jaka trwoga polecia³a po wszystkich
cha³upach, bo myœlelim, ¿e to na ca³y £opiennik
jakaœ kara. Ale wziêli tylko jego. Mleka siê pan
napije? Krówka u nas jedna, ale zdrowa i mleczna.
Zaczelim myœleæ wtedy, co jest? Jedni zaraz z
biedowaniem do ksiêdza naszego, drudzy st³oczyli
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siê w cha³upach i wszystkim tylko jedno w g³owie, co
zrobili z magistrem? By³a jeszcze odrobina nadziei,
¿e potrzymaj¹ i puszcz¹. Coœ po porz¹dku trzeba
sprawdziæ, to sprawdz¹, a potem magistra
przywioz¹ do domu. Za ileœ tam dni, bo ja wiem, za
ile, ktoœ wiadomoœæ przytarga³, ¿e magister w
Che³mie posadzony. Teraz ja powiem, com prawie
na w³asne oczy widzia³, bo przekaza³ mi rodzony
brat, a oczy rodzonego brata s¹ niczym w³asne.
By³em u brata w Che³mie i on mi wszystko z
detalami, chocia¿ z daleka, z ukrycia musia³ tamto
ogl¹daæ. Panie, czy oni s¹ ludzie? Czy u nich jest
kawa³ek sumienia? Czy ka¿dego z nich rodzona
matka wychowywa³a, rodzony ojciec, czy oni mo¿e
wszyscy wœród wilków siê wylêgli? Katowali oni
strasznie naszego magistra, bo gadali ci, co go
widzieli po takich biciach, a przed œmierci¹ jeszcze.
Bieluteñki on by³, panie, i czarny on by³. Bieluteñki
od wykrwawienia, od opuchliny, a czarny od kijów,
od ¿elastwa, od ca³ej katorgi w che³mskim
wiêzieniu. Mleko ciep³e, to pana rozgrzeje, bo
telepie siê pan niby w ciê¿kiej chorobie. Tam jest dó³
wielgachny, piasek stamt¹d brali jeszcze w
przedwojennych czasach. Brali i brali, a¿ dó³ siê
zrobi³. Ludzie tam mówi¹, ¿e to jest Kumowa Dolina,
a teraz mówiæ nale¿y, ¿e to Œmiertelna Dolina. Tam
ich, panie, przywieŸli, mo¿e ze dwudziestu ch³opa,
nad ten dó³. Zaczêli dziugaæ kolbami, a¿ ich
wszystkich do g³êbokiego do³u, na samiuœkie dno. I
granatami w nich. Nie ¿adn¹ kulk¹, tylko granatami
w ¿ywe cia³a. £ubudu, ³ubudu, granat za granatem.
Co im granatów szkodowaæ, jak dla nich ludzka
jucha to tyle warta, ile jucha psia. Teraz pan siê
napij, chocia¿ pan ³yknij. Dzieciaków u mnie troje,
drobnica jeszcze, gdyby nie ta krowina, to nic, tylko
palce ssaæ z g³odu. Poczekali oni, a¿ piasek opad³
po tych wybuchach i zaczêli siê zbli¿aæ do tego
do³u. Ka¿dy z blaszanym baniakiem i chlust, chlust
z baniaków na poszarpane cia³a. A mo¿e nie
wszystkich poszarpa³o na œmieræ? Ale nikt siê ju¿
nie dowie, czy na trupy chlustali, czy tak¿e na
¿ywych. Zapalili, bo to by³a nafta albo coœ takiego, i
ogieñ buchn¹³. I ch³opy, co w tym dole, w ogniu
zaczêli siê sma¿yæ. Czarny dym siê zrobi³ nad ca³¹
Kumow¹ Dolin¹. I masz ju¿, panie, wszystko. Tak¹
przygotowali œmieræ naszemu magistrowi. A mleka
to pan nie wypi³. Czy jak takie wygraj¹ wojnê, to Pan
Bóg bêdzie mia³ do kogo gadaæ? Czy
sprawiedliwoœæ to musi byæ a¿ w niebie? Bukowski
wyszed³ z cha³upy z pochylon¹ g³ow¹ i zanim siê
opamiêta³, by³ ju¿ daleko za £opiennikiem. Ale nie w
stronê domu szed³. W stronê Lublina. Nie widzia³
ani ludzi, ani wozów, ani mijanych drzew, ani b³ota
pod nogami. A¿ mu nagle oddechu zabrak³o, jakby
go ktoœ dopad³ z ty³u i zacz¹³ dusiæ. Teraz dopiero
stan¹³, opar³ siê o drzewo piorunem przeciête,
poczu³ ³zy na policzkach i zrobi³o mu siê trochê l¿ej.
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Móg³ ju¿ wracaæ do £opiennika. Przez dwie godziny
czeka³ na podwórzu przy aptece. Mia³ nadziejê, ¿e
przed zmrokiem powróci ¿ona aptekarza, ¿e bêd¹
mogli porozmawiaæ o Feliksie i ¿e si³ im do takiej
rozmowy wystarczy. Ch³opi id¹cy szos¹ czapki
zdejmowali, k³aniali siê Bukowskiemu, chocia¿ ich
nie zna³. A mo¿e k³aniali siê tej aptece? Dwie

godziny. Zobaczy³ wóz jad¹cy w stronê
Krasnegostawu i wybieg³ na szosê. - Dok¹d pan
jedzie?
Do domu... - odpowiedzia³ ch³op. - To ja te¿
w tym kierunku... - Wskoczy³ na wóz, zapadaj¹c siê
w pachn¹ce siano.
Ryszard Liskowacki

Józef D¹bski

wdra¿aniu nowoczesnych metod agrotechnicznych, gospodarstwo rozwija³o siê i przynosi³o
zyski, co zapewnia³o dobre warunki ¿ycia i w
przysz³oœci - mo¿liwoœæ kszta³cenia dzieci:
najstarszego syna Adolfa, a nastêpnie syna Witolda
i córki Haliny. Adolf, po ukoñczeniu szko³y
powszechnej, rozpocz¹³ naukê w gimnazjum w
Równem, jednak¿e jej nie ukoñczy³. Wybuch wojny
w 1939 roku zniweczy³ wszystkie plany. Po
wkroczeniu wojsk sowieckich na Wo³yñ, rozpoczê³y
siê represje rodzin polskich, a zw³aszcza rodzin
osadniczych by³ych wojskowych. Rodzice Adolfa
podejmuj¹ trudn¹, lecz jedyn¹ dla uratowania ¿ycia
decyzjê. Noc¹, w niezwykle niebezpiecznych
warunkach, opuszczaj¹ swoje gospodarstwo.
Wracaj¹ w rodzinne strony Szczepana w powiecie
krasnostawskim. Dla rodziny Bednarskich
rozpoczyna siê bardzo trudny okres. Rodzice Adolfa
podejmuj¹ ró¿ne prace w rolnictwie, a nawet w
handlu, aby zarobiæ na utrzymanie swoje i
ma³oletniej córki Halinki, natomiast Adolf
zatrzymuje siê u krewnych D¹bskich w Suchym
Lipiu, zaœ Witold zostaje na gospodarstwie stryja
Bednarskiego w Wierzbicy. Taki to ciê¿ki los spotka³
rodzinê i w takich okolicznoœciach kszta³towa³y siê
charaktery Adolfa, Witolda i Halinki.
Adolf, osi¹gn¹wszy wiek 17 lat, by³ dobrze
zbudowanym ch³opcem o przyjemnej aparycji, a
dodaj¹c bardzo dobre cechy charakteru jak
serdecznoœæ, uczynnoœæ oraz ¿yczliwoœæ, sta³ siê mówi¹c jêzykiem dzisiejszym - idolem krewnych i
przyjació³, których grono bardzo siê rozszerza³o.
Jednak Adolfowi los pisa³ znacznie trudniejsz¹ i
bardziej niebezpieczn¹ drogê ¿ycia. Jesieni¹ 1942
roku wst¹pi³ do Armii Krajowej. Otrzyma³ przydzia³
do Oddzia³u „Zrêba”, póŸniej „Podkowy”
dzia³aj¹cych na terenie powiatu krasnostawskiego i
zamojskiego, a nastêpnie 27. Dywizji Wo³yñskiej
AK. By³ ¿o³nierzem zdyscyplinowanym i bardzo
odwa¿nym. Zim¹ 1942 roku i tylko nocami
uczêszcza³ do odleg³ych o ponad 6 km wiosek (ze
wzglêdów konspiracyjnych miejsca by³y zmieniane)
na kurs podoficerski. Podczas tych zajêæ pobiera³
nie tylko naukê teoretyczn¹, ale tak¿e praktyczn¹.
Wyk³adowcami byli zakonspirowani oficerowie
rezerwy pochodz¹cy z tego terenu. Dobre przygo-
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Adolf Bednarski przed swoim domem w Kiekrzu
k. Poznania po awansie na stopieñ pu³kownika
w stanie spoczynku w wolnej Polsce
P³k mgr Adolf Bednarski urodzi³ siê 3 maja
1925 roku na Kresach Rzeczypospolitej - na
Wo³yniu, w rodzinie osadnika wojskowego. Jego
ojciec Szczepan, pochodz¹cy z ziemi krasnostawskiej, by³ legionist¹. Za czynny udzia³ w
walkach o niepodleg³oœæ Polski otrzyma³ na
w³asnoœæ, na pocz¹tku lat 20., ponad 40 hektarów
ziemi. Ciê¿k¹ prac¹ i dziêki m¹drym decyzjom we
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towanie, a tak¿e szczêœcie dane od Boga pozwoli³y
mu prze¿yæ wiele niebezpiecznych akcji. Zawsze
mia³ przy sobie ryngraf Pani Jasnogórskiej, który
otrzyma³ od rodziców. Walczy³ z Niemcami w
nierównych walkach m.in. pod Izbic¹, w okolicach
Bia³ki k. Krasnegostawu, w uwolnieniu wiêŸniów
osadzonych w Krasnymstawie, a tak¿e bra³ udzia³
w akcji „Burza” maj¹cej za zadanie wyzwolenie
kraju przez AK.
W lipcu 1944 roku ziemia krasnostawska
zosta³a uwolniona spod okupacji niemieckiej,
jednak¿e walki na LubelszczyŸnie toczy³y siê nadal.
W miejscowoœci Romanówek k. Rudnika w pow.
Krasnystaw mia³a miejsce akcja NKWD przeciwko
grupie powsta³ej z ocala³ych by³ych ¿o³nierzy 27.
Dywizji Wo³yñskiej i partyzantów AK, którzy nie
z³o¿yli broni. W brawurowym kontrataku uda³o siê
wielu AK-owcom, w tym Adolfowi, wydostaæ z
okr¹¿enia NKWD. W nowej, dramatycznej sytuacji
powsta³ dla Adolfa dylemat „co dalej?”, czy godziæ
siê na przeœladowania ubeków, aresztowanie i wywóz do ³agrów sowieckich? Nie. Adolf wybra³ inn¹
drogê. Wst¹pi³ na ochotnika do Wojska Polskiego.
Pod koniec wrzeœnia 1944 roku by³ ju¿ w szeregach
1 Dywizji Piechoty im. T. Koœciuszki i zosta³
skierowany na front. Uczestniczy³ w walkach pod
Warszaw¹. Na przedpolach Jab³onny, podczas
natarcia na umocnienia niemieckie zosta³ ranny w
udo. Po krótkiej rekonwalescencji, powraca pod
Krasnystaw do zapasowego szwadronu dywizji
kawalerii. St¹d powo³any zosta³ na kurs do II
Frontowej Oficerskiej Szko³y Piechoty w Lublinie.
W styczniu 1945 roku otrzyma³ awans na stopieñ
podporucznika. Po promocji dosta³ krótki urlop na
spotkanie z rodzin¹. Przyjecha³ z dwoma kolegami
do rodziców mieszkaj¹cych w tym czasie w
Kuszabach i do krewnych D¹bskich w Suchym
Lipiu, po czym wróci³ na front. Ci dwaj koledzy
zginêli podczas forsowania Odry. Adolf, w lutym
1945 roku w sk³adzie plutonu zwiadu 3. Pu³ku
Piechoty, uczestniczy³ w koñcowej fazie bitwy na
Wale Pomorskim m.in. o miasto Gryfice. Bra³ udzia³
w walkach o Berlin nad kana³em Hohenzollernów, o
kolejne ulice w dzielnicy Charlottenburg, stacjê
metra i Tiergarten. Za odwagê i poœwiêcenie
otrzyma³ Krzy¿ Walecznych oraz medale, w tym „Za
Berlin”.
Po kapitulacji Niemiec, powróci³ do kraju.
Nie wróci³ do cywila. Pozosta³ w czynnej s³u¿bie
wojskowej. Zosta³ przydzielony do Garnizonu Bia³a
Podlaska. Nastêpnie skierowano go do pracy w
komendzie powiatowej organizacji S³u¿ba Polsce w
Nowym Tomyœlu. Tu pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê
Alicjê, córkê zas³u¿onego przedwojennego
starosty Nowego Tomyœla - bohatera w utrwalaniu
polskoœci w tym bardzo „zniemczonym” mieœcie, a
którego po wojnie ubowcy zamordowali tylko za to,

Adolf Bednarski

¿e by³ przedwojennym starost¹. Adolf kocha³
bardzo rodziców i rodzeñstwo. Postara³ siê wiêc o
zapewnienie im godnych warunków bytowania.
Ponownie w swoim ¿yciu stali siê osadnikami na
wsi Runowo k. RogoŸna w woj. wielkopolskim.
Bêd¹c w wojsku, podnosi³ swoje kwalifikacje oficerskie na kursach specjalistycznych.
Pe³ni³ ró¿ne funkcje dowódcze m.in. na kursach
oficerów rezerwy i w Technicznej Szkole Lotniczej
w Oleœnicy. Tu, niestety, w czasie zajêæ
praktycznych uleg³ wypadkowi, co by³o powodem
zmiany miejsca s³u¿by i rozpoczêcia pracy w
sztabie Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego w
Poznaniu. W Poznaniu bowiem mieszka³a ¿ona
Adolfa z kilkuletnim synem Wojciechem.
Po przyjeŸdzie do Poznania wydawa³o siê,
¿e wreszcie bohater walk partyzanckich spod
Warszawy, z Wa³u Pomorskiego, Odry i Berlina,
osi¹gn¹³ zas³u¿ony spokój i szczêœcie rodzinne.
Tak siê nie sta³o. W sztabie Dowództwa
Operacyjnego odpowiednie s³u¿by dopatrzy³y siê
przesz³oœci AK-owskiej majora Adolfa
Bednarskiego, zamiast awansu otrzyma³
skierowanie na emeryturê. By³a to krzywdz¹ca i
bardzo bolesna decyzja dla cz³owieka, który kocha³
wojsko i poœwiêci³ dla niego najpiêkniejsze lata
swego ¿ycia.
Pod koniec s³u¿by wojskowej, Adolf podj¹³
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Po zakoñczeniu studiów i
aplikacji, pracowa³ jako radca prawny w
przedsiêbiorstwach rolnych Wielkopolski. W krótkim
czasie sta³ siê znanym i cenionym specjalist¹ w
kwestiach sporów maj¹tkowych - tak przedsiêbiorstw rolnych, jak i gospodarstw indywidualnych. By³ tak¿e skutecznym mediatorem dla
zwaœnionych stron. Polubi³ ten drugi cywilny zawód
tak bardzo, ¿e poœwiêca³ potrzebuj¹cym swój czas
prywatny, a nierzadko nie pobiera³ nale¿nych
honorariów. W ten sposób zdoby³ szacunek i wdziêcznoœæ pracowników firm rolnych - spó³dzielczych i
prywatnych. Mimo, ¿e by³ zwi¹zany zawodowo z
prac¹ w rolnictwie nie zerwa³ kontaktów z Wojskiem
Polskim. By³ cz³onkiem Ko³a Oficerów Rezerwy w
Poznaniu. Nale¿a³ do grona za³o¿ycieli Ko³a
Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych im. ¯wirki i
Wigury przy DWLOT w Poznaniu. Wchodzi³ w sk³ad
cz³onków Zarz¹du Ko³a i jego Komisji Rewizyjnej.
Udziela³ siê aktywnie w œrodowisku cz³onków Armii
Krajowej. By³ prezesem Œrodowiskowego Ko³a
„Knieja” i cz³onkiem s¹du kole¿eñskiego na okrêg
poznañski. By³ tak¿e zwi¹zany z organizacj¹ by³ych
absolwentów II Frontowej Oficerskiej Szko³y
Piechoty w Lublinie. Uczestniczy³ aktywnie w
dorocznych zjazdach kolegów w Lublinie, czêsto
pe³ni¹c funkcje sekretarza zjazdu.
Pomimo doznanych szykan ze strony
dowództwa Wojskowych S³u¿b Informacyjnych
doczeka³ szczêœliwie osobistego zadoœæuczynienia
po zmianach ustrojowych 1989 roku. W wolnej ju¿
Polsce przywrócone zosta³y godnoœæ i honor
¿o³nierza Armii Krajowej. Po wielu latach zosta³y
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nadane Adolfowi stopnie wojskowe, najpierw
podpu³kownika, a nastêpnie w 2006 roku - stopieñ
pu³kownika. Otrzyma³ tak¿e Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿
Partyzanta i Krzy¿ Armii Krajowej.
Niestety, w ostatnich latach nastêpowa³o
szybkie pogorszenie stanu zdrowia. Da³y o sobie
znaæ niedostatek okresu wojennego, trudy ¿ycia
partyzanckiego, a przede wszystkim ¿o³nierska
poniewierka na froncie w latach 1944-1945. Mimo
troskliwej opieki ze strony ¿ony Alicji i specjalistów
ze Szpitala Wojskowego w Poznaniu, w ostatnich
tygodniach w sierpniu i wrzeœniu nast¹pi³o
gwa³towne pogorszenia zdrowia. 3 paŸdziernika
2007 roku serce Adolfa - pu³kownika Wojska
Polskiego, magistra prawa i radcy prawnego
przesta³o biæ.

Agnieszka Szyku³a-¯ygawska

Losy Lipków w Krasnymstawie
W okresie przedwojennym do Krasnegostawu sprowadzili siê Lipkowie. Przybyli tutaj:
rodzeñstwo - Stanis³awa, Apolonia, Katarzyna i
Kazimierz Lipko oraz ich mama - Agnieszka z domu
Kasprzyk, po pierwszym mê¿u B³aszczak, po
drugim mê¿u Lipko.
Przed po³udniem, 22 lipca 1944 roku w
koœciele pw. œw. Franciszka Ksawerego w
Krasnymstawie odby³ siê chrzest Wies³awa
Zygmunta Pow¹zki, syna Mariana i Apolonii z
Lipków. Chrzestnymi dziecka byli Kazimierz Lipko i
Irena Pow¹zka. Tego samego dnia po po³udniu, jak
informuj¹ ksiêgi parafii œw. Franciszka Ksawerego,
do kancelarii przysz³o dwóch mieszkañców
Krasnegostawu - 34-letni Marian Pow¹zka i jego
krewny, trzy lata starszy Jan Kokradzki. W ich
obecnoœci odby³ siê œlub 19-letniego Kazimierza
Lipko z m³odsz¹ o rok, urodzon¹ w ¯ó³kiewce
Kazimier¹ Hec. Pan M³ody, jak zosta³o napisane w
akcie œlubu - œlusarz, pochodzi³ z innej czêœci
Lubelszczyzny, a do Krasnegostawu przywêdrowa³
za swoimi siostrami: Stanis³aw¹ i Apoloni¹
(Stanis³awa by³a ¿on¹ Jana Kokradzkiego,
Apolonia - Mariana Pow¹zki). Rodzona ich siostra
Katarzyna równie¿ mieszka³a w Krasnymstawie.
Podobnie jak one, Kazimierz zdecydowa³ siê
za³o¿yæ rodzinê w Krasnymstawie. Starszy,
przyrodni brat rodzeñstwa, Wojciech B³aszczak
mieszka³ wówczas w Bodaczowie, a jego m³odszy
brat - Antoni przebywa³ w ochronce dla dzieci w
Radecznicy.
Kazimierz Lipko opowiada o wydarzeniach
z 22 lipca 1944 roku: „kiedy przyszliœmy ochrzciæ
Wies³awa, ksi¹dz w³aœnie siê pakowa³”. Tego dnia
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Pogrzeb odby³ siê w Poznaniu zgodnie z
ceremonia³em wojskowym stosownie do rangi, jak¹
zmar³y posiada³. W pogrzebie równie¿ bra³y udzia³
poczty sztandarowe AK oraz licznie przyby³a
rodzina, przyjaciele i znajomi. Mszê œw. odprawia³o
dwóch ksiê¿y, w tym jeden zaprzyjaŸniony z rodzin¹
synowej.
W imieniu by³ych oficerów wojskowych i
zarazem kolegów z wojska po¿egna³ zmar³ego oraz
z³o¿y³ kondolencje ¿onie, synowi z ¿on¹, siostrze z
rodzin¹ oraz krewnym i przyjacio³om - pu³kownik dr
nauk historycznych, syn ziemi lubelskiej - Zygmunt
Bulzacki.
Józef D¹bski

Krasnystaw. Zak³ad fotograficzny A. Zieliñskiego.
Na zdjêciu siostry Apolonia i Stanis³awa Lipko
z ma³¿onkami (krewnymi) Marianem Pow¹zk¹
i Janem Kokradzkim, lata 40. XX w.

Wspomnienia

og³oszono manifest PKWN w Che³mie, a w stronê
Krasnegostawu kierowa³a siê Armia Czerwona.
„Szybko, zaraz po chrzcinach musia³a odbyæ siê
nasza msza œlubna” - dodaje, serwuj¹c w swoim
mieszkaniu w S³upsku herbatê w eleganckich, w
kolorze palonej ceg³y fili¿ankach. „Ksi¹dz, zaraz po
naszym œlubie wyjecha³ z Krasnegostawu. My na
kilka tygodni przenieœliœmy siê do Gorzkowa”.
Fili¿anki, z których popijamy herbatê, znaj¹
pewnie niejedn¹ historiê. Kazimierz Lipko, kilka lat
po przyjeŸdzie do S³upska z Krasnegostawu na tzw.
„Ziemie Obiecane”, otworzy³ ze swoj¹ drug¹
ma³¿onk¹, cioci¹ Rysi¹, restauracjê. Podejmowa³
wielu goœci, „szczególnie wystawne by³y bankiety
urz¹dzane na sylwestra lub okolicznoœciowe
przyjêcia dla ludzi kultury i polityki” - wspomina. „W

kolejnych latach otworzyliœmy jeszcze jedn¹
restauracjê - w Ustce”. Wiem, ¿e w S³upsku
zamieszkali te¿ Kokradzcy, Pow¹zkowie oraz
rodzina Heców. Uwa¿nie s³ucham, ale nie mam
odwagi, aby zapytaæ o mamê wujka Kazika Agnieszkê Kasprzyk.
Za oknem sierpniowe s³oñce i wie¿a jednej z
najstarszych gotyckich œwi¹tyñ na Pomorzu
Zachodnim. Ogl¹damy fotografie. Te twarze znam,
jest to rodzeñstwo Kazimierza Lipko: siostry i
przyrodni bracia Wojciech i Antoni B³aszczakowie.
Ich wszystkich kojarzê z mojego albumu
rodzinnego. Mój pradziadek - Wojciech B³aszczak
by³ ma³omówny, ale lubi³ ¿artowaæ. „Widelcem
mo¿e i ³adnie, ale czasem i spadnie” - mówi³,
zasiadaj¹c do posi³ku, i bra³ ³y¿kê. Podobnie jak
moja mama, lubi³ stawiaæ pasjanse. „Kiedyœ
przysz³a kobieta ze wsi i prosi³a go, aby wywró¿y³ jej
z kart” - wspomina wnuczka Wojciecha - „Widzia³ w
tych kartach chyba œmieræ jej mê¿a, ale nie
powiedzia³ jej tego. Kaza³ iœæ”.
W rodzinie nie wspomina³o siê o Agnieszce
Kasprzyk - mamie Wojciecha i Antoniego
B³aszczaków oraz Stanis³awy, Apolonii, Katarzyny i
Kazimierza Lipków. Wujek Kazik, nestor rodu,
przywo³uje obrazki z dzieciñstwa, które s¹ dla mnie
œladem po praprababci.
Kazimierz Lipko urodzi³ siê w Bodaczowie w
1924 roku. By³ najm³odszym spoœród czworga
rodzonego i dwojga przyrodniego rodzeñstwa. Gdy
by³ ma³y, mama zabiera³a go do sanktuarium œw.
Antoniego w Radecznicy. „Mia³em problemy z
nogami, a woda w Radecznicy uzdrawia³a. Moja
mama obmywa³a mi nogi w tej wodzie”.
Ból nóg i koœci odczuwa³ czêsto te¿
pradziadek Wojciech B³aszczak, starszy od
Kazimierza 19 lat. Mama wspomina, ¿e pracowa³
przy budowie cukrowni w Klemensowie codziennie pokonywa³ ponad 5 kilometrów drogi do

Uczennice ochronki dla dzieci w Radecznicy,
wœród nich Katarzyna Lipko, po 1917 roku.
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pracy. Wieczorem, po powrocie do domu, jego
druga ¿ona Marysia zdejmowa³a mu obuwie i rozciera³a zmêczone stopy.
„Przychodziliœmy do dziadka, a on mia³ dla
nas zawsze s³odkie iryski” - wspomina mama. Ale
niewiele potrafi powiedzieæ o swojej prababce matce Wojciecha i Kazimierza. Córka Wojciecha
B³aszczaka, która obecnie mieszka na Pomorzu
opowiada, ¿e dzieci Agnieszki Kasprzyk, Antek i
Katarzyna, przed II wojn¹ œwiatow¹ mieszka³y w
ochronce dla dzieci w Radecznicy. Schronisko
sieroce pw. œw. Antoniego w Radecznicy, podobnie
jak inne tego typu placówki, powsta³o w 1917 roku,
aby pomagaæ biednym, osieroconym lub
pokrzywdzonym podczas pierwszej wojny
dzieciom. Opiekê nad dzieæmi prowadzi³y siostry
felicjanki, wspomaga³ je Zamojski Komitet
Ratunkowy oraz ordynat Maurycy Zamoyski wraz z
ma³¿onk¹. Siostry opiekowa³y siê ponad
szeœædziesiêcioma dzieæmi w ró¿nym wieku. W
latach 30., wœród nich by³a Katarzyna Lipko i Antoni
B³aszczak. Pod opiekê sióstr zostawi³a tutaj dzieci
Agnieszka Kasprzyk - z uwagi na ciê¿kie warunki
matki-wdowy, wychowuj¹cej szóstkê dzieci. Z ksi¹g
meldunkowych Bodaczowa dowiadujê siê
podstawowych informacji o matce rodzeñstwa
B³aszczaków i Lipków, wszak jest to wiedza
niezbêdna do kontynuowania drzewa genealogicznego…
Krasnystaw. Zak³ad fotograficzny A. Zieliñskiego.
Wojciech B³aszczak z przyrodnimi siostrami
Apoloni¹ i Katarzyn¹ Lipkami, koniec lat 30. XX wieku.
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Agnieszka Kasprzyk urodzi³a siê w 1890
roku, w Kamionce, miejscowoœci nale¿¹cej do
parafii Krzeszów nad Sanem. Nic nie wiem o jej
pierwszym mê¿u, B³aszczaku, którego nazwisko
nosi³ mój pradziadek Wojciech i jego brat Antoni.
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Kolejny œlad o Agnieszce pochodzi z 1924 roku.
Wówczas jest wymieniana jako mieszkanka
Bodaczowa. W latach 20. na œwiat przychodz¹
siostry - Stanis³awa i Apolonia, a w 1924 roku wujek Kazimierz. W kronikach zapisano, ¿e Piotr
Lipko, m¹¿ Agnieszki Kasprzyk i ojciec jej dzieci,
zmar³ w styczniu 1924 roku - trzy miesi¹ce przed
narodzinami syna Kazimierza. Z akt wynika, ¿e
dopiero wówczas Agnieszka zdecydowa³a siê
ochrzciæ trójkê m³odszych dzieci. O przyczynach
wydarzeñ wspomina wujek Kazimierz Lipko oraz
córka Wojciecha B³aszczaka - „by³ niewierz¹cy” mówi¹.
Gdzie zatem odnotowano akt jego zgonu?
Kiedy i gdzie zmar³a Agnieszka Kasprzyk? Jeœli w
1950 roku w Krasnymstawie - tak jak wspomina
Kazimierz Lipko - dlaczego nie odnotowano jej
zgonu w aktach parafialnych?
Wspomnieniem czasów m³odoœci wujka
Kazimierza s¹ kolejne zdjêcia. Na czêœci z nich
widnieje piecz¹tka „Zak³ad Fotograficzny A.
Zieliñski w Krasnymstawie” i daty: 1950, 1951.
Wówczas siostry Apolonia i Stanis³awa pracowa³y
ju¿ od ponad 15 lat w szpitalu tzw. „sejmikowym”.
Ich siostra, m³odsza o kilka lat Katarzyna znalaz³a
zatrudnienie w aptece w Piaskach jako laborantka,
ale mieszka³a wraz z bratem i jego ¿on¹ w
Krasnymstawie. Pod koniec lat 40., po powrocie z
Niemiec Edwarda Pow¹zki, Katarzyna zwi¹za³a siê
z nim. Edward by³ rodzonym bratem Mariana,
kuzynem Jana Kokradzkiego i Katarzyny z Heców.
Zatem rodzeñstwo Lipków zwi¹za³o siê z
Kokradzkimi, Hecami i Pow¹zkami, którzy byli
rodzin¹.
Przegl¹daj¹c ksiêgi metrykalne parafii œw.
Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, notujê
nazwiska. Du¿o jest Cichoszów, Kalmanów,
Kargulów, Miszczaków i ¯ekrowskich. Nazwisko
Lipko odnotowujê tylko w aktach dotycz¹cych mojej
rodziny. Kolejno w latach 1939, 1940, 1942 i 1944
rodzi³y siê dzieci ma³¿eñstwa Mariana Pow¹zki i
Apolonii z Lipków. Rodzina mieszka³a w
Krasnymstawie do lat 50.

Lidia Jurkiewicz

M

iejsce z opowieœci¹: Boruñ

Ludzka pamiêæ odgrzeba³a, ¿e by³ stary
Watson i m³ody. Byli w³aœcicielami maj¹tku Boruñ.
Na wzniesieniu ukrytym wœród pól, lasów i stawów
zosta³o rumowisko.
- Nie da siê tego rozoraæ - mówi¹ miejscowi
rolnicy - Tu by³ kiedyœ pa³ac z kamienia. Zniszczyli
go w czasie I wojny œwiatowej. Mieszka³ tu stary
Watson, potem przenieœli siê do czworaków,
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Krasnystaw. Zak³ad fotograficzny A. Zieliñskiego.
Kazimierz Lipko z ¿on¹ Kazimier¹ z Heców, pocz.
lat 40. XX wieku.

Losy Lipków

PóŸniej wszyscy wyjechali do S³upska na
tzw. Ziemie Odzyskane. „Jechaliœmy ze dwa
tygodnie poci¹giem” - wspomina wujek Kazik. „W
miêdzyczasie dowiedzieliœmy siê o nag³ej œmierci
naszej mamy Agnieszki Kasprzyk”. W S³upsku
obecnie mieszkaj¹ dzieci, wnuki i prawnuki Lipków
oraz rodziny trzech mê¿ów i ¿ony rodzeñstwa
Lipków z Krasnegostawu: Hecowie, Pow¹zkowie i
Kokradzcy. Niewiele mog¹ powiedzieæ o okresie
krasnostawskim swoich rodziców.
Czy zachowa³o siê w Krasnymstawie
wspomnienie o ludziach o nazwiskach B³aszczak i
Lipko? Sk¹d przyby³ Piotr Lipko? Czy jego dzieci,
oprócz zdjêæ, pozostawi³y wœród mieszkañców tego
miasta jakieœ wspomnienie?
Agnieszka Szyku³a-¯ygawska

przerobili go na dwór. Tu, przy tej drodze!
Jad¹c z Woli Siennickiej do Maciejowa,
mijam Boruñ. Jadê t¹ drog¹, przy której sta³ dwór
Watsona. Widzê gdzieniegdzie porozrzucane
domy, które nie tworz¹ zwartej zabudowy. Miedzy
nimi rozci¹ga siê szerokie pole. Zielone
przestrzenie, a wœród nich wyrastaj¹ce pojedyncze
drzewa lub ich kêpy zdradzaj¹, ¿e by³o tu siedlisko.
- Tak, to tu mieszka³ Watson - mówi pan
Boles³aw Plata, mieszkaniec Borunia, którego
dzia³ka przylega do wspomnianego terenu. - Kiedy
przyjecha³em tu mieszkaæ po wyzwoleniu, by³ tu
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Boruñ - dom pañstwa Kruszewskich
zadbany maj¹tek, jeszcze ca³kiem siê trzyma³.
Pamiêtam Watsonow¹, po wojnie jeszcze trochê
zarz¹dza³a. Dom, w którym mieszka³a rodzina
Watsonów to by³ d³ugi, prosty, parterowy budynek.
Murowany i pokryty gontem. W œrodku by³o
dwanaœcie pokojów. Dooko³a zabudowañ ros³y
strzeliste topole, od drogi by³ sztachetowy p³ot z
desek. Przed domem - ogromny klomb, ros³y tam
ró¿e, lilie i piwonie. Do niego prowadzi³a aleja, a
wzd³u¿ niej te¿ by³y topole. Dró¿ki, szpaler
krzewów, werandy, ³awki drewniane - to pamiêtam.
By³y te¿ zabudowania gospodarcze: stodo³a, dwie
obory, jeden czworak, drugi czworak, a ten ostatni
nazwali pi¹tak, bo mieszka³o w nim piêæ rodzin.
Zarz¹dc¹ maj¹tku by³ Harasim, Harasimka rz¹dzi³a
w kuchni. Watson mia³ woŸnicê, kowala, stelmacha.
W czworakach mieszka³o kilkanaœcie rodzin.
WoŸnic¹ by³ W³adek Œliwiñski, kowalem Jan
Œliwiñski, a stelmachem - Tomasz Styk.
- Jak rozleg³y by³ maj¹tek Watsona?
- Nie by³ to du¿y maj¹tek. Rzeka Siennica
oddziela³a go od Kozieñca, a stawy od Zagrody.
Pola ci¹gnê³y siê w górê, a¿ do Ku³agówki, (nazwa
miejsca pochodzi od nazwiska mieszkañców rodziny Ku³agów), tam siê koñczy Boruñ.
Tam równie¿ jest granica gminy Siennica
Ró¿ana i zaczyna siê obszar gminy Kraœniczyn.
Boruñ przylega do po³udniowej doliny rzeki
Siennica i od tego miejsca teren ulega
p o f a ³ d o w a n i u . To p i e r w s z e w z n i e s i e n i e
mieszkañcy nazywaj¹ Piorunow¹ Gór¹. Na niej
osiad³a wieœ Kolonia Boruñ. Im dalej na po³udnie od
Kolonii Boruñskiej, rzeŸba terenu staje siê
bogatsza, bo to ju¿ Dzia³y Grabowieckie - wschodni
kraniec Wy¿yny Lubelskiej. Ten naturalny region to
garb górnokredowy pokryty lessem, poprzecinany
dolinami rzek i lessowymi w¹wozami - tu zaczyna
siê Roztocze. Stoj¹c na Piorunowej Górze, jedn¹
nog¹ jesteœmy ju¿ na Roztoczu, i widzimy dolinê
Siennicy, za któr¹ od pó³nocy rozci¹gaj¹ siê Pagóry

Boruñ

Che³mskie - kolejny region Lubelszczyzny. Boruñ
oddziela te dwie ró¿ne krajobrazowo krainy.
- A jaki by³ tu kiedyœ las!? - mówi Kazimierz
Humaniuk, mieszkaniec Borunia. - Tu ros³y takie
puszczañskie sosny. Ich korony tak siê splata³y, ¿e
do lasu nie dociera³o œwiat³o. Po wyzwoleniu, kiedy
nie by³o jeszcze w³adzy, wyciêto go w pieñ. Znika³
dzieñ po dniu. Potem odrós³, ale nie jest ju¿ to ten
sam las.
Zosta³y miejsca, nazwy i œlady zabudowañ,
byli wiêc i ludzie, którzy je tworzyli. Dr¹¿ê dalej
temat i pytam o nich, by zg³êbiæ ich historiê. Zbieram
fragmenty opinii, opinii o m³odym Watsonie: - By³ to
cz³owiek na miejscu, umia³ rozmawiaæ z ka¿dym,
nie odmówi³ pomocy, nie gardzi³ prostym
cz³owiekiem - wypowiadaj¹ siê moi rozmówcy.
Apolonia Wolska opowiada, ¿e woŸnica Watsona
zabiera³ od jej rodziny mleko do mleczarni.
- By³o go niewiele, tylko od jednej krowy, ale
tym mlekiem sp³aciliœmy drzewo na ca³y dom, które
wczeœniej da³ nam Watson ze swego lasu. A jakie
festyny pomaga³ organizowaæ we wsi; by³
prezesem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Siennicy
Ró¿anej.
- Z Watsonem mia³em osobisty kontakt jako
trzynastoletni ch³opak - opowiada Bronis³aw
Jurkiewicz - Robi³em wtedy z ¯ydem (Jankiel mia³
na imiê) czystkê lasu w kozienieckim zagajniku.
Wyciêliœmy trochê cienkich sosen na opa³. Trzeba
je by³o jakoœ przetransportowaæ, wiêc wrzuciliœmy
drzewo do rzeki, by pop³ynê³o z nurtem. Ale
najpierw poszed³em do Watsona, prosiæ o zgodê,
by móc chodziæ po jego groblach. By³y wtedy
œwie¿o usypane, wiêc nie wypada³o ich rozsuwaæ, a
trzeba by³o jakoœ przejœæ po nich i popychaæ to
drzewo. Drzwi otworzy³a mi Harasimka, potem
wyszed³ Watson. Powiedzia³em, w jakiej przychodzê sprawie. On grzecznie mnie wys³ucha³
i zgodzi³ siê bez zastanowienia. Dobry by³ z niego
cz³owiek, ale z gospodarzeniem mu jakoœ nie
wychodzi³o. Wœród fornali panowa³a du¿a bieda, a i
inwestycji ¿adnych nie by³o widaæ. W czasie
okupacji maj¹tek przejêli Niemcy. Zarz¹dc¹ wtedy
zosta³ Dawidowski, Œl¹zak, który wed³ug
niemieckiego porz¹dku zaczyna gospodarzyæ.
Podczas wojny mówi³o siê o ruchu oporu na
naszym terenie. Watson by³ oficerem Wojska
Polskiego i anga¿uje siê w tworzenie konspiracji. Z
relacji Stefana Truskowskiego wiem, ¿e w domu u
Watsona odby³o siê pierwsze spotkanie, które
dotyczy³o za³o¿enia siatki konspiracyjnej Armii
Krajowej w Siennicy Ró¿anej. W spotkaniu
uczestniczyli: Watson, Stefan Truskowski i Marian
Prus, który zosta³ przywódc¹. Po nied³ugim czasie
Niemcy ju¿ wziêli namiar na Watsona. Truskowski z
wywiadu AK ostrzeg³ go, aby ucieka³, lecz on nie
chcia³ tego zrobiæ. Ba³ siê o ¿onê i o córkê, by nie
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zosta³y aresztowane. Któregoœ dnia Watson dosta³
wezwanie od Niemców, by zg³osi³ siê do urzêdu
starostwa w Krasnymstawie. Powióz³ go wtedy
woŸnica W³adek Œliwiñski. W drodze bryczkê
zatrzymuje Truskowski, który uparcie namawia
Watsona: - Nie jedŸ, uciekaj! Watson dope³nia
obowi¹zku, stawia siê przed Niemcami. WoŸnica
czeka i czeka, wieczorem wraca do domu, sam.
Opowiada³, ¿e widzia³, jak Watsona prowadzili
¿andarmi do wiêzienia w Krasnymstawie. Mo¿e by³
rok czterdziesty trzeci. Od tej pory s³uch o Watsonie
zagin¹³. Nikt nie wie, co siê z nim sta³o.
Informacjê tê potwierdza Stanis³aw
Po³o¿ewiec, mieszkaniec Woli Siennickiej, by³y
fornal maj¹tku Boruñ. - Ja s³u¿y³em u Krzywickich.
Kiedy stary Watson zad³u¿y³ siê, to czêœæ maj¹tku
odsprzeda³ Krzywickiemu. Jego gospodarstwo
mia³o 75 mórg, le¿a³o tu¿ przed granic¹ maj¹tku.
Wiem, ¿e to w³aœnie tam odby³o siê to pierwsze
spotkanie konspiracyjne. Potem by³o ich wiêcej.
Maj¹tkiem zarz¹dza³ Stefan Lachman. Mówiono na
to miejsce Lachmanówka. Tam ukrywa³ siê równie¿
jakiœ genera³ z trzydziestego dziewi¹tego roku,
mówiono, ¿e zza Buga. Za okupacji widzia³em jak
Niemcy jechali w stronê Lachmanówki motocyklem
trzyko³owym i czarnym garbusem. Mieli ¿ó³te
opaski, widocznie byli to gestapowcy. Potem wiem,
¿e zabrali genera³a, trafi³ na zamek do Lublina.
Zabrali te¿ Krzywick¹ i Lachmana. Ci znaleŸli siê w
obozie przejœciowym w Izbicy. M³ody Watson, (na
imiê mia³ Tomasz) wykupi³ Krzywick¹ i Lachmana.
Nied³ugo po tym choruj¹ na tyfus. Przyjecha³ wtedy
doktor Paczyñski (podobno ze Lwowa), który
ukrywa³ siê w s¹siednim maj¹tku Toruñ i leczy³
bezinteresownie ludzi. Nie podj¹³ siê leczenia.
Chorzy byli zaszczepieni tyfusem przez Niemców.
Nie da³o siê ju¿ nic zrobiæ. Za parê dni umarli.
Tomasz Watson pomaga³ ludziom jak móg³. Jak
Niemcy zabrali mu maj¹tek, mnie przenieœli od
Krzywickiego do dworu w centrum Borunia. Tomasz
mia³ jedn¹ córkê - Marysiê, ale przysposobi³ drug¹ sierotê po zmar³ych rodzicach - fornalach. By³a to
Janina Stefaniak. Po wojnie Watsonowa wraz z
Marysi¹ i Jank¹ mia³a sklep w Krasnymstawie, ko³o
ratusza. Potem mówiono, ¿e pracowa³a w
Zak³adach Jajczarskich w Lublinie. Z relacji pani
Marii Suszek (córki W³adys³awa Œliwiñskiego,
by³ego woŸnicy Watsona) wynika, ¿e Marysia
mieszka we Wroc³awiu.
- By³a tu ze trzy lata temu, pochodzi³a,
popatrzy³a, ale co tu patrzeæ, jak po maj¹tku nie ma
œladu. Myœmy odkupili od Watsonów dom, w którym
mieszkali rodzice Watsonowej. Przybyli z Lublina i
tu ju¿ osiedli. Po wojnie te¿ wyjechali.
Jedyny materialny œlad, jaki zosta³ po
maj¹tku Tomasza Watsona pokaza³ mi pan
Boles³aw Plata.
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- Zdj¹³em tê tabliczkê z drzwi, jak
przyszed³em tu mieszkaæ zaraz po wyzwoleniu,
nied³ugo potem wszystko sp³onê³o. Pan Boles³aw
Plata odszukuje wœród skrzêtnie przechowywanych
domowych skarbów, mosiê¿n¹ tabliczkê z napisem:
Mr. Watson Surgeon Royal N. British Dragoons
(Pan Watson chirurg Królewskiego Pu³ku Dragonów
Pó³nocnej Brytanii).
Lidia Jurkiewicz

Jan Henryk Cichosz
Moja spowiedŸ
Pogubi³em klucze do wszystkich
niedomkniêtych drzwi. Okulary
do odczytywania wa¿nych rzeczy
Adresy do miejsc pierwszych.
Niewys³ane listy do tych, których
ju¿ nie ma.
Zapomnia³em wszystko to, co by³o
dobroci¹. Pamiêtam wszystko to,
czego nie powinno siê pamiêtaæ.
Zbyt czêsto pozostawiam pytania
bez odpowiedzi. Zabieram g³os
w sprawach ma³o wa¿nych.
Nie umiem powiedzieæ: „Nie” nawet
sobie. Zapisujê wszystko to,
co jest byæ mo¿e b³ahe.
Zawracam Panu Bogu g³owê,
w chwili gdy jest zmêczony.
Wiêcej ju¿ nic
nie pamiêtam.

Twórcy
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Przez 30 lat, które mu jeszcze zosta³y,
napisa³ tych sonetów coœ ko³o tysi¹ca. A pisa³ na
asaj¹c krowy i patrz¹c w zêby Pegaza czym popad³o. Zbiera³ ka¿dy papier, który posiada³
choæ trochê wolnego miejsca. Pisa³ na
marginesach gazet i drugich stronach ulotek,
WyobraŸmy sobie tak¹ sytuacjê - po³owa lat plakatów, obwieszczeñ. Wœród nich znalaz³ siê
20. ubieg³ego wieku, ma³e, senne miasteczko nad m.in. fragment „listy katyñskiej” opublikowanej
Wieprzem, które przypomina sobie o w³asnym przez Niemców w czasie wojny i spis mieszkañców
istnieniu, w chwilach, kiedy napisze o nim jakiœ cha³upy sporz¹dzony dla potrzeb lokalnych w³adz
podró¿ny albo poeta, jednym s³owem - Krasnystaw okupacyjnych. U¿ywa³ zazwyczaj o³ówka, atrament
(dawniej Szczekarzew). Na jednym z jego s³u¿y³ mu do przepisywania „na czysto” w kilku
przedmieœæ wieœniaczy ¿ywot wiedzie Stanis³aw skromnych notesikach.
Bojarczuk (5 IV 1869 - 31 XII 1956). Z pozoru nic nie
Bojarczuk nigdy nie zdoby³ formalnego
wyró¿nia go z ca³ej gromady. Jak wielu innych
mieszkañców Roñska, gnieŸdzi siê z liczn¹ rodzin¹ wykszta³cenia, nawet w zakresie podstawowym.
w chacie pamiêtaj¹cej najlepsze lata La Belle Przez dwie zimy uczêszcza³ do tzw. szkó³ki
Epoque. Codziennie dogl¹da rachitycznego elementarnej, gdzie nauczy³ siê jako tako pisaæ i
gospodarstwa, rzadko wypuszcza siê dalej ni¿ czytaæ. Resztê zawdziêcza³ samemu sobie, st¹d
poza horyzont widoczny z wie¿ parafialnego te¿ jego rêkopisy stanowi¹ nie lada wyzwanie dla
koœcio³a, chadza na pobliskie ³¹ki pasaæ krowy, i s¹ grafologów i jêzykoznawców. Spróbujcie sami
tylko dwie sprawy, które nie pasuj¹ do reszty napisaæ wiersz na podeszwie buta, na byle czym!
uk³adanki.
¯ycie nie mia³o dla niego zbyt bogatej oferty,
Pierwsz¹ z nich jest podobizna Prusa, wiêc opcji „full service” szuka³ gdzie indziej.
wisz¹ca nad jego ³ó¿kiem, wyciêta zapewne Wiedzia³, ¿e jest dinozaurem literatury, ¿e wchodzi
jeszcze z jakiegoœ XIX-wiecznego tygodnika, a na trakt dawno opuszczony przez innych. Sam siê
drug¹ - niepohamowany pêd do czytania. mianowa³ anachronicznym dzieckiem XIX stulecia i
Cokolwiek wpadnie Bojarczukowi w rêce musi byæ z nutk¹ pob³a¿liwej ch³opskiej kpiny spogl¹da³ na
zaraz przeczytane i zanalizowane „zdrowym nowomodne trendy. Nie zawsze brany na serio,
ch³opskim rozumem”. Choæ z tym zdrowiem te¿ pos¹dzany czasem o megalomaniê, czu³ jednak w
bywa ró¿nie, bo - zdaniem wielu - prosty ch³opina jakiœ sposób, ¿e nie obcowa³ tylko z byd³em, ale i
oszala³. Miast w 55. roku swego ¿ycia zaj¹æ siê Pegazem. Bo jak inaczej t³umaczyæ s³owa
bli¿ej ró¿añcem i ostatni¹ wol¹, on zacz¹³ nagle... starszego pana z w¹sem à la Antek Boryna,
pisaæ. Ale nie tam jakieœ pisma do powiatu czy chadzaj¹cego w s³omianym kapeluszu, o prostej
gminy, tylko - o zgrozo - sonety! Wstyd we wsi, lasce: Jam mocarny, demonom sw¹ moc
Petrarka wywrócon w mogile!
przeciwstawiê./ Nie mam wspó³zawodnika tu, w
Szczekarzewstawie/ a œlad mego istnienia w
sonetach zostawiê?
Mariusz Kargul

P

Mariusz Kargul

Jan Henryk Cichosz
Autoportret
To ja. Ci¹gle ten sam
w krótkich spodenkach,
który nie ma odwagi
zetrzeæ zapisanej kred¹
tablicy dzieciñstwa w
szkole, której ju¿ dawno
nie ma…
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Lucjan Cimek

Z

dziejów igrzysk olimpijskich

W okresie nowo¿ytnych igrzysk olimpijskich
za g³ówny wymóg uczestnictwa przyjêto, w skali
ogólnej, zasadê udzia³u w miarê mo¿liwoœci
wszystkich narodów bez wzglêdu na ich status
polityczny. Umo¿liwia³o to start olimpijskim
przedstawicielom niektórych narodów nie
posiadaj¹cych niepodleg³oœci przed 1914 r., jak
Czechy, Wêgry, Finlandia, Indie, Kanada, Australia,
Nowa Zelandia i… Polska. Natomiast w skali
jednostkowej przyjêto zasadê amatorstwa.
W 1912 r. mia³y siê odbyæ igrzyska
olimpijskie w Sztokholmie. Szwedzki komitet
organizacyjny rozes³a³ jesieni¹ 1911 r. program
igrzysk, w którym przewidzia³ nadanie olimpijskich
z³otych medali za najwybitniejsze osi¹gniêcia w
alpinizmie. Takie same medale zaproponowano dla
myœliwych. Prawo zg³aszania kandydatów do
nagród przys³ugiwa³o krajowym organizacjom
alpinistycznym i myœliwskim. O przydzieleniu
nagrody mia³y decydowaæ dwie osobne komisje
(s¹dy) - jedna dla alpinizmu, druga dla myœlistwa.
Wszystkie pisma alpinistyczne na œwiecie,
w tym i nasz polski „Taternik”, którego redaktorem
naczelnym by³ Zygmunt Klemensiewicz, jeden z
czo³owych przedstawicieli sportowego nurtu w
taternictwie, potêpi³y ten sposób oceniania
osi¹gniêæ alpinistycznych. Wystêpowanie
wspó³zawodnictwa w alpinizmie i taternictwie by³o
faktem stwierdzonym od wielu lat, jednak¿e
wszyscy, nie neguj¹c wspó³zawodnictwa jako
czynnika podnosz¹cego poziom alpinizmu,
stwierdzali jednoczeœnie, ¿e celem alpinizmu nigdy
nie mo¿e byæ tylko pragnienie uzyskania wyniku
lepszego od drugiego cz³owieka; by³oby to przecie¿
zaprzeczeniem istoty alpinizmu. Obawiano siê, ¿e
wprowadzenie odznaczeñ, oddzia³uj¹ce na
odwieczn¹ w cz³owieku d¹¿noœæ do wyró¿niania
siê, skieruje alpinizm na tory sportu zawodniczego i
stadionowego, którego g³ówn¹ istot¹ jest
wykazanie wiêkszej sprawnoœci fizycznej jednego
cz³owieka od drugiego. By³oby to niezwyk³ym
zubo¿eniem alpinizmu. Poniewa¿ do Sztokholmu
nie wp³yn¹³ ani jeden wniosek, nastêpne komitety
olimpijskie ju¿ nie wraca³y do tego, kuriozalnego
pomys³u.
Podobnie rzecz siê mia³a z myœlistwem.
G³ówna kontrowersja w przyznawaniu z³otego
medalu wynika³a ze stosowania broni palnej o
coraz wiêkszej doskona³oœci technicznej,
przyrz¹dów optycznych oraz naukowej znajomoœci
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zachowania siê zwierzyny ³ownej. Zak³óca to
swoist¹, wzglêdn¹ równowagê szans myœliwego i
zwierzêcia, ponadto zwierzê zmuszone jest do
przebywania na terenach coraz bardziej
ograniczonych i coraz czêœciej niszczonych przez
rozwój cywilizacji, a wiêc jego szanse ustawicznie
siê zmniejszaj¹, podczas gdy myœliwego stale
rosn¹ i z tego wzglêdu nie ma tu prostej, sportowej
zasady fair play. To wszystko czyni ze zwierzêcia w
coraz wiêkszym stopniu ofiarê, a w ¿adnym
wypadku równorzêdnego przeciwnika do swoistej
gry „sportowej”, wiêc z tego pomys³u te¿
zrezygnowano.
W olimpiadzie sztokholmskiej 1912 r.
uczestniczy³o 2 541 zawodników z 28 krajów.
Najwiêkszym wydarzeniem sportowym by³ start
Amerykanina Jamesa Thorpe'a, zwyciêzcy w
piêcioboju i dziesiêcioboju lekkoatletycznym,
zdyskwalifikowanego nastêpnie za uprzednie starty
w zawodowych dru¿ynach baseballowych. Jego
przypadek stanowi³ jedn¹ z najg³oœniejszych
dyskwalifikacji w historii amatorstwa. Dopiero w
1982 r. decyzj¹ Miêdzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego zosta³ poœmiertnie zrehabilitowany
i przywrócono mu zdobyte medale.
Lucjan Cimek

Jan Henryk Cichosz

In blanco
Litera po literze coraz bli¿ej
gubiê siê w czasie, który szeleszcz¹c,
ucieka miêdzy palcami. Na przekór
logice i ró¿nego rodzaju sztuczkom
wartym funta k³aków, pod lup¹
raz jeszcze ogl¹dam wszystkie
zapisane tematy, tak jakby to mia³o
byæ zbawieniem albo furtk¹ do Wiecznoœci
Po stokroæ przeczytane m¹dre ksiêgi tak
naprawdê niczego nie wyjaœniaj¹ i s¹
podobne do kuponu totolotka tu¿ przed
losowaniem. Jeœli ju¿ coœ naprawdê
istnieje, to tylko Wiara, jak czek In blanco.

Katyñ

Leszek Janeczek

K atyñ 2010 - zapis chwili
10.04.2010 sobota
Dzieñ zaczyna siê s³onecznie, wiosna. Mam
zaplanowane roboty. Tadek dzwoni czy ogl¹dam
telewizjê. Nie. Zapomnia³em, ¿e dziœ uroczystoœci
w Katyniu z udzia³em polskiego prezydenta. Po
dziewi¹tej w³¹czam odbiornik. Niepewne, ale
niepokoj¹ce wiadomoœci. Awaria samolotu na
lotnisku w Smoleñsku. Nic pewnego. Awarie,
wiadomo, zdarzyæ siê mog¹. Pokazuj¹ zgromadzonych w Katyniu ju¿ na miejscu oczekuj¹cych
prezydenta i jego œwity. Sytuacja niepewnoœci
ca³kowitej nie trwa d³ugo. Choæ nie wiadomo
dok³adnie co siê sta³o, na pasku pokazuje siê
informacja o mo¿liwych 3 ofiarach, a wszystkich
pasa¿erów mia³o lecieæ 87. A co z prezydentem?
Ale sytuacja jednej niepewnoœci zmienia siê w inn¹
niewiadom¹. Dawka suchych informacji wzrasta.
Kilkanaœcie minut póŸniej napis: zginê³o 87 osób, a
3 prze¿y³y. Ca³a Polska jakby wstrzyma³a oddech.
Czy to mo¿liwe, ¿e tyle? Kto? Nied³ugo potem
Reuters poda³, ¿e wszyscy pasa¿erowie zginêli. Na
chwilê jeszcze przemknie o 3 rannych uratowanych, przebywaj¹cych w szpitalu w Smoleñsku.
Ludzie dzwoni¹ do siebie, powiadamiaj¹c o tym, co
siê sta³o. Linie s¹ przeci¹¿one. Wszystko zaczyna
dziaæ siê na naszych oczach. Kamerzysta idzie i filmuje. Obraz drga. Rosyjskie s³u¿by mundurowe s¹
na miejscu. Jakiœ starszyna zakrywa palcami
obiektyw kamery. Zaczyna byæ widoczne miejsce
upadku samolotu. Las, b³otniste, wype³nione
br¹zow¹ wod¹ do³y podmok³ego terenu. Samolot w
czêœciach, dymi. Stra¿acy gasz¹ pal¹ce siê
miejsce, nie jest ich wielu. ¯adnych s³u¿b
medycznych. Kamera nie widzi ¿adnych cia³. Cisza.
Nikt nie jêczy ranny, ani wo³aj¹cy pomocy.
Wiadomoœci coraz pewniejsze i to najgorsze: nikt
nie prze¿y³ katastrofy. Tymczasem w Katyniu
oczekuj¹ce rodziny po zabitych oficerach, wojsko,
wielu goœci czekaj¹ w napiêciu. Poruszenie, a
potem p³acz. Jak to? Nie, to niemo¿liwe. Wszyscy?!
Zginêli tu prawie w Katyniu? Przed godzin¹?
Prezydent nie ¿yje?, ot tak po prostu? To jakiœ
koszmarny sen. Gubernator Smoleñska nie
pozostawia nadziei. Nikt nie prze¿y³ katastrofy
polskiego samolotu wioz¹cego delegacjê prezydenta na uroczystoœci 70. rocznicy mordu w
Katyniu. W TVP Info wyœwietlona na czarno
wiadomoœæ: PREZYDENT NIE ¯YJE. Czy to
pewne? Ile osób? Mia³o byæ 88. Za nied³ugi czas
pokazuj¹ liczbê 132. Kto lecia³ tym samolotem?
Pani Maria Kaczyñska na pewno. Pada nazwisko
prezydenckiego brata. W Katyniu polski t³um zafalowa³.
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Niektórzy ukryli twarze w d³oniach.
Uroczystoœci nie bêdzie. Wydawa³o siê, ¿e ludzie
nie wiedz¹, co ze sob¹ zrobiæ. P³acz¹. Rzêdy
pustych krzese³, na nich bia³o-czerwone
chor¹giewki. Chór wojskowy zacz¹³ œpiewaæ hymn i
jak¹œ smutn¹ pieœñ. „Póki my ¿yjemy…” brzmi teraz
szczególnie… Na pasku informacyjnego kana³u
p³yn¹ nazwiska: Stasiak, Szczyg³o, Szmajdziñski,
G¹gor, Kaczorowski, Walentynowicz, Gosiewski,
Zakrzeñski, Putra, bp P³oski, Szymanek-Deresz,
Jaruga-Nowacka, Wassermann, Kurtyka,
Skrzypek, PrzewoŸnik…
Obecnoœæ tylu wybitnych osobistoœci na
pok³adzie tego samolotu zdaje siê w naszych
g³owach byæ zabezpieczeniem samym w sobie. A to
jeszcze nie wszyscy. S³yszymy to i widzimy,
wiêkszoœæ p³acze, ale w naszych g³owach zaczyna
wydawaæ siê to snem. Tusk wraca do Warszawy z
Gdañska. Nadzwyczajne posiedzenie rz¹du. Szok.
Tragedia narodowa. Nie, to nie do uwierzenia. Jest
nasz monta¿ysta z telewizji polskiej. By³ niedaleko
w hotelu, us³ysza³ lot i huk, i dwa niedu¿e wybuchy.
Bieg³ z kamer¹. Nikt nie wo³a³ pomocy. Rosjanie
zabrali mu kasetê. Karetek nie wzywano. Od razu
wiedziano, ¿e nikt nie prze¿y³? Brat prezydenta nie
jest ju¿ pokazywany na liœcie. Trudno uwierzyæ w
z³owrogi napis: „Prezydent Lech Kaczyñski nie
¿yje”. Tusk leci do Smoleñska. Ze strony rosyjskiej
pojawia siê informacja o przylocie Miedwiediewa i
Putina na miejsce katastrofy. Jest ju¿ wieczór,
premier Putin przylecia³ sam. Widaæ w odruchu
serca chcieli lecieæ obaj. By³oby to niezgodne z
procedurami. Tusk doleci trochê póŸniej, musi
jeszcze dojechaæ 100 km. W Polsce totalny szok.
Ludzie p³acz¹. W koœcio³ach modl¹ siê za ofiary
katastrofy. W Krasnymstawie chyba pierwsze flagi z
kirem na koœciele œw. Franciszka. Z orêdziem do
polskiego narodu zwraca siê prezydent Dmitrij
Miedwiediew. Niesamowite. Rosyjski prezydent do
Polaków. W dodatku og³asza w Rosji ¿a³obê w dniu
12 kwietnia. Komorowski przejmuje w³adzê w
pañstwie. Jest noc. Tusk i Putin sk³adaj¹ kwiaty przy
szcz¹tkach samolotu. Tusk klêczy, twarz jakby
nieobecna. Putin prze¿egna³ siê, nie wiedzia³, ¿e
Tusk uklêknie, lekko zwróci³ siê do naszego
premiera. Ale gdy ten wsta³, Putin po³o¿y³ mu rêkê
na plecach i zainicjowa³ gest przytulenia Tuska.
Polski premier odwzajemni³ uœcisk rosyjskiego
premiera. B³yskaj¹ flesze. Moment historyczny
i bardzo medialny. Gdzieœ w zaimprowizowanym
centrum dowodzenia siedz¹ obaj premierzy.
- Prijechali polskije druzja. Meldujcie jak
sytuacja - Putin jest lekko zmêczony, ale widaæ, ¿e i
poruszony tragiczn¹ sytuacj¹. Teraz on zwraca siê
do Polaków. Kilka zdañ pe³nych wspó³czucia,
szczerych. Zachowanie prezydenta i premiera
absolutnie ludzkie, ma³o tego, ca³kowicie
przyjacielskie, wspó³czuj¹ce, delikatne. Gdy Tusk
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odje¿d¿a, przed wejœciem do samochodu, uœcisn¹
siê z Putinem na po¿egnanie raz jeszcze. Te gesty,
te rosyjskie s³owa podobaj¹ siê chyba wszystkim.
Polska i Rosja z nami, w naszym nieszczêœciu. I kto
to sprawi³? Prezydent Lech Kaczyñski. Nikt by tego
nie wymyœli³, a je¿eli ju¿, to nikt by w taki scenariusz
nie uwierzy³. Mnie zachowanie Rosjan bardzo siê
podoba. Tymczasem w Polsce ju¿ rano, przed
pa³acem prezydenckim zaczêto zapalaæ pierwsze
znicze i przynosiæ kwiaty. Teraz, wieczorem jest tu
morze ognia. Œwiat jest w szoku. Litwa og³asza 3dniow¹ ¿a³obê. ¯a³oba w Gruzji. Telewizje nasze
niczego wiêcej nie pokazuj¹, tylko miejsce
nieszczêœcia. Portrety tych, którzy zginêli, czarnobia³e, zdaj¹ siê mówiæ dojmuj¹co sam¹ barw¹. Jak
kruche jest ¿ycie. Sekunda i przenieœli siê do
wiecznoœci. Zastygli w swych uœmiechach.
Wizerunki z dobroci¹ na zawsze. Jak kraj d³ugi i
szeroki ³zy, ³zy, ³zy, Wiêkszoœæ jeszcze nie wierzy,
p³acze i czeka na obudzenie.
11.04.2010 - dzieñ po tragedii
Rosja znowu nas dziœ zaskoczy³a. Og³oszono, ¿e dziœ lub wczoraj, zostanie w TV Rossija
wyœwietlony „Katyñ” Wajdy. Rosjanie mogli go
obejrzeæ 2. 04 w kanale TV Kultura.
Powiedzieli u nich, ¿e oficerów zabi³o
NKWD. Putin to rozkaza³? Na emocjach? Czy œwiat
bêdzie siê teraz musia³ o Katyniu dowiedzieæ?
Poprzez te ofiary. Tamtych ponad 4 tysi¹ce w
samym Katyniu, by³o jakby za ma³o dla
sprawiedliwej pamiêci. Dziœ nastêpni, których ¿ycie
na trwa³e zachowa pamiêæ tamtych. Elita ówczesna
i elita obecna. Katyñ wyci¹ga po nich rêce. Œwie¿a
polska krew, na tej ju¿ zastyg³ej.
Reakcja œwiata jest zadziwiaj¹ca. Nie
dlatego, ¿e zewsz¹d p³yn¹ kondolencje. Ale
dlatego, ¿e obce kraje z tego powodu wyznaczaj¹ u
siebie ¿a³obê. To wiêcej ni¿ dyplomacja. Daleka
Brazylia - 3 dni. Nawet egzotyczne Malediwy. Hugo
Chávez szczerze wspó³czuje. Nowy prezydent
Janukowycz og³asza ¿a³obê na Ukrainie, Czesi i
S³owacy chc¹ jej w dzieñ pogrzebu. Czeski
prezydent Vaclav Klaus jest bliski p³aczu: Straci³em przyjaciela - mówi, z trudem hamuj¹c
emocje. W Moskwie i Smoleñsku zabrak³o bia³ych i
czerwonych kwiatów. Rosjanie, w odruchu serca
k³ad¹ je na tym, co polskie, nawet na samochodach
z nasz¹ rejestracj¹. Prezydent Unii Europejskiej
wyznaczy³ ¿a³obê na poniedzia³ek. Wszystko
rozpoczynaæ siê bêdzie 2 minutami ciszy. Mecz w
Hiszpanii Realu Madryt - minuta ciszy, gra tam
Jerzy Dudek. Pi³karze, nie-Polacy przecie¿, za³o¿yli
czarne opaski. Dudek skinieniem g³owy i gestem
rêki dziêkuje wszystkim. Kubica dziœ z tego powodu
nie wyst¹pi³ w grand prix. Gortat w Ameryce prosi
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o modlitwê. Polska jest na ustach ca³ego dos³ownie
œwiata. W czeskiej TV - 10 godzin programu. Polska
p³acze. Jaros³aw Kaczyñski wczoraj wieczorem by³
w Smoleñsku, zidentyfikowa³ swojego brata. To
trzeba zauwa¿yæ, ¿e cia³o prezydenta rozpoznano
jako jedno z pierwszych. Jeszcze ostatniego
prezydenta na uchodŸstwie Ryszarda
Kaczorowskiego i Krzysztofa Putry. Dzisiaj trumna z
prezydentem, odleci niebiesk¹ cas¹ do Polski. Putin
zosta³ zapewne w Smoleñsku. I co zadziwiaj¹ce, to
w³aœnie on ¿egna³ naszego prezydenta na lotnisku.
Prze¿egna³ siê, rosyjska orkiestra wojskowa
zagra³a Mazurka D¹browskiego nad trumn¹, a
potem dawny i zarazem obecny - hymn radziecki. To
w³aœnie Putin po¿egna³ siê z naszym prezydentem,
z którym nigdy nie rozmawia³ za ¿ycia, na rosyjskiej
ziemi. Polscy ¿o³nierze nieœli trumnê z cia³em
spowit¹ polskim sztandarem, do samolotu. Za ni¹
kroczy³ Putin i polski ambasador. Jakiœ polski
genera³ zap³aka³. Wczeœniej Rosjanie odbyli ma³¹
defiladê. ¯o³nierze mieli na g³owach takie same
czapki jak ten dowódca w Gniezdowie na ostatniej
stacji do Katynia w 1940. Paradoks historii - Putin,
jako najwa¿niejszy z goœci na lotnisku, ¿egnaj¹cy
martwego polskiego prezydenta. W Polsce o 12
zawy³y syreny. W Krasnymstawie, na instytucjach du¿o flag z kirem. Wy³y syreny, karetki pogotowia.
Wczoraj o 17 odprawiono mszê. Na ka¿dym
nabo¿eñstwie dziœ siê za nich modli. Ca³a Polska
czeka na przylot do kraju prezydenta. Wojskowi
stawiaj¹ kanciastymi ruchami, na katafalku, trumnê
z cia³em Pierwszego Obywatela Rzeczypospolitej.
Pierwsza podesz³a córka, brat, rodzina,
Komorowski, Tusk, osobistoœci. Na trasie przejazdu
- tysi¹ce warszawiaków. Przejazd królewski.
Rzucaj¹ kwiaty na karawan. W e-mailu ktoœ napisa³:
opinia o panu prezydencie zmieni³a siê w ci¹gu
jednej sekundy. Bez jednego jego s³owa. Co teraz
bêdzie z Polsk¹. Kto bêdzie teraz broni³ Polski?
Czêœæ tych, którzy wyszli na ulice towarzyszyæ
konduktowi, chc¹ zag³uszyæ wyrzuty sumienia, za to
¿e oczerniali prezydenta. Rafa³ Ziemkiewicz mówi³
o tych, co oœmieszali, jak teraz wygl¹daj¹. Piotr
Semka p³acze: Polsko, otrz¹œnij siê! Zacznij
szanowaæ za ¿ycia, a nie tylko po œmierci!
Prezydent, swoja œmierci¹ odmieni kraj?!!!
Nadaj¹ pieœñ o ma³ym rycerzu. Wyspowiada³ siê przed lotem, poda³ ktoœ z duchownych.
12.04.2010
Nastêpne pañstwa og³aszaj¹ ¿a³obê
narodow¹: Estonia, £otwa. Turcja, Czechy i
S³owacja w dniu pogrzebu prezydenta. Kupujê
wiêkszoœæ gazet. „Gazeta Wyborcza” odbiega
szat¹ graficzn¹ od pozosta³ych. Nie ma pierwszej
strony w czerni, jak mia³a do tej pory w zwyczaju.
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Czy dlatego, ¿e najwiêcej Go oczernia³a? W
szpitalu na raporcie - minuta ciszy, u nas na
oddziale te¿. Kole¿anki roni¹ ³zy, gdy rozmawiamy
na ten temat. Wiadomo ju¿ kiedy bêdzie pogrzeb.
Zidentyfikowano cia³o Pani Prezydentowej. Jutro
przyleci do Polski. Dziennikarze pytaj¹ polityków
jak ma wygl¹daæ przysz³a kampania wyborcza.
Niesio³owski, nic nie rozumiej¹c, pyta: „a jak ma
wygl¹daæ?”. Nie rozumie, ¿e teraz ludzie oczekuj¹
od nich czegoœ innego, ni¿ by³o do tej pory. Jeœli
teraz siê nie zmieni, zostanie po staremu. Aby cia³a
pochowano, zacznie siê psie ujadanie,
podgryzanie, plucie, jak zwykle, czego ludzie maj¹
serdecznie doœæ.
13.04.2010 wtorek
Czwarty dzieñ ¿a³oby. Dziœ sprowadzono z
Moskwy cia³o Pani Prezydentowej. Przejazd
ulicami Warszawy. Uroczystoœæ mia³a byæ
prywatna. Ale na lotnisku byli stary prymas, Glemp i
nowy - Muszyñski. Nie by³o ich chyba przy
prezydencie. Na ulicach stali ludzie, nie tak du¿o,
dziœ dzieñ pracy. Ale chcieli byæ. Zbyszek Bijata
organizuje ludzi na pogrzeb. Zaraz siê zapisujemy.
Wyjazd do Warszawy autokarem, gdzieœ o 7. W
sobotê musimy na wesele. Tu¿ po po³udniu
sensacyjna wiadomoœæ. Pogrzeb odbêdzie siê na
Wawelu. Oboje tam maj¹ spocz¹æ. Rano jeszcze
mówiono, ¿e brat wybierze miejsce, spekulowano o
rodzinnym grobie. W Krasnymstawie uroczystoœæ
w koœciele œw. Franciszka poœwiêcona Katyniowi.
Wtedy - 70 lat temu. Na koniec na ekranie para
prezydencka. Z kirem. W ogrodzie z drog¹
krzy¿ow¹ posadzono d¹b pamiêci poœwiêcony
policjantowi. Miedwiediew rozwa¿a przyjazd na
pogrzeb. A wczeœniej deklarowa³ przyjazd. Co siê
sta³o? Obama z³o¿y³ dziœ kondolencje naszemu
ambasadorowi, a póŸniej na szczycie j¹drowym
poleci³ uczciæ minut¹ ciszy, modlitwy, zadumy. „W
takich dniach wszyscy jesteœmy Polakami” powiedzia³. Minister Ewa Kopacz jest w Moskwie
dla identyfikacji cia³, ju¿ drugi czy trzeci dzieñ.
Dzisiaj bra³a udzia³ w rosyjskiej naradzie rz¹dowej z
udzia³em Putina. Zapyta³ j¹ w czym jeszcze pomóc.
Ona bardzo pochwali³a organizacjê. I pomoc. Nie
wyci¹gniêto jeszcze wszystkich cia³ spod wraku
samolotu. Las i bagno. Chyba 9 osób. Cia³o
lubelskiego pos³a, Edwarda Wojtasa nie zosta³o
zidentyfikowane.
14.04.2010
Decyzja pochowania cia³ prezydenckiej
pary na Wawelu wzbudza kontrowersje. Redaktor
powiedzia³: - Wytrzymaliœmy 3 dni ¿a³oby i zaczê³o
siê. Dzisiaj przylecia³o samolotem z Moskwy 30
trumien z cia³ami. Ustawiono je na lotnisku.

Zapis chwili

Rodziny podchodzi³y i przytulaj¹c siê do nich,
p³aka³y. Jest tam cia³o wicemarsza³ka Krzysztofa
Putry, osieroci³ 8 dzieci.
W Krasnymstawie smutna wiadomoœæ zmar³a nasza s¹siadka z klatki, z ulicy PCK,
mieszkaj¹ca w Lublinie Renatka Kucharska. Mia³a
38 lat, osieroci³a 2 dzieci.
15.04.2010
Spory wokó³ pochówku pary prezydenckiej
rozla³y siê. Ku zdziwieniu, Andrzej Wajda zabra³
g³os i jest przeciw. Abp Michalik apeluje o
powstrzymanie sporów. Zagranica ju¿ to komentuje. Niemcy dziwi¹ siê. Na szczêœcie s¹
kontrmanifestacje z has³ami „Kraków czeka”. Dziœ
przylecia³y 34 cia³a. Jest Maciej P³a¿yñski,
Szymanek-Deresz, gen Buk. Znowu straszny widok
na lotnisku - taki sam jak wczoraj. Witaj¹cy ofiary
katastrofy Tusk. I ogromna jad¹ca przez Warszawê
kawalkada wozów pogrzebowych. Wielkie
przygotowania do uroczystoœci w Krakowie.
Zapowiedzia³o przyjazd 41 delegacji. Prezydent
Miedwiediew przyzna³, bêd¹c w Ameryce, ¿e Katyñ
zrobili Rosjanie i Stalin. Potrzeba by³o tragedii
i znowu polskiej ofiary dla sprawy. A nade wszystko
postawa polskiego spo³eczeñstwa jest zadziwiaj¹ca. Coraz wiêksze t³umy cisn¹ siê do trumien
prezydenckiej pary, wystawionych w pa³acu
prezydenckim. Wczeœniej czekano 7-8 godzin, dziœ
potrzeba 18. Wiêkszoœæ to m³odzi. To potê¿ny
zastrzyk patriotyzmu na ca³e pokolenie. Po
podniesieniu wraku samolotu znaleziono ca³y
nienaruszony wieniec L. Kaczyñskiego przeznaczony na uroczystoœæ. Teraz bêdzie zabrany na
Wawel. Wczoraj podano, ¿e w samolocie wiedziano
przez 3-5 sekund, ¿e katastrofa nast¹pi. W
Krasnymstawie na blokach z rzadka flagi. Ludzie po
prostu ich nie maj¹. Organizowany wyjazd do
Warszawy autokarem, zostanie przekierowany na
Kraków.
16.04.2010
Pomóg³ chyba apel episkopatu o zaniechanie sporów o pochówek prezydenckiej pary na
Wawelu. Trochê m³odzie¿y skrzyknê³o siê w
Krakowie SMS-ami i za³o¿ywszy papierowe korony
pokaza³o siê w milczeniu. W krypcie prace id¹ pe³n¹
par¹. Sarkofag buduje siê z miodowego onyksu,
sprowadzonego z Turcji. Ale nowe, nieoczekiwane
zjawisko mo¿e popsuæ uroczystoœci niedzielne. W
Islandii wybuch wulkanu wyrzuca ogromne iloœci
popio³u, chmura ta rozlewa siê nad Europ¹. W 12
pañstwach, w tym i Polsce, zamkniêto przestrzeñ
powietrzn¹. Odwo³ano tysi¹ce lotów. Buzek nie
polecia³ do papie¿a. Wraca samochodem do Polski.
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Tymczasem udzia³ w uroczystoœciach
zapowie-dzia³o 96 delegacji z ca³ego œwiata.
Chmura jest szkodliwa dla silników samolotów. Nikt
nie chce rezygnowaæ. Nikt oficjalnie nie odwo³a³
swojego przyjazdu na pogrzeb. W mediach,
szczególnie w radiu, mówi siê o tych, co oczerniali
prezydenta. Zwykli ludzie dziwi¹ siê, ¿e to by³ taki
wspania³y cz³owiek. Dlaczego przedstawiano go
inaczej, a to kartofel, a to niski, a to ¿ona poda³a
kanapki w reklamówce. Dziœ wszyscy zdaj¹ siê
tego ¿a³owaæ. Zadziwiaj¹ca jest postawa narodu.
Ci¹gle ogromna kolejka czeka do pa³acu
prezydenckiego, dzieñ i noc. Doroœli i du¿o m³odych,
a nawet dzieci. Wszyscy bardzo ¿a³uj¹ prezydenta.
Dziœ podano, ¿e w Wilnie, Odessie, Tbilisi
powstan¹ ulice lub place im. Kaczyñskiego.
Prezydent Estonii jest na tyle zdeterminowany, ¿e
do Krakowa wybiera siê samochodem. Wieczorem
o 22 przylecia³ z Moskwy samolot, mo¿e jedyny dziœ
w Polsce (choæ pracowa³o lotnisko Rzeszów i
pocz¹tkowo Kraków). Przywieziono 8 cia³, w tym
gen. G¹gora, Gosiewskiego, Jarugê-Nowack¹,
Zakrzeñskiego. W Krasnymstawie posadzono dziœ
5 kolejnych dêbów katyñskich. Z inicjatywy szko³y
4, w ogrodzie biblijnym - 4. Ko³o wiêzienia naczelnikowi K³obukowskiemu. Dziœ w Lublinie, na
Majdanku odby³ siê pogrzeb krasnostawianki
Renaty Piaseckiej z domu Kucharskiej, prze¿y³a
zaledwie 38 lat. Osieroci³a 2 dzieci. Wielu
krasnostawian bra³o w nim udzia³. Tak¿e proboszcz
Skowron. Film Katyñ pokazywano dziœ w kongresie
USA. Doœæ niespodziewanie szybko. Pokazuj¹
ostanie sekundy lotu. Samolot zawadzi³ skrzyd³em
o drzewo, gdy straci³ skrzyd³o odwróci³ siê
podwoziem do góry i tak run¹³. Dziœ s³ysza³em
pierwszy dowcip na temat katastrofy. Jakie jest
najlepsze piwo w Smoleñsku? Zimny Lech.
Okropne, ale tacy ludzie te¿ s¹.
17.04.2010
SOBOTA. Ucich³y g³osy przeciw Wawelowi
jako miejscu pochówku. W Krakowie pojawi³y siê
anonimowe groŸby o wybuchu petard i paleniu
opon w czasie uroczystoœci. Py³ z wulkanu wci¹¿
zamyka lotniska. Odwo³ano dziœ w Europie ok. 20
tys. lotów. Polacy doskonale zdaj¹ egzamin z
jeszcze niedawno wyœmiewanego patriotyzmu.
T³um przed pa³acem nie rzednie, czekanie mo¿e na
10 godzin. Wielu m³odych rodziców z ma³ymi
dzieæmi. Jakie pokolenie z nich dla Polski
wyroœnie? Delegacji ze œwiata zg³osi³o siê ok. 100
na pogrzeb. Dos³ownie ca³y œwiat. Ale dziœ ukaza³o
siê odwo³anie przylotu Baracka Obamy. Za nim jak
po sznurku id¹ nastêpne. Sarkozy, Merkel, król
Szwecji, Barroso, szef NATO...
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Dziœ wieczorem przewieziono trumny z
cia³ami z pa³acu do katedry, na ca³¹ noc, do rana.
Czuwano przy nich ca³y czas.
18.04.2010 niedziela
Dzieñ pogrzebu. Rano o 7 wyprowadzenie
trumien prezydenckich z katedry, abp Nycz.
Kaczyñskiego nie by³o. Jad¹ 2 karawany ulicami
Warszawy, ko³o ratusza, Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wszêdzie stoj¹ ludzie, bija brawo
i rzucaj¹ kwiaty na samochody. Na lotnisku samolot
casa zabiera je na pok³ad. Gdy wzbija³ siê w górê,
pomacha³ na po¿egnanie skrzyd³ami. Ostatni raz
stolica po¿egna³a prezydenck¹ parê. Najpierw
podano o odwo³aniu 8 delegacji, to by³o wczoraj.
Dzisiaj ju¿ 29, parê godzin póŸniej - 40, a jeszcze
dalej - prawie 50. Rosja nie odwo³uje. W Krakowie
na trasie przejazdu z Balic do Bazyliki Mariackiej
t³umy rzuca³y kwiaty pod ko³a i na samochodykarawany. Na rynku t³um coraz wiêkszy.
Drobiazgowo ka¿dy jest przeszukiwany. G³owy
pañstw zasiadaj¹ w stallach. Miedwiediew, jako
jeden z ostatnich, wczeœniej spotka³ siê z polsk¹
delegacj¹. Zaprosi³ Komorowskiego na obchody w
Moskwie. Ten zaproszenie przyj¹³. Ostatni by³
Janukowycz. Ale jeszcze póŸniej, bardzo
zdeterminowany prezydent Gruzji, Saakaszwili.
Najpierw wyl¹dowa³ w Rzymie. SpóŸni³ siê, by³o ju¿
chyba po mszy, ale poszed³ na Wawel. Z Europy
Zachodniej w³aœciwie Jerzy Buzek, jeœli nie liczyæ
Niemców: prezydenta Kellera z ministrem spraw
zagranicznych G. Westerwelle. Pogrzeb chyba
królewski. Telewizje z ca³ego œwiata relacjonowa³y
go. Pojawi³a siê Europa Œrodkowowschodnia. To
jak symbol. Prezydent Klaus z Czech powiedzia³, ¿e
toM.niewybaczalne.
Nikt
z Brukseli
Kargul i J. Dehnel,
foto
H. Radej nie przyjecha³. Tu
ciesz¹ siê z deklaracji tych, co mieli przyjechaæ. To
tak jak by byli, w rzeczywistoœci - ich
ambasadorowie. Miedwiediewa w katedrze ju¿ nie
by³o, pojecha³ na lotnisko. Da³ wywiad. Nikt z
zagranicznych nie przemawia³. Komorowski w
wyst¹pieniu jakby chcia³ jak najmniej powiedzieæ o
prezydencie. Gdy skoñczy³ odezwa³o siê kilka braw
i zamilk³o. Po nim - Janusz Œniadek, szef
Solidarnoœci. Emocjonalnie i rzeczowo. Ciep³o.
Zwróci³ siê do Prezydenta, i jednoczeœnie mówi³ o
Nim. Gromkie brawa. Kontrastowa³o to z ich
brakiem u Komorowskiego. Wa³êsa w ogóle tu nie
przyjecha³. Chrzeœcijanin, z wizerunkiem Matki
Boskiej w klapie, a zapiek³oœæ a¿ po grób. By³
wczoraj w Warszawie i powiedzia³, ¿e nic wiêcej nie
ma do dodania w tej sprawie. Dziœ by³, niegdyœ
oficjalny ateista, prezydent Kwaœniewski. Taka
w³aœnie jest dzisiejsza Polska. Dawni przyjaciele, s¹
teraz wrogami. Ci, co byli po przeciwnych stronach,
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zda siê, ¿e s¹ razem. Najwiêksze zdziwienie, a
jednoczeœnie podziw wzbudzi³ przylot cesn¹, chyba
na ma³ych wysokoœciach, delegacji z dalekiego
Maroka. W egzotycznym bia³ym stroju - galabiji,
czerwonym toczku na g³owie. Czy by³ to prezydent?
Jak nie z tego œwiata, da³ nauczkê wielkim
przywódcom cywilizacji œródziemnomorskiej,
Zachodniej Europy. Mimo woli, na myœl przychodz¹
s³owa Józefa Pi³sudskiego: Zachód jest mocno
parszywieñki. Para prezydencka spoczê³a obok
pierwszego Naczelnika pañstwa. Na dziedziñcu
wawelskim delegacje zagraniczne wpisuj¹ siê do
ksiêgi kondolencyjnej i sk³adaj¹ wyrazy
wspó³czucia. Pierwsza w rzêdzie oczekuje
wnuczka pañstwa Kaczyñskich. Jeden z
prezydentów poca³owa³ j¹ w r¹czkê. Dzieñ siê
koñczy³. Na Wawelu s³owa, gesty, uœciski… Bia³oczerwone flagi z czarnymi wst¹¿kami zakry³a noc.
19.04.2010
Dziœ mo¿na powiedzieæ: wszystko minê³o.
Gazety pe³ne relacji z pogrzebu, piêknych szat
graficznych pierwszych ok³adek. Tylko Urbanowe
„Nie” jak zwykle bluŸniercze i obce. „Gazeta
Wyborcza” - takie same strony niby-¿a³obne. Ale
dzisiejszy dzieñ pe³en pogrzebów, chyba oœmiu. A
ten najwa¿niejszy - Ryszarda Kaczorowskiego.
Ostatniego prezydenta na uchodŸstwie. Wa³êsa by³
obecny. Msza ¿a³obna w archikatedrze œw. Jana.
Potem przejazd ulicami Warszawy do œwi¹tyni
Opatrznoœci Bo¿ej. Ludzie s¹ na ulicach. Nie tak
du¿o jak wczoraj. Rzucaj¹ kwiaty na karawan. A
jeszcze 10 dni temu, na dzieñ przed katastrof¹ by³
tutaj, ogl¹da³ grób przyjaciela ks. Peszkowskiego. I
powiedzia³, ¿e na miejsce tutaj trzeba sobie
zas³u¿yæ. Potrzeba by³o pó³tora tygodnia, aby tu
spocz¹³. Wprost niewiarygodne. W TV - dyskusje
jak potoczy siê dalej polskie ¿ycie polityczne. Klucz
do tego jest w rêku Jaros³awa Kaczyñskiego. Czy
wróci do dawnej retoryki?, to by³oby najgorsze. Ale
czy¿ on nie ma wyczucia, a przynajmniej
doradców? Gdzieœ podskórnie, obok nadal
wdziêcznoœci do Rosjan, spekuluje siê o
przyczynach katastrofy. Czy tylko wina pilota? Na
lotnisku nie by³o wszystkich ¿arówek, uzupe³niono
je po katastrofie. Kontrolerzy - czy nie byli aby
pijani? S³yszano jakoby jakieœ trzy strza³y. Przed
lasem by³ w¹wóz, pilot myœla³, ¿e jest wy¿ej. Nie
wezwano ani jednej karetki. Nadal wisi wiele flag
ozdobionych kirem.
Leszek Janeczek

Henryk Radej
* * *
Pamiêci Ofiar w Lesie Katyñskim
z 1940 i 2010 roku.
Polsko, w porze kwitnienia fio³ków
ja ju¿ p³akaæ nie umiem,
gdy widzê jak z pokor¹ przyjmujesz
i do piersi tulisz
kolejny zrzut bia³o-czerwonych trumien.
Warszawo, w tych dniach uskrzydlona
kiedy nocami têtni¹ ulice,
musia³aœ zmieniæ pa³ac, Belweder i halê
w cmentarne pole swych dzieci
zabitych za wschodni¹ granic¹.
Dziœ sam ju¿ nie wiem komu wierzyæ,
wci¹¿ mno¿¹ s³owa i gesty puste,
pozamieniali maski na gipsowe twarze
g³usi na Prawdê,
gdy tyle pytañ ciœnie siê na usta.
Wybacz mi, Polsko, ¿e mogê tylko
klêkn¹æ w modlitwie za Sprawê,
niby na warcie przy duchów pochodzie
co wije siê krwawo
z Lasów Katyñskich na Wawel.
Che³m, 15 kwietnia 2010 r.
Edward Krzysztof Rogalski
Panie Prezydencie
Mg³a pod Smoleñskiem
Z wyciem lokomotywy w tle
Rosi bia³o-czerwone pnie
Panie Prezydencie...
Uœmiech Pana
Nie pasuje STYLISTOM
Od filmu, mody i finansów
EURO-IDEALNE autorytety wiedz¹
Kogo uka¿¹ nieomylne oczy kamer
Panie Prezydencie...
Œwiate³ka drgaj¹
W coraz bardziej gêstniej¹cej mgle
Na ulicach, placach i miêkkim mchu
Znicze drogê znacz¹
A paragrafy i komisje
Jak py³ wulkaniczny
Powoli zakrywaj¹ d³onie
Z pojednania gestem
Panie Prezydencie...
Szczecin, kwiecieñ-maj A.D. 2010

63

Reporta¿ literacki

El¿bieta Szadura-Urbañska

Warszawa w dniach przemiany
Odtworzyæ emocje sprzed kilku tygodni,
wróciæ do tych dni w Warszawie po 10 kwietnia
2010 roku. To trudne zadanie. Szczególnie trudne,
gdy¿ teraz tamte odczucia s¹ poddawane analizie,
s¹ oceniane. Tak wiele powiedziano ju¿ o ich
niestosownoœci. Postawiono w nawias autentycznoœæ wzruszenia ludzi stoj¹cych przed
Pa³acem Prezydenckim, nie kwestionuj¹c przy tym
szczeroœci bólu obcych polityków. Jak siê broniæ?
Mówiæ, ¿e jestem Polk¹? Powiedz¹, ¿e uderzam w
fa³szywe tony nacjonalizmu, ¿e chcê dzieliæ. Mówiæ,
¿e prze¿y³am poczucie wspólnoty? Powiedz¹, ¿e
da siê to wyt³umaczyæ, stosuj¹c wyk³adniê
psychologii t³umu. Wiêc powiem, ¿e bardziej ni¿
Polk¹ czu³am siê wówczas obywatelk¹ tego kraju,
¿e tam nie by³o t³umu, tylko poszczególni ludzie, nie
by³o zbiorowych egzaltacji. By³y ³zy, modlitwy,
refleksja ka¿dego z nas i dojmuj¹ce odczucie, ¿e do
tych ludzi stoj¹cych obok jest nam bli¿ej ni¿
kiedykolwiek. By³o potêguj¹ce siê z dnia na dzieñ
odczucie duchowej przemiany. Nie obarczajcie
wiêc mnie swoimi przemyœleniami, ¿e to nietrwa³e,
fa³szywe i przemijaj¹ce. Mówcie za siebie. Oprócz
emocji, których wp³ywu na moj¹, nasz¹ przysz³oœæ
jeszcze nie znam - pozostanie pamiêæ tamtych dni.
Ja zapamiêtam je tak:
- Chyba sta³o siê coœ powa¿nego!
Prze³¹czam kana³y i widzê zdezorientowanych
dziennikarzy - kilka minut po dziewi¹tej w sobotni
poranek 10 kwietnia zadzwoni³a do mnie
przyjació³ka. Niedowierzanie. Jeszcze przed
og³oszeniem oficjalnych komunikatów s¹siedzi
wychodz¹ na ulicê. Dopytujemy siebie nawzajem,
dzwonimy, p³aczemy i rzucamy siê sobie w
ramiona. Ktoœ mówi, ¿e jego znajomy mia³ tam
jechaæ. Ktoœ kogoœ zna³, ktoœ nie jest pewien czy
ciocia pojecha³a poci¹giem czy polecia³a z
Prezydentem. Ju¿ ktoœ do stoj¹cych na ulicy podaje
przez otwarte okno nazwiska czytane przez
dziennikarza. Przy ka¿dym nazwisku znów jêk bólu
i strach - O Bo¿e, on te¿! - Co teraz bêdzie? - Co
teraz bêdzie? - Co bêdzie z nami?
Ktoœ próbuje wznieciæ iskierkê nadziei - trzy
osoby prze¿y³y, s¹ w ciê¿kim stanie. Iskierka
szybko gaœnie.
Jeszcze tego dnia, oko³o po³udnia przed
Pa³acem Prezydenckim. Przede mn¹ by³o ju¿
wielu. Kwiaty, znicze i krz¹taj¹cy siê, skupieni,
powa¿ni harcerze. Potem, o 18 msza w
Archikatedrze œw. Jana Chrzciciela. T³um wype³nia
Kanoniê, wylewa siê na plac Zamkowy. Poza
modlitwami, jedynie st³umione, przyciszone roz-

64

Reporta¿ literacki

mowy. Ca³un ¿a³oby przykry³ miasto. Mieszkañcy w
oknach i na balkonach wywiesili flagi przewi¹zane
kirem. Na naszej ulicy zrobili to wszyscy.

Warszawa ju¿ od sobotniego wieczora
naznaczona punktami zniczy i kwiatów. Przed
sejmem, przed Domem Polonii, przed koœcio³ami,
pomnikami, przed budynkiem politechniki (bo tam ta
m³oda stewardessa, s³ysza³a pani?), przed s¹dami,
budynkami IPN, przed prywatnymi domami. Wœród
zniczy, wetkniête wierszyki, ¿yczenia, zdjêcia. Nie
wstydzimy siê ³ez.
Niedzielny ranek. Sen nie przyniós³ ukojenia
i jak obuchem ok³ada nieodwracalnoœci¹ wczorajszego dnia. Prze³¹czanie kana³ów telewizyjnych,
niekoñcz¹ce siê rozmowy telefoniczne i rozmowy z
przypadkowymi przechodniami. Zastanawianie siê,
gdzie przywitaæ kondukt ¿a³obny z Cia³em
Prezydenta. Pan w kwiaciarni, w której czêsto
kupujê kwiaty, nawet nie pytaj¹c, bukiet czerwonobia³ych tulipanów przewi¹zuje czarn¹ wst¹¿eczk¹.
Kto dzisiaj kupowa³by kwiaty z innej okazji? Pójœæ
na Krakowskie Przedmieœcie, czy gdzieœ wzd³u¿
trasy przejazdu? Mo¿e gdzieœ bêdzie mniej ludzi?
Nie ma takiego odcinka trasy. Tu¿ przy Filtrach, na
Raszyñskiej ludzie stoj¹ w kilku rzêdach.
Spontanicznie ustawiliœmy siê pod³ug wzrostu,
dzieci najbli¿ej jezdni. Stoimy ponad godzinê, w
skupieniu, zatopieni w sobie. Powoli wy³aniaj¹ siê
prowadz¹ce kondukt motocykle. Niektórzy przyklêkaj¹, inni robi¹ znak krzy¿a w powietrzu, jeszcze
inni spuszczaj¹ g³owy. Na trumnê spada deszcz
kwiatów. Znikoma czêœæ z nich dotrze do Pa³acu
Prezydenckiego. Reszta tworzy kwietny dywan, za
chwilê zmia¿d¿ony ko³ami pojazdów. Kondukt
zamyka du¿a, mo¿e dwustuosobowa grupa
ubranych na czarno rowerzystów i motocyklistów.
Na jezdni zostaj¹ krwawe plamy czerwonych
tulipanów. Zwlekamy z powrotem do domu.
A potem bêdzie tak przez kolejne dni. Nie
zapomnimy o nikim. Nawet po zakoñczeniu
oficjalnej ¿a³oby, kiedy ostatnie trumny z cia³ami
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wróci³y do Polski, znajdziemy czas aby stan¹æ na
ulicach, na trasie przejazdu konduktu.

Foto. Krzysztof Miroñski
Pani¹ Mariê Kaczyñsk¹ ¿egnam z kolegami
z pracy. Pojechaliœmy bli¿ej lotniska. Na pustym
odcinku ¯wirki i Wigury wydawa³o siê, ¿e nie bêdzie
du¿o ludzi. Przez pierwsze minuty stoimy w ma³ych
grupkach. A potem z pobliskich biurowców wylewa
siê masa ludzi. Id¹, id¹ i id¹, szczelnie wype³niaj¹
ka¿dy skrawek miejsca wzd³u¿ ulicy. I tak samo w
œrodê wieczorem. Naoko³o estakady przy
Wawelskiej mnóstwo mieszkañców pobliskich
domów. Znów flagi, kwiaty, znicze. Kawalkada
trzydziestu trumien w cieniu zapadaj¹cego
zmierzchu sprawia dojmuj¹ce wra¿enie, budzi
grozê. Ludzie dziel¹ siê tymi odczuciami. Starsza
pani z bia³o-czerwon¹ opask¹ (wygl¹da jak by ta
opaska by³a z powstania warszawskiego) ucisza
rozmowy, dr¿¹c¹ rêk¹ wyci¹ga ró¿aniec i rozpoczyna modlitwê. Przy³¹czamy siê.
- Nie trzeba by³o czekaæ a¿ przywioz¹ Mariê
Kaczyñsk¹, trzeba by³o stan¹æ ju¿ w niedzielê nasza m³odsza kole¿anka z pracy ma ¿al, ¿e nie
pos³uchaliœmy jej w poniedzia³ek rano. Dzisiaj
zamknêliœmy biuro i wszyscy przyjechaliœmy tutaj.
Postoimy w kolejce do Pa³acu Prezydenckiego
tylko trochê, nie mo¿emy staæ a¿ 14 godzin. Wiemy,
¿e zaraz odejdziemy, ale trudno rozstaæ siê z tymi,
którzy przed nami i za nami. Chcemy tutaj byæ, to w
jakiœ niewyt³umaczalny sposób koi smutek, dodaje
otuchy. Podobnie jak wizyty na Krakowskim
Przedmieœciu w nocy. Nie sposób oddaæ
wyj¹tkowoœci tego, co siê dzieje. Ktoœ mówi: - Nie
wszyscy przyszli w szczerych intencjach, niektórzy
tylko po to, aby podstawiaæ twarz do kamer, szukaj¹
sensacji. - Bóg z nimi - spokojne puentuje
rudow³osa dziewczyna.
Kolejna wizyta na Krakowskim. Ju¿
ustawiono barierki. Podajemy znicze harcerkom.
Obserwujê pewn¹ scenkê i przez moment wydaje
mi siê, ¿e to kadr z filmu „Jutro idziemy do kina”, ¿e
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to jakaœ scena z przedwojennej Polski. Otó¿ wysoki
m³odzieniec w mundurze harcerza RP podchodzi
do stoj¹cego za barierk¹ ma³¿eñstwa i m³odej
dziewczyny. Wita siê z nimi szarmancko, ca³uje
kobietê w rêkê. Prowadzi wyszukan¹ i kurtuazyjn¹
rozmowê, nastêpnie przeprasza, gdy¿ wzywaj¹ go
obowi¹zki. Prosi jednak, aby pozwolili swojej córce
poczekaæ na koniec jego dy¿uru. Obiecuje
odprowadziæ dziewczynê do domu.
Dzwoni kolega spod Belwederu. Odda³ ho³d
prezydentowi Kaczorowskiemu. Sta³ „tylko” cztery
godziny. W kolejny dzieñ, id¹c do pracy zapalam
lampkê przy zdjêciu Janusza Kurtyki przy IPN-ie na
Marsza³kowskiej. Obok mnie zatrzymuje siê
elegancka, starsza pani. Odchodzi, mocno
œciskaj¹c moje ramiê. I jeszcze sobotnia msza na
placu Pi³sudskiego. Z budynku szko³y opodal hotelu
Victoria wysypuje siê t³um harcerzy. Przyjechali
tutaj z ca³ej Polski, jutro pojad¹ do Krakowa. Ktoœ
podaje nam okolicznoœciowe wydania gazet i nekrologi. Stoimy blisko parku Saskiego, przed nami
o³tarz i 96 czarno-bia³ych fotografii. Znów
wys³uchujemy na pamiêæ ju¿ znanych nazwisk ze
smoleñskiej listy. Wzruszamy siê, kiedy Krzysztof
Kolberger czyta wiersz Czes³awa Mi³osza „W mojej
ojczyŸnie”. Przekazujemy sobie znak pokoju
inaczej ni¿ podczas zwyczajnej mszy i okazuje siê,
¿e wszyscy znamy intonowane przy o³tarzu pieœni.

Foto. Krzysztof Miroñski
- Widzia³em was na placu Pi³sudskiego, te¿
tam by³em - znajomy dzwoni wieczorem, a mnie
przebiega przez g³owê, ¿e on przecie¿ jest
niewierz¹cy. Jakby czyta³ w moich myœlach:
- To nie by³y tylko uroczystoœci religijne, to
by³a manifestacja narodowa.
- Ale co to jest naród? - rozpoczynaj¹ siê
d³ugie Polaków rozmowy, czêsto prowadzone
przed klawiatur¹ komputera.
- Naród to równie¿ nasza historia i nasi
przodkowie. Naród to idea - przekonujemy siebie
nawzajem.
El¿bieta Szadura-Urbañska
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Arkadiusz Sann

S

o³¿enicyna magnum opus

Przez wiele lat spo³eczeñstwa krajów tzw.
demokracji ludowej ¿y³y w b³ogim przekonaniu, ¿e
oto nasta³y czasy nieustannej szczêœliwoœci, w
których to czasach, pod³ug patetycznych zapewnieñ pierwszych sekretarzy, ¿yje siê ludziom lepiej
i dostatniej. Przodowa³a w tej znakomicie zmontowanej propagandzie Rosja Radziecka, z za³o¿enia
pañstwo bezklasowe, w którym sprawuj¹ rz¹dy
ludzie pracy. W tego typu spo³eczeñstwie, wed³ug
zapewnieñ propagandy sowieckiej, nie mog³o byæ
mowy o jakichkolwiek skrzywieniach politycznych,
a jeœli takowe siê zdarza³y, by³y to z pewnoœci¹
elementy obce lub zmanipulowane przez obc¹
propagandê. I kto wie, jak d³ugo miliony tych ludzi
radzieckich ¿y³oby w tym wyidealizowanym
przekonaniu, gdyby nie pewien cz³owiek, który
uzna³ za swe powo³anie daæ œwiadectwo prawdzie.
Nazywa³ siê Aleksander Isajewicz So³¿enicyn i to
on w³aœnie odwa¿y³ siê ujawniæ prawdziwe oblicze
Sowietskowo Sojuza. Nie zaszkodzi w tym miejscu
przypomnieæ kim by³ i co takiego napisa³, ¿e w 1970
roku przyznano mu presti¿ow¹ Nagrodê Nobla.
Urodzi³ siê 11 grudnia 1918 roku w
Kis³owodzku. Studiowa³ matematykê, filozofiê,
literaturê i historiê. W czasie II wojny œwiatowej
walczy³ w oddziale artylerii w stopniu kapitana.
Wyró¿niony Orderem Wojny OjczyŸnianej i Orderem Czerwonej Gwiazdy. Aresztowany w lutym
1945 roku w Elbl¹gu po tym, jak NKWD (Ludowy
Komisariat Spraw Wewnêtrznych) przechwyci³ jego
list do przyjaciela, w którym So³¿enicyn krytykowa³
sposób prowadzenia wojny przez w³adzê
radzieck¹. Oskar¿ony o antyradzieck¹ agitacjê, na
mocy okrytego z³¹ s³aw¹ artyku³u 58. skazany
zosta³ na 8 lat wychowawczego obozu pracy. Karê
odsiadywa³ w Nowej Jerozolimie pod Moskw¹, w
Marfinie i Ekibastuzie. Zwolniony w 1953 roku,
osiad³ w wiosce Kok-Terek (Kazachstan) na tzw.
„wieczne osiedlenie”. Po zdiagnozowanym wkrótce
u pisarza raku ¿o³¹dka, lekarze dawali mu co
najwy¿ej trzy miesi¹ce ¿ycia. Tymczasem choroba
ust¹pi³a bez wyraŸnych przyczyn, co So³¿enicyn
uzna³ za Bo¿y zamys³. W 1956 roku zosta³
zrehabilitowany, i jako nauczyciel, podj¹³ pracê w
Riazaniu.
W okresie chruszczowowskiej odwil¿y
uda³o mu siê po d³ugich i ¿mudnych zabiegach i
protekcjach opublikowaæ debiutanck¹ powieœæ
Jeden dzieñ Iwana Denisowicza (1962), za co
otrzyma³ Nagrodê Leninowsk¹. Wraz z nastaniem
rz¹dów L. Bre¿niewa, dla So³¿enicyna jako pisarza
nasta³y ciê¿kie czasy - w 1965 roku KGB (Komitet
Bezpieczeñstwa Pañstwowego) skonfiskowa³ jego
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zakonspirowane archiwum; pisarz otrzyma³ zakaz
publikacji w ca³ym kraju, a w prasie rozpisywano siê
szeroko o jego ¿ydowskim pochodzeniu i rzekomej
wspó³pracy z gestapo w czasie ostatniej wojny.
Tymczasem w 1970 roku So³¿enicynowi przyznana
zosta³a Nagroda Nobla za ca³okszta³t twórczoœci
(do tego czasu zd¹¿y³ opublikowaæ Kr¹g pierwszy i
Oddzia³ chorych na raka); wbrew pozorom, nie
przynios³o to pisarzowi uznania w kraju, wrêcz
przeciwnie - w 1973 roku wszechw³adny KGB
skonfiskowa³ pisarzowi rêkopis Archipelagu Gu³ag.
Fakt ten sk³oni³ noblistê do nawi¹zania wspó³pracy z
wydawnictwem YMCA Press, co wkrótce
zaowocowa³o wydaniem paryskim Archipelagu…
W tym samym mniej wiêcej czasie So³¿enicyn
publikuje na Zachodzie List do wodzów Zwi¹zku
Radzieckiego. Wszystko to sprawia, ¿e radziecki
noblista, po krótkim aresztowaniu zostaje wydalony
ze Zwi¹zku Radzieckiego. Tym samym rozpoczyna
siê jego kolejny ¿yciowy rozdzia³ - emigracja.
Krótko przebywa w Szwajcarii (Zurych), a
nastêpnie wyje¿d¿a do USA, gdzie osiedla siê w
Cavendish (w stanie Vermont); tam rozpoczyna
pracê nad wielotomow¹ epopej¹ historyczn¹
Czerwone ko³o (ostatecznie nieukoñczon¹). Skryty,
odizolowany od emigracji rosyjskiej, nazywany
przez prasê zachodni¹ „samotnikiem z Vermont”.
Po gorbaczowowskiej pierestrojce Rosja
przypomnia³a sobie nagle o So³¿enicynie,
przywracaj¹c mu w 1989 roku obywatelstwo. Od
tego czasu musia³o up³yn¹æ jeszcze piêæ lat, nim
nowo mianowany obywatel Rosji zdecydowa³ siê
powróciæ do swojej ojczyzny. Rz¹d rosyjski
podarowa³ mu posiad³oœæ pod Moskw¹, co
pozwoli³o pisarzowi w³¹czyæ siê doœæ prêdko w
¿ycie spo³eczne i literackie. W 1997 roku wybrany
zosta³ na cz³onka Rosyjskiej Akademii Nauk.
Aktywny (odczyty, publikacje, wystêpy w TV…) a¿
do 2008 roku, kiedy to w wyniku zawa³u serca
umiera 3 sierpnia.
Archipelag GU£ag jest najbardziej znanym i
czytanym dzie³em So³¿enicyna w Polsce i na
œwiecie. Celowo u¿ywam s³owa „dzie³o”, a nie
powieœæ, bo Archipelagu… powieœci¹ nazwaæ nie
mo¿na; to raczej gigantyczne opracowanie sytuacji
tzw. zeków i warunków, w jakich ¿yli w obozach
karnych na terenie Rosji Sowieckiej od Czukotki po
Krym. Mówi¹c bardziej precyzyjnie, jest to anatomia
stalinowskiego terroru i bestialstwa. So³¿enicyn by³
pierwszym pisarzem rosyjskim, który ukaza³
wszystkie mechanizmy, jakie wystêpowa³y w
obozach karno-wychowawczych na terenie
Zwi¹zku Radzieckiego w latach 1918-1956.
Kto przebrnie przez ca³y Archipelag… ten
zrozumie, dlaczego pisarz otrzyma³ Nagrodê Nobla.
S¹ w tym dziele poruszane niemal wszystkie
aspekty - psychologiczne, spo³eczne, polityczne,
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ekonomiczne, etyczne… Ka¿de omawiane
zagadnienie jest rozbierane na czêœci pierwsze
i skrupulatnie opisywane i analizowane. Opisane s¹
z niezwyk³¹ dok³adnoœci¹ poszczególne grupy
wiêŸniów - knajacy (kryminaliœci), zeki (polityczni),
którzy z kolei dzielili siê na poszczególne frakcje
i ugrupowania. Warunki, w jakich ¿yli, gdzie i jak
pracowali, co jedli, jak potrafili przechytrzyæ
stra¿ników, za jakie „przewinienia” zostali skazani,
co myœleli, jak siê zmieniali, jak siê poni¿ali za
kromkê chleba (pajkê), jak umierali… - o tym
wszystkim mówi Archipelag…
Nic przeto dziwnego, ¿e dzie³o to
(wydawane pierwotnie na Zachodzie w latach
1974-1991) wstrz¹snê³o Europ¹. Nie wiem, na ile
Archipelag… przyczyni³ siê w Rosji do zrzucenia
jarzma totalitaryzmu; moim skromnym zdaniem
mia³ on pod tym wzglêdem ogromne znaczenie.
Dzie³o to jest œwiadectwem wydarzeñ d³ugo i
skrzêtnie ukrywanych przez w³adze sowieckie. Z
biegiem lat sta³o siê przestrog¹ i ostrze¿eniem dla
nastêpnych pokoleñ.
Arkadiusz Sann

Zawsze twierdzi³em, ¿e los to z³y kawa³.
Josif Brodski
Irena Iwañczyk
***
Cisza
mojego pustego
domku
po rodzicach
jest tak wielka
¿e nie daje otworzyæ
drzwi
A kiedy pokonam
jej opór
trzeszcz¹ otwierane
zamki
pêkaj¹ welony
pajêczyn
a odg³os kroków
odbija siê echem
w rozlanej pustce
Gdy usi¹dê
w uszach dzwoni
lêk i têsknota
***
Rozpalam cierpienie
zamykam w pude³ka
klisze podartych spojrzeñ
We wrz¹tku nocy
topiê hydrê
okadzam mirr¹ Twoj¹ g³owê
mamroczê s³owa znane
z zaklêæ czarownic
i czekam
z lin¹ cierpliwoœci
na szyi
czasu

Aleksander So³¿enicyn - Archipelag GU£ag 19181956, prze³. Jerzy Pomianowski (Micha³
Kaniowski), Dom Wydawniczy REBIS, Poznañ
2009, objêtoœæ - czêœæ I-II - 566 str., czêœæ III-IV 616 str., czêœæ V-VII - 542 str.

Irena Iwañczyk,
Mistyka ¿ycia,
Polihymnia,
Lublin 2009, ss.100
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Krzysztof Nizio³

T

arnogórskie wspomnienia

Pamiêæ ludzka jest ulotna. Przebieg
zdarzeñ, w których uczestniczyliœmy, b¹dŸ byliœmy
ich œwiadkami, rozmywa czas. Pamiêæ o ludziach
umiera wraz z ludŸmi. Zatem obowi¹zkiem
kolejnych pokoleñ winna byæ troska i zabieganie o
to, by wydarzenia z przesz³oœci nie utonê³y w
mrokach zapomnienia. […] W przesz³oœci bowiem
szukamy w³asnych korzeni, w nich odnajdujemy
to¿samoœæ i wiêzy pokoleniowe. Tymi s³owami
Alicja Malczewska-Mosek w ksi¹¿ce Zatrzymaæ
czas w kadrze pamiêci rozpoczyna sw¹
retrospektywn¹ podró¿ w strony rodzinne.
Autorka, urodzona w roku 1933 w
Tarnogórze, dzieciñstwo i lata m³odzieñcze
spêdzi³a w rodzinnej miejscowoœci, z krótk¹
przerw¹ na czas nauki w Gimnazjum i Liceum ss.
Urszulanek w Lublinie. Jako 24-letnia absolwentka
KUL, w roku 1957 zdecydowa³a siê - na
zaproszenie przyjació³ - na wyjazd do Gdyni, po to,
by - jak sama pisze - budowaæ swój nowy œwiat i
odnaleŸæ swe miejsce na ziemi.
W pierwszej czêœci ksi¹¿ki, autorka, na tle
wa¿nych wydarzeñ dla historii Polski, przedstawia
w ogólnym zarysie historiê Tarnogóry, od za³o¿enia
miasta w roku 1548, a¿ do wybuchu II wojny
œwiatowej. Poznajemy zmienne losy lokalnej
spo³ecznoœci, jej wzloty, upadki i zaanga¿owanie
mieszkañców w dzia³ania niepodleg³oœciowe.
Czêœæ druga to opowieœæ o szczêœliwym
dzieciñstwie przerwanym nagle i brutalnie przez
wybuch II wojny œwiatowej. Ogl¹damy, widziane
oczami dziecka straszne obrazy wojennej i okupacyjnej rzeczywistoœci. Aresztowanie przez
hitlerowskich okupantów i œmieræ ojca (prawdopodobnie zosta³ rozstrzelany w zbiorowej egzekucji w
Kumowej Dolinie ko³o Che³ma), aresztowanie i wywiezienie matki do obozu koncentracyjnego w
Oœwiêcimiu to tylko niektóre tragiczne wydarzenia z
¿ycia autorki, z którymi musia³a poradziæ sobie ona
sama i jej rodzina. Jakby tego by³o ma³o,
oœmioletnia wówczas Alicja by³a równie¿
œwiadkiem eksterminacji izbickich ¯ydów,
przeprowadzanej z nies³ychanym okrucieñstwem
przez os³awiony duet Engels - Klemm.
Nowa rzeczywistoœæ i nowa w³adza, która
obejmuje rz¹dy po wyzwoleniu, niestety równie¿
nie oszczêdzaj¹ autorki, jej rodziny, jak i innych
mieszkañców Tarnogóry. Za dzia³alnoœæ w czasie
okupacji w organizacjach niepodleg³oœciowych,
które dla nowej w³adzy s¹ niewygodne, wielu
mieszkañców Tarnogóry i okolicznych miejscowoœci zostaje aresztowanych i wywiezionych do
pracy w ³agrach na Uralu.
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Jak pisze autorka: Kilku z nich wróci³o w
1945 r., inni póŸniej albo wcale. Prawda szeptana o
tych wydarzeniach znana by³a niemal wszystkim.
Ale bezpieczniej by³o o tym nie mówiæ.
Ksi¹¿ka Alicji Malczewskiej-Mosek to
kolejna z wydanych w ostatnich latach prac
opisuj¹cych lokaln¹ historiê widzian¹ oczami
naocznego œwiadka.
Krzysztof Nizio³

Alicja Malczewska-Mosek, Zatrzymaæ czas
w kadrze pamiêci, „Archeus”, Gdynia 2009, ss. 128.

Nasi przyjaciele:
Wojtek Miê¿a³,
Marek Kiciñski,
Marian Sawa,
Mieczys³aw ¯ebrowski

Alfred Przybysz - grafika
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Proza

Kazimierz Boles³aw Malinowski

D

onergaloda

£ukasz Go³êbiewski pisze powieœci ze sfer
pankowych. Gdy¿ jest pankiem wci¹¿ not dead,
i szczyci siê tem. Jego ksi¹¿ki Xenna moja mi³oœæ,
Melan¿e z ¿ylet¹ czy Disorder i ja mia³y pewn¹ dozê
uroku wynikaj¹cego z utrwalenia obyczajowych
obrazków dokumentuj¹cych nielekki ¿ywot
pankowy, tj. pety, ochleje, upalenia, promiskuityzm
oraz elementy infantylnej kontestacji, wyra¿aj¹cej
siê w u¿ywaniu specyficznych dla tej subkultury
gad¿etów materialnych i mentalnych. Literatura
jakichœ specjalnie wysokich lotów nigdy to nie by³a,
ale czasem zdarza³ siê niemal zabawny humor,
jakieœ ³adne zdanie, no - nie by³a to grafomania w
sensie œcis³ym. Powiem wam, to daje radê
rozeznaæ, kiedy autor pisze, bo ma coœ do
oznajmienia, co wydaje mu siê istotne i interesuj¹ce, wiêc oznajmienia warte, a kiedy dusi bo z
jakichœ innych powodów wydaje mu siê, ¿e musi.
Ten mus, natrêctwo pisania, nazywa siê
grafomani¹.
I tu dochodzimy do omówienia
nowej ksi¹¿ki Go³êbiewskiego, ma ona tytu³ Z³am
prawo. Nim o niej zacznê, chcia³bym wyraziæ
podziw dla œwietnego znaku graficznego
wydawnictwa Jirafa Roja, które dan¹ ksi¹¿kê
wypuœci³o na œwiat. Zarys czerwonej ¿yrafy w
charakterystycznym rozkroku u wodopoju. Jeden z
zajebistszych logotypów jakie znam. Chcia³bym
polecieæ dalej superlatywami, ale tym samym ich
zapas wyczerpa³em. Bo Z³am prawo to kiepska
powieœæ kryminalna. Czy jest coœ w literaturze
smutniejszego? Go³êbiewski jako dokumentalista
obyczaju mo¿e byæ. To mu jednako¿ nie wystarcza,
têskni za fabularnymi emocjami z dopalaczem.
Póki trzyma siê ziemi jest do wytrzymania, bo w
miarê wiarygodny. Ale jak rozwija fabularne
skrzyd³a by poderwaæ siê do lotu - jest gorzej.
Koledzy z ¯oliborza, szczeniêce lata, bardzo
piêknie. Nasze ¿oliborskie podwórko przy
Krasiñskiego, z piêkn¹ powstañcz¹, a tak¿e
socjalistyczn¹ tradycj¹, wyznacza³o przestrzeñ
naszych zabaw i naszych mitologii. [...] Robiliœmy
nocne wypady na Cmentarz Pow¹zkowski w
poszukiwaniu duchów i straszyliœmy pijaków na
sadach ¯oliborskich w charakterze wyskakuj¹cych
zza drzew upiorów. Pyskaci, zadziorni, spragnieni
wra¿eñ. Marzyliœmy, by zostaæ bandytami, a na
razie bawiliœmy siê w Indian, przywi¹zuj¹c chud¹
siostrê Arka i Alka grubym powrozem do
drzewa i strasz¹c wzniesieniem stosu. [...] Kolejne
etapy rozwoju: skleja³em model kr¹¿ownika
„Aurora”. Z odtwarzacza kasetowego lec¹ piosenki
nagrane z Listy Przebojów Programu Trzeciego:
„Pa³ac” Maanamu, „Ten wasz œwiat” Oddzia³u
Zamkniêtego, „Zwierzenia kontestatora” TSA. [...]
U Lola pierwszy raz us³ysza³em punk rocka, Ÿle
nagrane na kasetach Stilon-Gorzów koncerty
zespo³ów: Xenna, SS-20, WC, Corpus X, Deuter,
Tilt czy Bikini. Pierwsze fascynacje puci¹

lotu w niezwyk³oœci sensacyjne - kolega
powieszony na trzepaku, napiêtnowany
pentagramem, wypatroszony na nim kot. I ju¿ nie
bêdzie ucieczki od kulawej intrygi. Bo autor za³o¿y³
sobie, ¿e tego w³aœnie czytelowi trzeba, tego ³aknie,
wiêc na wstêpie obiecuje solennie: - Obiecujê, ¿e
dalej bêdzie to, co lubicie najbardziej, czyli jazda
bez trzymanki, œwintuszenie bez ograniczeñ, zero
autocenzury. No wiêc wszystkie ³akocie w kolejnych
partiach musz¹ byæ dostarczone zgodnie z umow¹ szatan, narkotyki, seks analny, prostytuski, bo [...]
Samo s³owo „grzecznie” mnie brzydzi. Deklaruje
bowiem autor po¿¹danie niezwyk³oœci, fascynuje
go ból zmieszany z rozkosz¹, œlina z krwi¹, sperma
z ka³em, piêkno z najgorsz¹ ohyd¹. Spodziewa siê,
¿e tego z dr¿eniem niecierpliwoœci oczekuje target
jego ksi¹¿ki, no wiêc skwapliwie dostarcza, jak
potrafi, obiecanego towaru. I s¹ tacy, co wiedz¹, jak
tego rodzaju staf klientowi, markowej jakoœci, daæ,
lecz tu go nie dostaniemy. Chcia³oby siê rzecz
skwitowaæ s³owami Wokulskiego skierowanymi do
amanta Starskiego: - Niech pana to nie gniewa,
panie Starski, co powiem [...] Pan siê myli co do
siebie... W panu jest tyle demona, ile trucizny w
zapa³ce... Intryga nie podkrêca ciekawoœci, w
kryminale to powa¿na usterka, co wiêcej, zdarzaj¹
siê poœlizgi w harlekinowy kicz: [...] poci¹gn¹³em j¹
ku sobie, przylgnê³a uleg³¹ i ufna, z iskrami mi³oœci
w oczach, a mo¿e to by³y tylko odbite ogniki œwiec?
[...] mieliœmy siê z³¹czyæ, oddaæ sobie w ofierze
mi³oœci, staæ siê jednym cia³em i jedn¹ dusz¹ [...].
To, co autor próbuje przedstawiæ jako dojrzewanie
do grzechu, jest tylko relacj¹ z pogr¹¿ania siê w
koszmarny infantylizm banalnych paskudnoœci. W
tym sensie ta opowieœæ to konkretny horror. Byliœmy
spragnionymi akceptacji dzieciakami. Rozwiniêcie
tej myœli mog³oby daæ autorowi szansê na napisanie
dobrej powieœci, a tak, mamy jak¹œ opowiastkê z
mentalnych krêgów Dody i Nergala.
Kazimierz Boles³aw Malinowski

£ukasz Go³êbiewski,
Z³am prawo, Jirafa
Roja, Warszawa 2010,
ss 206.
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Zbigniew Strza³kowski

I

w stosownym zdaniu
sprawy

d¹c w g³¹b s³owa

Materi¹ poezji jest s³owo. Umiejêtnoœæ
pos³ugiwania siê nim œwiadczy o kunszcie
opanowania warsztatu artystycznego. Osi¹ga siê j¹
po latach uprawiania poezji wzbogacon¹ o idee,
które maj¹ nadal g³êboki sens opisywanej
rzeczywistoœci.
Taki tok rozwoju poetyckiego jest charakterystyczny dla Piotra Kupczaka, autora dwóch
wydanych tomików poezji: „Nieba otwarte” (Lublin
2003) i „Uko³ysz przeœnieniem” (Tarnogród 2005).
Oba s¹ oparte o lirykê osobist¹, pe³n¹ refleksyjnych
odniesieñ, czêsto wzbogacon¹ eschatologicznymi
motywami poszerzaj¹cymi obraz rzeczywistoœci ludzk¹ niedol¹, zw¹tpieniem, samotnoœci¹.
RzeŸbienie s³ów, metafor, ukryta warstwa
metafizycznych odniesieñ, formowa³y w³asny œwiat
poety, pe³en prostoty opisu krajobrazu, ludzkich
prze¿yæ, dŸwiêków, niemal bajecznych zwrotów:
Sepiowy wiatr
pog³aska³bym
kêdziory falowane
w liœciach gor¹cych
wynuciæ
na wskroœ
oczarowanie
Ca³a poezja autora opiera siê na skrótach
s³ów, ich zderzeniu siê ze sob¹, wzbogacaj¹c
dodatkowo ich treœæ paradoksaln¹ swobod¹. Jedn¹
z podstawowych cech konstrukcji wierszy jest
bogactwo jêzyka podkreœlaj¹ce ich lirycznoœæ,
melodyjnoœæ i delikatnoœæ kontemplacji.
Jako teolog z wykszta³cenia, Kupczak
porusza tak¿e tematy religijne: znaczenie Boga i
mistyki w ¿yciu cz³owieka oraz franciszkañskiego
postrzegania piêkna przyrody.
W najnowszych wierszach, publikowanych
w „Kwartalniku Tarnogrodzkim”, bi³gorajskich
„Aspektach”, oraz „Nestorze” kryje siê wewnêtrzny
niepokój moralny oraz niepewnoœæ, czy s³owo
potrafi unieœæ ciê¿ar prze¿yæ, czy „to wszystko we
mnie jest/ w duszy wolnej tkwi”. G³êboka refleksja
opiera siê o metafizyczne odniesienia i filozoficzn¹
koncepcjê œwiata: odkrywanie Boga jako Absolutu.
Materia jêzyka jest formowana wed³ug
za³o¿eñ ideowych, a tak¿e budowania
nowatorskich form jêzyka poezji. Autor pamiêta, ¿e
S£OWO jest ojczyzn¹ wyobraŸni:
Najwa¿niejsze
to s³owo
niewypowiedziane
wklête w granit
d³utem jêzyka
niewykaleczone
otwarcie
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Nie³atwo jest wyjœæ poza granice doœwiadczeñ kultury jêzyka, stworzyæ w³asny arsena³
s³owotwórstwa i nie zagubiæ siê w schemacie
skomplikowanych odniesieñ poetyckich. Na
szczêœcie, autor ostro¿nie porusza siê na tym polu,
nadaj¹c s³owom ekspresjê ruchow¹ wymagaj¹c¹
myœlenia intelektualnego i przestrzegaj¹c
dyscypliny kompozycyjnej.
Z wielk¹ satysfakcj¹ wchodzi³em w g³¹b
poezji Kupczaka, odkrywaj¹c w niej lekkoœæ formy,
szukanie œwie¿oœci s³owa, pe³nej podtekstów
mog¹cych budziæ w czytelniku niezgodê na ich
znaczenie. Inspiruj¹ one do wnikliwego odczytania
przemyœleñ poety, który boryka siê z w³asnym
sumieniem, poszukuj¹c zagubionych wartoœci
etycznych we wspó³czesnym œwiecie, by uratowaæ
w sobie cz³owieczeñstwo:
Siedzê odarty
przez siebie z cz³owieka
w pe³nym anio³ów
domu bez okien.
Czy¿ nie jest to liryka mistyczna, przes³anie
wiary, tajemnica sacrum ukryta w rzeŸbie s³ów,
poezja zaskakuj¹cych porównañ, w których kryje
siê ¿ycie poety i jego marzenia? Poezja to
przestrzeñ wolnoœci, w której, niczym w ogrodzie
naszych marzeñ, jesteœmy wiecznoœci¹.
Oczekiwany, kolejny tom poezji Piotra
Kupczaka z pewnoœci¹ bêdzie siê ró¿ni³, tak w
treœci, jak i w formie, od poprzednich tomików, które
by³y prób¹ stworzenia w³asnego jêzyka poetyckiego, jêzyka s³ów zderzaj¹cych siê ze sob¹,
niekiedy zbyt gwa³townie. To doœwiadczenie kaza³o
poecie zrezygnowaæ, chocia¿ niezupe³nie, z
ekwilibrystyki jêzykowej na rzecz jasnego modelu
percepcji s³ownej, na której opiera siê prostota
konstrukcji wiersza.
Zbigniew Strza³kowski
Piotr Kupczak
Królowa jednej nocy
Có¿ noc
dzieñ
kwiat jeden
dla œwiata
piwo i film
dzielony pokoik
jutro nie sen
pró¿ne butelki
happy end
twój uœmiech
rozkwita królowo
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Mariusz Kargul

Piotr Kupczak
We mnie
To we mnie jest
ten oczu gest
ch³opiêcy uœmiech serca
nieskrywany w cieñ
To we mnie jest
tych oczu treœæ
zr¹b mnogich dróg
po których nie zawsze mo¿esz iœæ
na piersi klucze do mieszkania
kiedy w niebie gniew
We mnie twój g³os
melodia zwierzeñ
³y¿eczk¹ wybierana
z rubinowych ust
We mnie twych oczu
w zenicie b³ysk
co cicho trwa
wrzeœniowy sad
list nigdy nie pisany
wyz³acany spotkaniami
We mnie ta noc
plejada spamiêtanych zdjêæ
pachn¹cy powiew pól
babciny z mas³em chleb
pajêczyn ironizuj¹cy œmiech
a w pe³ni nocy tej
do objêæ ³atwe
twoje ramiona w deszcz
To wszystko we mnie jest
w duszy wolnej tkwi
A kto wie gdzie
król imion Bóg
jedyny wszechœwiat cudów
sens dzieciêcych stóp

P

odró¿e z groz¹ w baga¿niku
i dreszczem po koœciach

W chacie Stefana Dardy panuje od rana
niez³e zamieszanie. Wszystko z powodu zlotu
bohaterów jego powieœci. Sam gospodarz krz¹ta
siê po ca³ym obejœciu, by nikomu nie zabrak³o
miejsca, i ka¿dy móg³ poczuæ siê jak u siebie w
domu. Jest ju¿ Marek Leœniewski, który mówi, ¿e
podobno Baœka szuka go po ca³ym Lublinie
i Wroc³awiu, ale on jej przecie¿ t³umaczy³, ¿e to nie
ma sensu, bo i tak w Wielki Pi¹tek spotkaj¹ siê w
Wyrêbach. To ju¿ nie jego wina, ¿e niektóre
œlamazary zbaczaj¹ w S³oneczn¹ Dolinê, nie
wiadomo czego tam szukaj¹c, a potem wieje od
nich starzyzn¹. Podobnie jak z narwanym starszym
Kowalikiem. Wyœlij ch³opa po samogon, to zwlecze
ci wygon. Wygoñ po filety z kurczaka, zrobi ci z
puszczyka. Basia zreszt¹ ju¿ dawno zastrzyg³a
sobie, ¿e ma to i owo do powiedzenia
Leœniewskiemu, wiêc mo¿e byæ ostro.
Nie sztuka zaludniaæ swe powieœci wieloma
bohaterami. Trzeba umieæ potem siê nimi
zaopiekowaæ. Zdarza siê bowiem, ¿e opuszczone
przez autora „dzieci” b³¹kaj¹ siê potem d³ugo i bez
celu po bezdro¿ach literatury. Nikt im szklanki wody
nie poda, nie mówi¹c ju¿ o krwi w przypadku
wampirów. A na goœciñcach s³ychaæ jeno skowyt
i zgrzytanie zecerów. Bohater, nawet najbardziej
negatywny, swoje prawa posiada. Mo¿e kiedyœ siê
ca³kiem zdenerwowaæ i za³o¿yæ taki na przyk³ad
zwi¹zek zawodowy. Ale¿ wtedy autorowi bêdzie
³yso i nie do œmiechu! Nie grozi to na szczêœcie
Stefanowi Dardzie.
Tam u niego, na zapiecku, siedz¹ sobie i
grzej¹ koœci imaginacyjne persony, które akurat
d³ugie zimowe wieczory rozprawiaj¹ o dziwach
œwiata tego. I nie tego tak¿e. Podaj¹ sobie z ust do
ust opowieœæ, jaki to ich pan jest dobry i szlachetny,
bo po pierwsze je wymyœli³, a po drugie, bezczelnie
nie wyrzuci³ do kosza, kiedy up³yn¹³ okres karencji
grozy. To siê chwali. Ci, którzy zadomowili siê na
dobre w „S³onecznej Dolinie” wiod¹ dyskurs ze
starymi znajomymi z „Domu na wyrêbach”. Maj¹
dziêki temu okazjê do przeœledzenia drogi, jak¹
pokona³ ich „papcio” miêdzy zdaniem: „Spojrzenie
zza p³otu niemal pali³o plecy” i zdaniem: „Ko³ysanki
nuconej cienkim, dziewczêcym g³osikiem…”. A co
te¿ tam siê bêdzie jeszcze w „StarzyŸnie”
wyprawia³o, ojej!
Stefan Darda na pocz¹tku kariery literackiej
jawi³ siê przecie¿ swoim bohaterom jako bardzo
utalentowany i pracowity m³ody cz³owiek, który
dosiad³ Pegaza, chwyci³ na siod³o Muzê i teraz nie
wie za bardzo, co z tym fantem zrobiæ. Koby³ka,
czyli Pegaz u p³otu, Muza czyli wena za drzwiami,
bo pisarz nie przyjmuje jej istnienia do wiadomoœci, i
rób co chcesz. No, ale siê jednak debiutant zapar³ i
wyda³. Widaæ rzemios³o przypad³o mu do gustu, bo
nie osiad³ na laurach po pierwszym sukcesie, a ju¿
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myœl œwie¿¹ i koncept r¹czy, j¹³ przekuwaæ w
sukces drugi, którym rych³o sta³a siê „S³oneczna
Dolina”. Czarno na bia³ym widaæ, tak jak czarny
mo¿e byæ tylko „Wygon”, ¿e lubycki podlotek zd¹¿y³
obrosn¹æ w literackie piórka. Ju¿ nie „autor ksi¹¿ki”
a „pisarz”, nie nowicjusz w terminie a sprawny
fechmistrz s³owa. Coœ tam musia³o siê kiedyœ staæ
nad jego ko³ysk¹, coœ co z czasem przebi³o skorupê
powszedniej codziennoœci, wype³niania
s³u¿bowych poleceñ, stawiania siê na czas i
obowi¹zku wezwania. I to ca³y czas roœnie, rozpiera
powoli zastane formy. Autor coraz bardziej lawiruje
ku niezbadanym a jak¿e kusz¹cym regionom
znaczonym literackim znojem, bólem tworzenia,
ale i nagrodami dostêpnymi tylko nielicznym.
A to jest straszny zew i wyzwanie. Zew
krwi i zapach prochu. Wyzwanie, które autor rzuca
sam sobie, mocuj¹c siê z w³asn¹ s³aboœci¹,
ograniczeniami, w¹tpliwoœciami. To rêkawica, któr¹
rzuca sobie w przy³bicê, to miecz wsparty o tarczê,
koñ nad brzegiem jeziora, stopa w strzemieniu,
rêka na ³êku. A nieopodal skromny starszy pan czas - z biletem w jedn¹ stronê i przepustk¹ do raju
albo niebytu. WeŸ tu cz³owieku m¹dry b¹dŸ i pisz
ksi¹¿ki! Mo¿e tak lepiej wypl¹taæ siê z tego, póki
fama nie posz³a w œwiat, a dzieci nie krzycz¹ twego
imienia po ulicach?
Koñ jednak to rozumie, delikatnie stuka
kopytem w czo³o autora i ka¿e pakowaæ mu swoj¹
doczesnoœæ na siod³o i ruszaæ na podbój
wiecznoœci. St¹d nie ma odwrotu. Bolejesz, wiêc
pisz! Piszesz, wiêc bolej! P³acz, ale nie puszczaj
pióra z rêki! G³oduj i ¿uj skrawek pergaminu, ale nie
pêkaj, boœ nie byle ³yk, co za miskê grochu gotów
sprzedaæ ostatni¹ parê gaci strachowi na wróble!
Jeszcze rêka sprawna, cia³o gibkie, umys³ jasny i
wolny. P³ódŸ nowych bohaterów, zaludniaj nimi
krainy z jawy, pogranicza i snu! Nie bacz na ³askê
krytyki, ta na pstrym koniu jeŸdzi, ³aknij uznania
czytelnika! Z niego wszak ¿yjesz i w nim ¿yæ
bêdziesz.

Katarzyna Iwañczyk-Fowler
***
nadzieja co przychodzi
za pieni¹dze jak prostytutka
rankiem podci¹ga majtki
i uœmiecha siê bezzêbnym uœmiechem
matka córka ¿ona
podgl¹daj¹ przez dziurkê od klucza
***
rozgl¹dam siê dooko³a
i nie znajdujê niczego
oprócz nicoœci
która zagrzebuje siê jak robak
w moim sercu
dziurawym
mi³oœæ przecieka na pod³ogê
***
tylko najwiêksi poeci
krwawi¹ w œwietle ksiê¿yca
tylko najwiêksi s¹ samotni
wyj¹c do ksiê¿yca
w bezsenne noce
tylko najwiêksi nosz¹ nieuleczalny smutek
w oczach
wiedzê nieuniknionej klêski
bycia kimœ kim nie mo¿esz byæ

Mariusz Kargul

Stefan Darda, „Czarny
Wygon. S³oneczna
Dolina” (powieœæ grozy),
Wyd. Videograf II,
Chorzów 2010, ss. 269.
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D

r¹g nach Osten

Kto dzieciêciem bêd¹c, ogl¹da³ „Czterech
pancernych” i Klossa ten wszystko, co trzeba wie.
Natomiast od czasu, kiedyœmy zrzucili bolszewickie
jarzmo i przyst¹pili do UE zarysowuj¹ siê tendencje
do pewnych korekt, drobnych zmian ujêcia
problematyki WW2. Idzie o to, ¿eby druga, dot¹d
zakneblowana strona mog³a wyartyku³owaæ swój
aneks. No bo przecie¿ nikt rozs¹dny nie bêdzie
twierdzi³, ¿e proces w Norymberdze da³ Niemcom
tê szansê, za du¿o by³o wtedy emocji, a one nie
s³u¿¹ sprawiedliwoœci. A teraz nowa szansa jest,
Bundeswehra otwiera w DreŸnie, jak¿e ciê¿ko
doœwiadczonym w czas wojny, wielkie muzeum
wojskowoœci, w Berku powstaje inne muzeum wypêdzonych, Widoczny Znak. S³owem - Niemcy
dojrzeli, chc¹ siê z nami pojednaæ, ludnoœæ
Generalnego Gubernatorstwa na to zas³uguje.
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Kiedyœmy ju¿ przeczytali u Hermana
Hessego o mistycznej Podró¿y na Wschód, warto
by omówiæ relacje z podró¿y jak najbardziej
konkretnej w tym w³aœnie kierunku, któr¹ odbyli
najlepsi synowie Rzeszy i narodów sprzymierzonych, w wieku poborowym, w latach 41-45
ubieg³ego stulecia. Czas na cierpliwe wys³uchanie
ich narracji. Wspomnienia. Oto Helmuth Nowak Walczy³em pod Kurskiem oraz Walczy³em pod
Kijowem. Guy Sajer - Zapomniany ¿o³nierz, Leon
Degrelle - Front wschodni 1941-1945. To by³o, to se
ne vrati. A co mog³oby byæ? Literaturê faktu
skontrapunktujemy dotycz¹c¹ zagadnienia fikcj¹
historyczn¹ Otto Basila - Brunatn¹ rapsodi¹
i Roberta Harrisa - Vaterlandem. Warto dodaæ, ¿e
motyw zwyciêstwa Osi w WW2 jest motywem
czêsto przewijaj¹cym siê w historical fiction, by
wspomnieæ choæby Cz³owieka z Wysokiego Zamku
Dicka, Wszystkich zdolnych do noszenia broni
£azarczuka czy Szturm przez Gruzjê Stirlinga.
Deutsche Soldaten siegen in allen Fiktionfronten!
Chwilowo jednak przejdŸmy do memuarów.
Helmut pisze: Wyczerpany, ranny i niemal odarty z
uczuæ wrócê do mojego rodzinnego Lipska, miasta
poetów i uczonych. Wyje¿d¿a³em stamt¹d,
zdawa³oby siê przed milionami lat, przepe³niony
marzeniami o podporz¹dkowaniu ca³ego œwiata.
Bo¿e, broñ nas przed marzeniami, które siê
spe³niaj¹! Sta³em siê dumnym ¿o³nierzem
najlepszej armii, jaka kiedykolwiek istnia³a w
dziejach. Jako oficer niepokonanego Wehrmachtu,
jako prawdziwy zdobywca, przeszed³em po³owê
Europy. Maszerowa³em przez Czechos³owacjê,
Daniê, Belgiê, Luksemburg, Francjê, Rumuniê i
moj¹ ukochan¹ Grecjê. By na koniec grzêzn¹æ w
rosyjskich mokrad³ach, b³¹dziæ w rosyjskiej g³uszy,

Ksi¹¿ki

gin¹æ marnie na niekoñcz¹cych siê rosyjskich
równinach. No wiêc w³aœnie - Rosja. Tu siê zaczê³y
przykroœci. Tu jebn¹³ siê ów œmia³y plan
uporz¹dkowania Europy. Bo, powiedzmy sobie
otwarcie - wierutn¹ bzdur¹ jest teza, ¿e zaczynem
zjednoczenia Europy by³a Europejska Wspólnota
Wêgla i Stali. Degrelle: bo Europa zjednoczona, dla
której walczyliœmy, jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹
prze¿ycia - i byæ mo¿e ostatni¹ - starego,
wspania³ego kontynentu, przystani ³agodnoœci i
ludzkiego zapa³u, kontynentu, który zosta³
podzielony, rozdrobniony, œmiertelnie rozdarty...
Byæ mo¿e nadejdzie dzieñ, w którym po¿a³ujemy,
¿e obroñcy i twórcy Europy ponieœli w 1945 roku
pora¿kê. Taktyczn¹. I tylko pewna formu³a
europejskiego zjednoczenia. Ale geopolityka rz¹dzi
siê swoimi prawami, i co siê odwlek³o to nie uciek³o.
Nowak siê martwi, na zapas: Samo s³owo „Niemiec”
napawaj¹ce mnie rzeczywist¹ dum¹, w ci¹gu
ostatnich kilku lat sta³o siê w œwiecie niemal obelg¹.
Z pewnoœci¹ ma to zwi¹zek z masow¹, prymitywn¹,
nieprzyjacielsk¹ propagand¹ kierowan¹ do
milionowych rzesz odbiorców. Có¿, gorycz tych
s³ów jest zrozumia³a, bo by³y pisane pod wp³ywem
przygnêbienia po nieudanej misji pokojowej 39-45.
M³odzi Europejczycy dali z siebie wówczas
wszystko. Degrelle: Dokonali natychmiastowego
wyboru pomiêdzy tysi¹cletni¹ Europ¹ a
zagro¿eniem sowieckim, przera¿aj¹c¹ niwelacj¹,
zalewem przez k³êbi¹ce siê dzikie plemiona.
Powsta³a m³odzie¿ z czterech stron œwiata. Do
walki o Europê stanêli jasnow³osi giganci ze
Skandynawii i krajów ba³tyckich, d³ugow¹si
wêgierscy marzyciele, krêpi i œniadzi Rumuni,
potê¿ni Chorwaci w fio³kowych opoñczach,
sentymentalni fantaœci z W³och, Hiszpanie o
czarnych oczach, kpiarscy Francuzi, Duñczycy,
Holendrzy, Szwajcarzy. Stawi³y siê wszystkie
narody. Stawili siê, rzecz jasna, jak Leon, w
szeregach Waffen SS (a Polacy, gdzie Polacy?,
zamiast siê stawiæ, siê stawiali). No tak,
nowoczesna Europa powtarza filogenetyczne fazy
rozwoju swojego antycznego greckiego embrionu.
Ateny, Sparta i reszta Hellady plus kolonie, wieczne
rozbicie, k³ótnie domowe, mobilizacja tylko wobec
potê¿nego przeciwnika z zewn¹trz. Marsz
Aleksandra, Ottona, Napoleona. I oto pojawiaj¹ siê
azjatycko-bolszewickie hordy, i wybawienie, wódz z
w¹sikiem, który potrafi zjednoczyæ przeciw nim
pañstwa-miasta. Kierunek - Wschód. Mistyczny,
nieobjêty, NIEUPORZ¥DKOWANY, i Europa, ze
swoim higienicznym natrêctwem, potrzebuj¹ca
Lebensraumu jak powietrza. Wojownicze ch³opaki
czuj¹ w powietrzu przygodê ¿ycia. Odradzaj¹ca siê
wielka Rzesza Niemiecka, oparta na doskona³ym
fundamencie socjalnym, rozci¹gaj¹ca siê od Morza
Pó³nocnego do Morza Czarnego i Wo³gi
stanowi³aby tak wielk¹ potêgê, by³aby tak
atrakcyjna, oferuj¹c dwudziestu narodom st³oczo-
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nym na Starym Kontynencie tak wielkie mo¿liwoœci
rozwoju, ¿e jej terytoria bez w¹tpienia sta³yby siê
punktem wyjœcia dla utworzenia federacji
europejskiej, której pragn¹³ Napoleon, o której
myœla³ Renan, któr¹ prorokowa³ Wiktor Hugo.
Degrelle by³ dowódc¹ Legionu Waloñskiego SS.
Ale co?, jakieœ d¹sy?, Waffen SS nie brzmi dobrze?
Jesteœ ofiar¹ prymitywnej nieprzyjacielskiej
propagandy? A Gincio Grass, socjaldemokratyczny
poczciwina, który tak ³adnie w Blaszanym bêbenku
opisywa³ obronê polskiej poczty gdañskiej, to kurde
gdzie s³u¿y³? Ba! Na ochotnika zg³osi³ siê.
Zak³adaj¹c mundur mia³ 17-tkê, tyle co Sajer, co
swoje ods³u¿y³ w s³awnej dywizji
Grossdeutschland. B³êdy m³odoœci, powiedzmy.
No wiêc wszystko sz³o dobrze, a¿ do
kontaktu z dzikimi plemionami, pokurczonymi
s³owiañskimi podludŸmi. Ju¿ Polacy robili
problemy, brak paneuropejskiej kumacji, a
sowieccy ³achmaniarze to w ogóle Azja. Ze
szmajserem wœród zwierz¹t. W czerwcu 41 to by³o
euforyzuj¹ce safari. Od 42. - berek! Teraz armiê
Herrnevolku goni¹ Untermenschen! Bo
wspomnienia Degrella, Nowaka i Sajera s¹
w³aœciwie kronik¹ przes³awnego lania. Powa¿ne
k³opoty zaczê³y siê ju¿ zim¹ 41. Mamy trójg³os, o
tym jak kulturtragerzy zostali Ÿle potraktowani przez
tê pó³dzik¹ swo³ocz oraz nie³askaw¹ przyrodê. A
ka¿dy g³os w swoim rodzaju. Degrelle to ideowy
naziol, usytuowany blisko najwy¿szego ¿³obu,
Standartenführer SS, fanatyczny fan Adolfa. A ja
widzia³em tylko oczy Hitlera, czu³em tylko, ¿e jego
d³onie œciskaj¹ moj¹ prawicê, s³ysza³em tylko g³os,
nieco chrapliwy, który wita³ mnie i powtarza³:
„Bardzo siê o pana niepokoi³em...” Wzruszony
zauwa¿a jak wodzowskie: Plecy lekko siê
przygarbi³y od ci¹g³ego pochylania siê nad mapami
i od dŸwigania ciê¿arów ca³ego œwiata. Jêzyk
opowieœci Leona D. jest barwny, ale miejscami
nieznoœnie bombastycznie egzaltowany. Opisy
bitewne przypominaj¹ batalistykê tolkienowsk¹.
Si³y jasnoœci, piêkni i czyœci wojownicy dobrej
sprawy eksterminuj¹ szkaradne, parchate i nieokrzesane masy durnowatych orków. Wygl¹dali jak
bagienne potwory: oblepieni b³otem, zaroœniêci, o
p³askich i czerwonych policzkach, szczerzyli w
uœmiechu ¿ó³te zêby. Potem po³ykali cokolwiek i
zasypiali gdziekolwiek, jak zwierzêta, pochrapuj¹c,
mrucz¹c i roztaczaj¹c przyprawiaj¹cy o md³oœci
smród potu i mokrych ubrañ. Czytaj¹c to, poczu³em
siê sportretowany. Oto œcieraj¹ siê w œmiertelnej
walce dwie zasady - prê¿ny duch Zachodniej
Europy, germañski geniusz organizacyjny i techniczny ze swoim umi³owaniem porz¹dku i higieny,
oraz si³y chaosu, s³owiañsko- azjatycka stajnia
Augiasza ze swoim œmierdz¹cym wielorasowym
byd³em. Jedzie Leon stylem reporta¿owym ze
spor¹ doz¹ krzepkiego ¿o³nierskiego humoru, czê-
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sto ocieraj¹cego siê o makabreskê, a za chwilê
przechodzi niemal, powa¿nie mówiê, w poetyck¹
prozê i wtedy mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e to jakiœ
figiel psychopaty. A mimo tego, i - paradoksalnie mo¿e w³aœnie równie¿ dziêki temu, to kawa³ dobrej
literatury. I tylko kube³ek wody z lodem po tym
szampanie, raz za razem, ta spontaniczna pogarda
dla niechlujnych tubylczych ma³poludów. Poczciwy,
inteligentny, rubaszny, romantyczny ideowcze, czy
w naiwnoœci swojej nie kumasz, ¿e mówisz jednym
g³osem z kolegami z Einsatzgruppen, którzy na
ty³ach twoich oddzia³ów ustawiaj¹ tych podludzi
tysi¹cami nad g³êbokimi do³ami? W tym momencie
kretynizm etyczny tak mocno oddzia³uje na estetykê
formy, ¿e j¹ uszkadza. Geniuszowi do twarzy z
szaleñstwem, ale nie mato³ectwem. Kwestionuj¹c
cz³owieczeñstwo innych ludzkich istot, przekreœlasz
swoje w³asne. Fersztejen zi? Dzieciaki podobne do
ma³pek na katarynkach [...]. Ty postawny,
zachodnioeuropejski, dobrze wykszta³cony, z
du¿ego miasta skurwysynu... Dlaczego dziwisz siê,
¿e opór okrzep³, kiedy ma³pki lepiej pozna³y twoj¹
ofertê? Parada oddzia³ów SS Wallonien w Brukseli,
kwiecieñ 44: Mój transporter zatrzyma³ siê przed
kolumnad¹ Gie³dy. Posadzi³em na pancerzu
poruszon¹ gromadkê moich dzieci. Czu³em w
d³oniach ich gor¹ce malutkie r¹czki. To by³y te inne
dzieci. Nie ( ) podobne do ma³pek na katarynkach.
W pos³owiu do polskiego wydania pt. Rycerski epos
Leona Degrelle'a Pawe³ Wieczorkiewicz napisa³:
Na zderzeniu dwóch postaw - zaanga¿owanego
uczestnika i beznamiêtnego obserwatoraportrecisty - polega wielkoœæ tej ksi¹¿ki, która
zosta³aby z pewnoœci¹ obsypana najwy¿szymi
literackimi trofeami z nale¿n¹ jej literack¹ Nagrod¹
Nobla, gdyby tylko posiada³a s³uszne konotacje
ideowe. Przesada! Korpus SS musi siê zadowoliæ
rzetelniej zas³u¿onym nobelkiem Grassa.
Nowak dla odmiany, jest sentymentalnym
drobnomieszczañskim cwaniaczkiem, mikronapoleonikiem. Pisarz z dolnej pó³y interesuj¹cego
archiwum. Typ gawêdziarza, który przecenia swoj¹
rolê w wydarzeniach. Wszystko wie lepiej od
sztabu, krytykuje Wodza (ex post, niechby coœ
pisn¹³ na froncie!), sam zawsze by zrobi³ lepiej.
Cholernie chce zdobyæ Krzy¿ Rycerski, ale choæ
kilka przynajmniej razy nañ zas³u¿y³, ci¹¿y nad nim
fatum. Ja zosta³em odznaczony dwukrotnie
Krzy¿em ¯elaznym, a bior¹c pod uwagê olbrzymie
znaczenie w³aœnie rozpoczêtej ofensywy, mia³em
nadziejê, ¿e tym razem zas³u¿ê na Krzy¿ Rycerski.
[...] Mo¿e to w³aœnie by³o przyczyn¹, ¿e tylu lotników
mog³o siê pochwaliæ Krzy¿em Rycerskim, niemal
nieosi¹galnym dla zwyk³ego ¿o³nierza wojsk
l¹dowych. [...] Za ten husarski wyczyn [...] pu³kownik
Messner poda³ mnie do odznaczenia Krzy¿em
Rycerskim. Ostatecznie jednak go nie dosta³em.
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Nie chc¹ go te¿ awansowaæ, bo jest praktykuj¹cym
katolikiem i ma s³owiañskie, pech!, nazwisko.
Zdarzy³o mu siê, rannemu po ewakuacji, le¿eæ w
warszawskim szpitalu. Zatêskni³ za pos³ug¹
duchow¹. Ordynator mu t³umaczy: Polacy
nienawidz¹ nas jak zarazy [...] dlatego zabrania siê
wzywania do pacjentów polskich duchownych. [...]
Polacy s¹ niepoprawnymi romantykami - zobacz¹
rannego oficera, a jutro gotowi wznieciæ tu
powstanie. [...] Dopóki budzimy w nich respekt, jest
dobrze. Gdy m³ody Polak zobaczy
niedomagaj¹cego porucznika, natychmiast go
zaatakuje, by zabraæ mu pistolet. Wreszcie
sko³owali mu niemieckiego ksiêdza, ale jakiegoœ
lewego: Lata pobytu w Polsce sprawi³y, ¿e wydawa³
siê byæ bardziej Polakiem ni¿ Niemcem. Zacz¹³ mi
opowiadaæ o wszechmog¹cym Bogu, który w jego
opowieœci stawa³ siê dziwn¹ mieszanin¹ wielu ras i
kultur, po trosze Rzymianinem, a po trosze
Polakiem, Niemcem, a nawet ¯ydem. ¯ydem! O,
mein Gott! (Spokojnie. Brunatna rapsodia, Otto
Basil - Instytutowi Indogermañskiej Historii
Duchowej w Monachium po d³ugoletnich badaniach
uda³o siê uzyskaæ niew¹tpliwy dowód, ¿e FraujaChrystus by³ blondynem i mia³ niebieskie oczy.
Wywodzi³ siê z trackich ksi¹¿¹t, którzy w okresie
wojen miêdzy diadochami zostali uprowadzeni na
Wschód w charakterze zak³adników). Dalej,
Nowak, niezadowolony z pos³ugi duchowej: Gdy
tylko ksi¹dz poprosi³ mnie, bym pomodli³ siê z nim, a
potem wyspowiada³, grzecznie podziêkowa³em i
odmówi³em. Nie chcia³o mi siê powierzaæ moich
najskrytszych tajemnic jakiemuœ dziwakowi [...].
Potrzebowa³em niemieckiego ksiêdza. Surowego,
a przy tym godnego zaufania kap³ana, przed którym
czu³bym respekt. Gott mit uns, und sie sind
Deutsch! Helmuth, podleczony, wraca na Ostfront
do roboty, stara siê jak wszyscy i nic. Wiêc w
powietrzu wisi jakiœ skandal, zwyciêstwo, które by³o
w zasiêgu rêki oddala siê: Przegrana na pewno nie
ucieszy nikogo na œwiecie, ale na twarzach
Niemców widywa³em oprócz oznak zmêczenia i
wœciek³oœci, tak¿e wyraz najg³êbszej krzywdy: Jak
móg³ nas pokonaæ taki prymityw? Dlaczego Pan
Bóg pozwoli³ na to, ¿eby wygrali z nami podludzie?
Nowak jest porucznikiem (oberleutnant)
rycerskiego Wehrmachtu, krzywym okiem patrzy
na wa¿niaków z SS, d¹sa siê, ¿e psuj¹ Niemcom
imid¿ - Zw³aszcza jednostki SS ju¿ od pierwszych
dni wojny na Wschodzie postêpowa³y ze
szczególn¹ bezwzglêdnoœci¹. Ale sam przyznaje:
Nie wystarczy³o pokonaæ Rosjan. Jeœli chcieliœmy
zwyciê¿yæ, to musieliœmy ich bezlitoœnie wytêpiæ.
Guy Sajer, Alzatczyk. Zapomnianego
¿o³nierza wyda³ w 1967, w Pary¿u. Ojciec Francuz, mama - Niemka, na wojnie by³ zwyk³ym
szeregowcem. Zosta³ wcielony do Wehrmachtu jako
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17-letni m³odzieniec. Trafi³ na wschodni front w 42.
zim¹. To by³ czas likwidacji stalingradzkiego kot³a.
Trafi³ do elitarnej dywizji Grossdeutschland.
Przeszed³ ca³y szlak od kopa do kopa, Kursk,
odwrót za Dniepr, Rumunia, Prusy Wschodnie,
Pomorze, Kilonia. Jego wspomnienia s¹
najbardziej literacko dojrza³e. Bowiem dojrza³o na
wojnie, o ile mo¿na o tym na podstawie ksi¹¿ki
s¹dziæ, równie¿ cz³owieczeñstwo Sajera. Zero
bohaterskiej tromtadracji. Elementy wra¿liwoœci we
wnikliwej obserwacji psyche ludzi poddanych
ekstremalnym stresom. £adne opisanie anatomii
braterstwa broni jako intensywnie prze¿ywanej
przyjaŸni na ostrej krawêdzi ¿ycia i umierania. On
nie spotyka³ siê z Hitlerem, ani nie œlini³ siê na myœl o
cukrowej feldmarsza³kowskiej bu³awie. Trzyma siê
przytomnie konkretu. Jeden z niewielu ustêpów
kiedy pozwala sobie na bardziej ogólne dywagacje,
uroczo, he he - bezpretensjonalne: Handlarze
godni stryczka! Nie mog¹c ju¿ sprzedawaæ
czarnuchów, wynaleŸli prawie tak samo dochodowy
interes, sprzedaj¹c teraz bia³ych czarnuchom! […]
Mo¿e to kiedyœ obróci siê przeciw nim? Nigdy nic
nie wiadomo. Hitler i Mussolini mieli inny styl.
Potrafili przeciwstawiæ siê dawnym konwenansom i
potentatom wszelkiej maœci: przemys³owcom,
masonom, ¯ydom, klechom. W tamtych czasach
wszystkie te p³aszcz¹ce siê gnuœne indywidua
umiera³y ze strachu, patrz¹c na swoj¹ kiesê, z której
dyrygent Hitler czerpa³ pe³nymi garœciami.
Oczywiœcie skrêca³o ich ze z³oœci, kiedy widzieli, jak
wszystkie te pieni¹dze trwonione s¹ na budowê
wielkiej opery. […] Ca³y czas maj¹ pietra. S¹ teraz
zdani na ³askê pierwszego lepszego dyrygenta,
czarnego albo ¿ó³tego, który mo¿e z nimi zatañczyæ
inaczej. Lecz taniec ten nie bêdzie europejski, a oni
nie bêd¹ tego w stanie poj¹æ.
Zaryzykowa³bym porównanie prozy Sajera
do dokonañ literackich Ernsta Jungera. Ten sam,
nieprostackimi œrodkami ukazany patos
poœwiêcenia i kole¿eñstwa, gorzki, sceptyczny, ale
gor¹cy patriotyzm. Podobnie przekonywuj¹ca
relacja z rozpaczliwej próby zachowania
cz³owieczeñstwa w sytuacji, kiedy jest to w³aœciwie
niemo¿liwe. Z nim móg³bym siê napiæ, ale odchodzi
mi ochota kiedy czytam: Lindberg chichocze.
Przypomina ostatni wypad z Lensenem,
Pferhamem i Solm¹. Czwórka kumpli osaczy³a w
stodole czterdziestoletni¹ Polkê. Paniusia u¿ycza³a
swoich wdziêków przez cztery godziny, jakie im
pozosta³y do koñca czasu wolnego. Jej m¹¿ pojawi³
siê akurat, kiedy byliœmy „w trakcie”! - rechocze
Solma. - Facet œmia³ siê razem z nami: „Mamuœka
ju¿ trochê stara i dla mnie, i dla was!” - mówi³. Potem
opró¿niliœmy z Polakiem g¹sior alkoholu. Facet by³
szczêœliwy, ¿e móg³ siê z nami napiæ. On sam jest
bardziej powœci¹gliwy. Zakocha³ siê szczeniêc¹
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mi³oœci¹ na kilkudniowej przepustce w Berku.
Ci¹gle jestem zakochany w Pauli; czêsto do niej
piszê. [..] Ale nie tylko o to chodzi. W takich
sytuacjach czujê siê nieswojo. Coœ mnie odrzuca.
Jak tylko zobaczê nagie cia³o, bojê siê, ¿e za chwilê
zobaczê wyp³ywaj¹ce z niego wnêtrznoœci. Ach,
mi³osne podboje na froncie wschodnim! Degrelle o
tym nie pisze. Czasem tylko ³ypnie ³askawym okiem
na jak¹œ jêdrn¹ humanoidaln¹ autochtonkê. Rycerz
SS zachowuje milczenie w kwestii erosa. Jakieœ
echa: W kotle nie by³o banda¿y. ¯eby zdobyæ coœ,
czym mo¿na by opatrywaæ rany, sanitariusze
musieli zdzieraæ z ch³opek wojskowe kalesony,
prezenty od Don Juanów z niemieckiej armii.
Nowak znowu - bardzo jest kochliwy. W Pary¿u
poszed³ do burdelu spróbowaæ jak to jest. Ohyda,
nigdy wiêcej - skonstatowa³. W Heimacie uwiód³
córkê dowódcy, zrobi³ dziecko kuzynce, której
nieobecny m¹¿ walczy³ w Deutsche Afrika Korps.
Potem by³ sk³onny do romansu z rosyjsk¹ fryzjerk¹
na ty³ach, ale okaza³a siê szpionem. Znów go
koledzy zaci¹gnêli do frontowego burdelu. Tam
obieca³ sobie, ¿e da dziewczynie spokojn¹ noc.
Po³o¿y³ siê w mundurze do wyra i k³oda. Po
francusku wiersze sobie mówili, Apollinaire'a.
Opowiedzia³a mu swoj¹ historiê. Wreszcie nie
wytrzyma³a i przesz³a do szturmu - Jaki jesteœ mi³y szepnê³a rozespana. Przycisnê³a siê do mnie
jeszcze mocniej i zaczê³a miê pieœciæ. - Naprawdê
mnie nie chcesz? Naprawdê? Có¿ by³o robiæ.
Potem chcia³ znów wróciæ do tej dziewczyny, do
tego burdelu. - Ale z ciebie naiwniak, Helmi stwierdzi³ z uœmiechem. - Co ty tam o tym wiesz?
Nie zapyta³eœ? Nie przysz³o ci to do g³owy? Gdy tam
byliœmy, te dziewczyny koñczy³y w³aœnie turnus. No to co? Co to znaczy? Nie bêdzie ich tam, bêd¹
gdzie indziej, gdzieœ je wreszcie znajdziemy. Ch³opcze z³oty - westchn¹³ mój przyjaciel - Ty
naprawdê niczego siê nie domyœlasz. [...] Gdy tylko
odbêbni¹ te swoje szeœæ miesiêcy, nigdzie ju¿ nie
zostaj¹ przeniesione. Wezm¹ im wszystkie te
piêkne suknie, które najpierw im dali, za³aduj¹ do
ciê¿arówek i odwioz¹ kawa³ek za miasto... - Nie! krzykn¹³em, ale przyjaciel mówi³ bezlitoœnie dalej.
Piêkny temat na ¿o³niersk¹ piosenkê, konkurencjê
dla Lili Marleene - Gdzie jesteœ dziewczyno z
frontowego burdelu? Têskniê i pragnê byæ znów z
tob¹.
Ch³opcze z³oty, ty naprawdê siê niczego nie
domyœlasz. Naprawdê? To osobny temat.
Generalnie, o dobr¹ samoocenê moraln¹ dzielnych
¿o³nierzy niezwyciê¿onego Wehr musia³o dbaæ SS.
W zamian czarna niewdziêcznoœæ. Nowak: Ci z SS
lubi¹ wci¹gaæ armiê we wszystkie swoje brudy. Ale
na wojnie, jak to na wojnie, czasem zdarzy siê
wypadek przy pracy i relatywnie uczciwemu
wehrmachtowcowi. Po antypartyzanckiej leœnej akcji,
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Nowak idzie w krzaki zrobiæ klocka. Pada strza³. Rozwalcie granatami tê przeklêt¹ norê - krzykn¹³em
do ¿o³nierzy. [...] - Odnieœliœmy kolejne wiekopomne
zwyciêstwo - obwieœci³ Wenck, gdy by³o ju¿ po
wszystkim. - W tej dziurze skrywa³o siê siedem
kobiet i jedenaœcioro ma³ych brzd¹ców. Czasem
zdarzy siê parê wypadków pod rz¹d, i ju¿ czarny PR
przykleja siê jak w/w klocek. Bardzo przykre historie
z radzieckimi jeñcami. Bardzo przykre. Na
pierwszej linii nie by³o najgorzej. Sajer i kumple
wymieniaj¹ siê z jeñcami, niemieckie Juno za
machorkê - egzotyka. Œmiechy, napiêcie puszcza.
Zapomnieliœmy o rzekomej nienawiœci, jaka nas
dzieli³a. [...] Czy jutro bêdziemy musieli rozstrzelaæ
tych ludzi? To niemo¿liwe! Teraz to ju¿ nie jest
mo¿liwe. Wy nie, inni wezm¹ na siebie ten ciê¿ki
obowi¹zek. Heinrich Himmler: Wiêkszoœæ z was
wie, jak wygl¹da sto rzuconych obok siebie trupów.
Albo piêæset. Albo tysi¹c. Patrzeæ na to i - nie licz¹c
kilku wyj¹tków, spowodowanych zwyczajn¹ ludzk¹
s³aboœci¹ - pozostaæ przyzwoitym cz³owiekiem - to
w³aœnie sprawi³o, ¿e staliœmy siê twardzi. Ale ta
chwalebna stronica naszej historii nie mo¿e i nigdy
nie zostanie zapisana. Tajna mowa do wy¿szych
oficerów SS. Poznañ, 4 paŸdziernika 1943. Tym
cytatem rozpoczyna jeden z rozdzia³ów swojej
powieœci Vaterland Robert Harris. Powieœæ
fantastyczna, cytat autentyczny. W trakcie
cytowanej mowy wierny Heini pyta³ retorycznie Stanêliœmy przed pytaniem: a co z kobietami
i dzieæmi?
Nie, zaraz, odpocznijmy chwilkê nim
pojedziemy z t¹ tematyk¹ od której trudno dyszeæ.
LuŸne dygresje. Ci¹g swobodnych skojarzeñ. W
kotle pod Czerkasami by³o gor¹co. Leon De uwija³
siê jak b¹czek, zagrzewaj¹c swoich Waloñczyków
do wytrwania. Du¿o zajêæ, ma³o snu. Walczy³em z
sennoœci¹ przy pomocy „Pervitiny”, narkotyku, jaki
dawano pilotom, ¿eby nie zasypiali podczas lotów.
[...] Powietrze zrobi³o siê ostre. Przy pomocy kilku
„Pervitin” w koñcu dojdziemy do zwyciêstwa! Ach,
Pervitina, nazistoski spid, amfeczka, przecie¿ dr
Morell, przyboczny lekarz Wodza, dodawa³ mu j¹ do
s³ynnych wzmacniaj¹cych koktajli witaminowych w
szprycy. K³u³ go, mchm. Ba! Pijawki przystawia³. A
one nakarmione t¹ szlachetn¹ krwi¹ nieoczekiwanie zdech³y. Mo¿ecie to sprawdziæ w jego
dziennikach odnalezionych przez pana Davida
Irvinga, jest polskie wydanie. Ten cholerny Morell
zrobi³ z Wodza pod wzglêdem saturacji farmakolo
istnego Majkela D¿eksona. To s¹ fakty. Wódz
miewa³ kolki i zaparcia. W ogóle k³opoty z
przewodem. Morell zaleci³ mu kiedyœ lewatywê, to
by³o chyba ju¿ po Kursku. Tu pojawi³ siê problem
zasadniczy. Kto wykona zabieg. Brzuszek boli,
Rzesza walczy. To chyba jasne, ¿e ten, kto by w³o¿y³
Wodzowi rurkê do dziurki musia³by zaraz potem
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zgin¹æ. Racja stanu. Ale On potrafi³ podejmowaæ
œmia³e decyzje. Za¿¹da³ od doktorka na³adowanej
gruchy i poszed³ do klo. Sam. Silny cz³owiek jest
najsilniejszy, kiedy jest sam, zwyk³ powtarzaæ za
Nietzschem. Potem przez adiutanta da³ doktorkowi
cynê, ¿e wszystko wporzon. Wa³a! Nic nie by³o
wporzon. Wszystko by³o niewporzon! Dobra,
jedŸmy dalej.
No wiêc tematem przewodnim Vaterlandu
jest tzw. k³amstwo oœwiêcimskie, polegaj¹ce na
tym, ¿e nikt nic o Auschwitz nie wie. No mo¿e
niezupe³nie nikt, i na tym polega problem. Jest w tej
alternatywnej rzeczywistoœci rok 1964, Dojczland
wygra³ WW2, spuœciwszy w decyduj¹cym
momencie atomówkê, któr¹ zd¹¿y³ ow³adn¹æ, na
miasto Londyn. Teraz normalizacja, stabilizacja,
tylko na Uralu chroniczne starcia ze wspieran¹
przez USA rusk¹ partyzantk¹. Ale d¹saj¹ce siê
dot¹d Stany dojrza³y do odprê¿enia, prezydent
Joseph Kennedy ma z³o¿yæ staremu Führerowi
wizytê w Berku. Bohaterem opowieœci jest Xawier
March, by³y za³ogant U-boota, obecnie 42-latek,
funkcjonariusz Kriminalpolizei, Sturmbannführer
SS. Wzywaj¹ go nad rzeczu³kê Hewelê do topielca,
beznogiego starucha, bezjednonogiego. Namierzy³
go podczas porannego d¿ogingu SS-Schutze
Friedrich Jost, dekadencki m³odzieniec. Tak!
Dekadent w SS, czasy siê zmieniaj¹. W minionym
roku March widywa³ wielu ludzi podobnych do
Josta. Z ka¿dym rokiem by³o ich coraz wiêcej.
Buntuj¹cych siê przeciw rodzicom. Kwestionuj¹cych obowi¹zki wobec pañstwa. S³uchaj¹cych
amerykañskich radiostacji. Wymieniaj¹cych
miêdzy sob¹ niewyraŸnie odbite kopie zakazanych
ksi¹¿ek: Güntera Grassa i Grahama Greena,
Georga Orwella i J.D. Salingera. Nast¹pi³o wiêc
niejakie rozprzê¿enie ¿elaznej wojennej dyscypliny. March wertuje Berliner Tageblatt: Recenzja
muzyczna: autor z pasj¹ atakowa³ „szkodliwe
negroidalne wycie” m³odej angielskiej grupy z
Liverpoolu, koncertuj¹cej w wype³nionej m³odzie¿¹
sali w Hamburgu. W dniu urodzin Führera (to ju¿ 75
lat!) Herbert von Karajan poprowadzi w Royal Albert
Hall w Londynie uroczyste wykonanie Dziewi¹tej
Symfonii Beethovena - hymnu zjednoczonej
Europy. [...] Wojska niemieckie rozbijaj¹ grupy
terrorystyczne Iwana. Hewela p³ynie z wolna, ale
akcja zaczyna nabieraæ tempa. March ustala
to¿samoœæ kadawera, to nie byle kto, Alter Kampfer,
uczestnik puczu monachijskiego, Josef Buhler.
Przyciœniêty Jost zaczyna sypaæ - widzia³ kogoœ
nad rzeczk¹ opodal trupka, i pozna³ twarz,
nazicelebryty Globusa, Odilo Globocnika. Co
³¹czy³o Buhlera i Globusa? Ano w³aœnie. Teraz i mnie
zaczynaj¹ paluszki nad klawikordem swêdzieæ,
¿eby wam zdradziæ, co parê dni temu odkry³em.
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Nied³ugo po wkroczeniu Dojczów do Lublina,
mojego rodzinnego miasta, w paŸdzierniku 39., ale
niech Harris nam to powie: Globus by³ dowódc¹
policji i SS w Lublinie. Budowa³ obozy œmierci. - Nie
wiedzia³em. - Gestapowiec rzuci³ kartki na stó³
notatki, tak jakby by³y na nich zarazki. - Nic o tym nie
wiedzia³em. - Ale¿ oczywiœcie, ¿e wiedzia³eœ!
Wiedzia³eœ za ka¿dym razem, kiedy ktoœ ¿artowa³ o
„wyjeŸdzie na Wschód”. No i teraz clou dowiedzia³em siê, ¿e Odi zajmowa³ willê na ulicy
Boczna Lubomelskiej 8, parêdziesi¹t metrów od
kamienicy, gdzie z famili¹ parê lat mieszka³em. Ha!
A z mojego domu rodzinnego na ul. Zemborzyckiej
widaæ by³o w oddali obóz na Majdanku, oczko w
g³owie Odila. To stamt¹d w czasie okupacji wia³o
tym ciê¿kim dymem, ¿e okna trzeba by³o latem jak
na zimê uszczelniaæ. Zanieczyszczenie œrodowiska! On, Globus by³ temu, jako odpowiedzialny
za akcjê „Reinhard”, winien. I teraz m³odzi
detektywi, powiedzcie mi, co Globus ukrywa³ w
powieœci R. Harrisa? ¯e po kolei likwidowa³
œwiadków. Sprawa wagi pañstwowej. To byli
uczestnicy miêdzyministerialnej konferencji w
Wansee, gdzie zaplanowano koordynacjê
Endlosung der Judenfrage. Jeœli info i dokumenty o
tym, co tam postanowiono, a potem wykonano,
przeciek³yby do ciekawskich, to spotkanie na
szczycie prezydenta USA i Wodza Wielkiej Rzeszy
mog³oby nie dojœæ do skutku. - Na przyk³ad tutaj: co
to jest „cyklon B”? - krystaliczny cyjanowodór.
Przedtem u¿ywali tlenku wêgla. Jeszcze przedtem
pocisków. Reszta siê zgadza, ale cyklon to nie by³
krystaliczny cyjanowodór, krystaliczny gaz?
Bzdura. Cyjanowodór by³ zabsorbowany w
granulkach ziemi okrzemkowej. To wiem, bo moja
mama pracowa³a w Stacji Kwarantanny i Ochrony
Roœlin. Znalaz³em kiedyœ w jej ksi¹¿kach niemieck¹
broszurê z lat 30. o gazowaniu wo³ka zbo¿owego w
pryzmach ziarna, pod brezentowymi plandekami.
Potem odkryli nowe zastosowania tego
insektycydu. Ró¿ne rzeczy odkrywali. Zajebiœcie
innowacyjny naród. Pierwsza rakieta balistyczna,
pierwszy odrzutowiec bojowy. Pierwsza telewizja
przemys³owa, kablówka, w Peenemünde.
Gazyfikacja, jak Redbull, doda³a im skrzyde³.
Wprowadzili bardzo rygorystyczne prawo
zobowi¹zuj¹ce do humanitarnego traktowania
zwierz¹t. Szeroko zakrojony program sterylizacji
osób obci¹¿onych genetycznie. Eutanazji
umys³owo chorych. Zawsze na czele postêpu!
Pierwsi odkryli szkodliwoœæ nikotyny ze szlugów.
No niech mi kto powie, ¿e nie byli
najnowoczeœniejszym pañstwem Europy. Potem
nast¹pi³a istna lawina nowych odkryæ geograficznohistorycznych, w tym i to, ¿e Lublin jest pradawnym
germañskim miastem i w 42., ¿eby uczciæ rocznicê,
poczta Generalnego Gubernatorstwa wyda³a zna-
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czek „Lublin Deutsche Stadt 1342-1942” z piêknym
widoczkiem starówki. A ja natomiast odkry³em, ¿e
od stycznia 2010 roku Polska jest czêœci¹ pañstwa
europejskiego, którego regulacje prawne s¹
nadrzêdne wobec krajowych, a u Niemców nie.
Skrêci³ w prawo przy Parlamencie Europejskim.
Reflektory oœwietla³y flagi dwunastu pañstw
cz³onkowskich. Sztandar ze swastyk¹ by³ dwa razy
wiêkszy od innych. Ten Angol Harris jest
najwyraŸniej eurosceptykiem. Jednak najpotê¿niejszym gmachem stolicy Wielkich Niemiec jest
inna budowla: Na samym koñcu rzeki œwiate³ sta³,
wynurzaj¹c siê z mg³y niczym szary pancernik
Wielki Pa³ac Rzeszy, z kopu³¹ skryt¹ w sun¹cych
nisko chmurach. Przewodniczka opowiada
turystom, osadnikom przyby³ym z zaludnionych
germañsk¹ populacj¹ wschodnich terenów: Wielki
Pa³ac Rzeszy jest najwiêksz¹ budowl¹ œwiata.
Wznosi siê ponad æwieræ kilometra w górê i zdarzaj¹ siê dni, tak jak dzisiejszy, kiedy jego szczyt
tonie w chmurach. Sama kopu³a ma œrednicê stu
czterdziestu metrów i kopu³a Bazyliki Œwiêtego
Piotra w Rzymie zmieœci³aby siê w niej szesnaœcie
razy. Bo wy, otumanieni prymitywn¹ nieprzyjacielsk¹ propagand¹ kierowan¹ do milionowych
rzesz odbiorców myœlicie, ¿e Wódz by³ demonem
zniszczenia. Brednie! On przede wszystkim chcia³
budowaæ. Ile¿ to godzin spêdzi³ z Albertem
Speerem nad architektonicznymi planami!
Owszem, sporo uda³o siê zrobiæ - now¹ Kancelariê
Rzeszy, monumentalne trybuny w Norymberdze,
znamy je z piêknego filmu niezapomnianej Leni
Riefenstahl Triumf woli, ale to by³ tylko wstêp do
dzie³a które dopiero mia³o powstaæ. Albert
obszernie opisuje tê pasjê Wodza w swoich
memuarach. Zrobi³ mu nawet makietki Linzu i nowego centrum Berlina. W trudnych chwilach Wódz
znajdowa³, pochylaj¹c siê nad nimi, pocieszenie
i si³y do wytrwania. Po ciê¿kich bombardowaniach
stolicy znajdowa³ ich dobr¹ stronê - niwelacja
terenów pod przysz³¹, godn¹ imperium zabudowê.
Niemiecki optymizm na przekór wszystkiemu! Na
tych gruzach mia³a w³aœnie stan¹æ wielka jak góra
Hala Germanii, u Harrisa nazwana Pa³acem
Rzeszy.
A gdzie s¹ w tej alternatywnej historii Harrisa
Polacy? G³ównie za Uralem, ale te¿ w pracy na np.
zmywaku: Na drugim piêtrze komendy przy
Werderscher Markt nie by³o nikogo oprócz polskiej
sprz¹taczki. [...] Widzia³ tylko potê¿ny ty³ek oparty o
podeszwy czarnych kaloszy i czerwon¹ szarfê we
w³osach, które ko³ysa³y siê kiedy szorowa³a
pod³ogê. Polka œpiewa³a cicho w swoim ojczystym
jêzyku. S³ysz¹c, ¿e siê zbli¿a, umilk³a i obróci³a
g³owê do œciany. Pracuj¹ te¿ w ogródkach. Co to za
sprawa? Pewnie jakaœ ¿ona oficera i Polak
przys³any z Generalnej Guberni do pracy w
ogrodzie. Najczêœciej by³ to w³aœnie Polak,
marzycielski, sentymentalny Polak, uwodz¹cy pani¹
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domu, której m¹¿ walczy³ na froncie. [...] Zgodnie z
uchwalon¹ w roku 1935 Ustaw¹ o Czystoœci Rasy,
oboje pope³nili przestêpstwo seksualne. [...] Dwa
lata w Ravensbrück dla ¿ony. Degradacja dla mê¿a.
Dwadzieœcia piêæ lat dla Polaka, jeœli bêdzie mia³
szczêœcie; jeœli nie - kara œmierci. No, jakieœ granice
liberalizacja mieæ musi. U Otto Basila w Brunatnej
rapsodii laska, któr¹ podrywa bohater pierwszego
planu, cz³onek NaziSoc Zrzeszenia Ró¿d¿karstwa
g i r o m a n t a A l b i n To t i l a H o l l r i g e l , j e s t
zniecierpliwiona: Proszê siê przyjrzeæ temu
sflacza³emu SS, temu ³agodnemu Gestapo, tej
t³ustej, nadêtej, zgrzybia³ej SD! Te rutynowe tortury!
Te idylle w obozach dla podludzi! Wszêdzie
ska¿enie rasy! Ale Albin tak naprawdê opêtany jest
namiêtnoœci¹ do innej zupe³nie Frau, kobiety jak
marzenie, wspania³ej aryjskiej dominy Ulli von Eyck,
by³ej komendantki obozu koncentracyjnego dla
kobiet „Dora”, a obecnie aktorce z rol¹ w sitcomie
„Niemiecki dom”. Có¿, kiedy jest poza zasiêgiem
jego ró¿d¿ki! Stetrycza³a Rzesza nudzi siê, co
gorsza - Epidemia samobójcza utrzymywana przez
w³adze w œcis³ej tajemnicy - karane by³o nawet
u¿ycie eufemistycznego okreœlenia „œmieræ z
wyboru”- nawiedzi³a nie tylko Rzeszê, lecz równie¿
ca³y zjednoczony przez Führera œwiat cywilizacji
zachodniej. Nastêpuje moment krytyczny dla
zwyciêskiej Rzeszy, która w³adz¹ nad globem
podzieli³a siê z Japoni¹, oto umiera ukochany
Führer. I œwiat siê zaczyna waliæ, i ma to tê dobr¹
stronê, ¿e Ulla jednak siê w zasiêgu ró¿d¿ki
Hollrigela znajdzie. W œwiecie Basila naziideologia
po WW2 zgrawitowa³a zupe³nie ku germañskiej
mitologii, plus mistyka rasy panów i elementy tego,
co mo¿na by chyba okreœliæ jako NaziNewAge. Nic
nowego ani nawet dziwacznego. Jest w ksi¹¿ce
Cezarego Michalskiego Powrót cz³owieka bez
w³aœciwoœci obszerna analiza tego fenomenu w
nadzwyczaj interesuj¹cym eseju pt. Ezoteryczne
Ÿród³a nazizmu. Rasistowska mistyka krwi i ziemi
prze³o¿ona na dyrektywy Generalplan Ost to nie
by³o jakieœ nag³e zaæmienie. Michalski, na
podstawie solidnej bazy faktograficznej,
rekonstruuje decyduj¹cy wp³yw elitarnych
ariozoficznych stowarzyszeñ „Vril” i „Thule” na
formowanie siê ideologii przywódczej kadry NSDAP
i samego Hitlera. Propagacja tej ideolo
przygotowa³a masy Niemców do zaakceptowania
nowego duchowego paradygmatu. Efekty tego
przesilenia mo¿na przyrównaæ do Reformacji, znów
Niemcy na czele zmian!, ale tym razem dziedzictwo
judeochrzeœcijañstwa zosta³o ostatecznie
odrzucone. Adolf by³ prorokiem, który wprowadzi³
ludzkoœæ w Erê Wodnika. Wegetarianin, mi³oœnik
przyrody, artystyczna dusza, czêsto zasiêgaj¹cy
astrologicznych porad. Basil poszed³ tym tropem w
fantastycznej rekonstrukcji Rzeszy przysz³oœci.
Lecz oto Führer ju¿ le¿y i siê nie rusza: Zgodnie ze
staronordyckim obrzêdem, zmar³ego obleczono w
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„walhjamr”, poœmiertn¹ koszulê; na ni¹ za³o¿ono
zwyczajny mundur [...]. Jego skromna trumna
spoczywa nie na lawecie, ale na pancerzu
historycznego czo³gu Tygrys. Ostatni ho³d oddaj¹
mu wszyscy wierni przywódcy zjednoczonej pod
niemieck¹ hegemoni¹ Europy i reszty aryjskiego
œwiata. T³umy, zaraz, ktoœ znajomy, tak! Cz³onkowie Wielkiej Rady Burgundii, na ich czele
kanclerz Leon Degrelle. [...] ...w tych godzinach
refleksji, gdy trzeba siê nam ¿egnaæ z Adolfem
Wielkim, gdy rzecz idzie o trwanie Rzeszy i cywilizacji zachodniej, gdy z g³êbi Azji ruszy³y
nikczemne hordy podludzi pa³aj¹cych
niespotykan¹ w historii ¿¹dz¹ krwi [...] Wci¹¿
okrzyki: „Europo, zbudŸ siê, Japonio, zdychaj!”.
Albowiem wojna z Japsami ju¿ siê zaczê³a, trwa,
zrazu nieœmia³a wymiana ciosów atomowych. Albin
postanawia jechaæ ku swej dominie, przez
narastaj¹cy chaos, t³umy uchodŸców na drogach,
zbrojne starcia pretendentów do w³adzy po Adolfie
Wielkim, stada podludzi, którzy korzystaj¹c ze
sposobnoœci czmychnê³y z obozów i rozrabiaj¹.
Jest wœród nich nasz rodak. Od kilku dni grasowa³ w
Dolnej Saksonii pewien kapo z UmL-u
[Untermenschlager przyp. K.B.M.], Polak, którego
w³asna dru¿yna nazwa³a „pa³ownikiem”. Ów
podcz³owiek kaza³ ju¿ wbiæ na pal setki, a mo¿e
nawet tysi¹ce ofiar. Albin napotyka jakieœ ³agodne
cz³ekopodobne czworonogi modl¹ce siê po czesku.
Pocz¹tkowo zaskoczony ich widokiem, po chwili
za³apuje co widzi. Hollriegl s³ysza³ ju¿ i czyta³, ¿e
biologowie i neurochirurdzy w UmL-ach rozpoczêli
fantastyczne próby, których dalekosiê¿nym celem
by³o cofniêcie cz³owieka, a œciœlej mówi¹c,
pewnego gatunku ludzi, do stadium rozwojowego
zwierzêcia. Podró¿ trwa, mrok gêstnieje, entropia
wzbiera, robi siê coraz radioaktywniej.
Establiszment spyla mostami powietrznymi do bazprzetrwalni za ko³em polarnym. Albin ze swoj¹
komendantk¹ wœlizn¹³ siê do obozu filtracyjnego,
czeka na przerzut, a tymczasem go filtruj¹, pada
seria testowych pytañ: Jak¹ nazwê nosi³ szósty
zjazd partii?, Kto w Reichsgruppe Industrie jest
obecnie odpowiedzialny za hutnictwo ¿elaza?, itd.,
w tym jedno takie, po którym sam wyrywam siê do
odpowiedzi: Kto rozwi¹za³ problem ¿ydowski w
Lublinie? Globus! Globus! Wszystkie fabularne i ¿elazne drogi z Ostfrontu do Heimatu wiod¹ przez
stacjê Lublin! I Nowak, i Sajer na przepustki jad¹ via
pradawny germañski Lublin. Tylko Leon, gruba
ryba, lata samolotami. Sajer ma w Lublinie pecha, w
czasie przesiadki ¿andarmeria cofa wszystkim
urlopowanym przepustki. Z powrotem! Front siê
sypie. Tu ciekawostka - nie tylko u bolszewików
ty³owe oddzia³y zaporowe mia³y rozkaz strzelania
do cofaj¹cych siê bez rozkazu. - Panowie, nasza
sytuacja z godziny na godzinê staje siê coraz
bardziej skomplikowana - rozpocz¹³ naradê
pu³kownik Kettner. [...] Mam obowi¹zek przekazaæ
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wam, ¿e Führer rozkaza³ formacjom SS otworzyæ
ogieñ do ka¿dej jednostki, która bez rozkazu opuœci
swoje pozycje. Opisy destrukcji Wielkiej Rzeszy z
pamiêtników coraz bardziej przypominaj¹ te
widziane oczami basilowskiego NS ró¿d¿karza
Hollriegla. Dywanowe naloty na miasta przybieraj¹
na sile. Banditen podnosz¹ g³owê. Zamachy na
niemieckie dzie³o odbudowy staj¹ siê coraz
czêstsze i coraz bardziej bezczelne. Wojna z
terrorem! Gonitwy po lasach. Pacyfikacyjki. Jedn¹ z
nich sugestywnie opisuje Sajer. Partisanen atakuj¹
wysuniêty niemiecki posterunek. Zmotoryzowany
oddzia³ Hauptmanna Wesriedaua, pod którego
komend¹ s³u¿y, œpieszy z odsiecz¹. Po udanej akcji
narasta napiêcie miêdzy ¿o³nierzami a
zgromadzon¹ ludnoœci¹. Mieliœmy sucho w ustach,
s³uchaliœmy coraz gwa³towniejszych z³orzeczeñ
ca³ych rodzin, p³ac¹cych teraz za to, czego zawsze
powinny unikaæ. Czekaliœmy tylko na komendê, by
otworzyæ ogieñ na ten nêdzny mot³och. Widzia³em,
jak najbli¿ej stoj¹cy kolega brudnymi, trzês¹cymi
siê rêkami œciska nerwowo broñ. Inny nie móg³
powstrzymaæ nerwowego drgania twarzy,
Zakoñczyliœmy robotê i wzbiera³a w nas wœciek³oœæ.
Nagle jakiœ wysoki szczup³y mê¿czyzna zbli¿y³ siê
œpiesznym krokiem, rozdzielaj¹c obie grupy. By³ to
Wesriedau. Oficer by³ blady z oburzenia. Zatrzyma³
siê piêæ metrów od Rosjan, po czym spojrza³ na nich
tak straszliwym wzrokiem, ¿e nasta³a cisza.
Podczas d³ugiej kampanii Wesriedau mia³ okazjê
nauczyæ siê rosyjskiego. Có¿ za dar, doktor Dolittle
mówi jêzykiem zwierz¹t! Zasugerowa³ Rosjanom,
by pochowali swoich z takim samym szacunkiem,
jakiego wymaga³ od swoich podw³adnych. Uspokoi³
ich, mówi¹c, ¿e dla nich wojna nied³ugo siê
skoñczy. - Nigdy siê nie spodziewa³ - przyzna³ - ¿e
wojna zmusi go do strzelania do uzbrojonej
ludnoœci cywilnej otumanionej przez propagandê.
Przeprosi³ za to, co musia³ zrobiæ. Wreszcie
œmiertelnie powa¿nym tonem oœwiadczy³, ¿e nie
zniesie kolejnych obelg i ma nadziejê bezpiecznie
przeprowadziæ swoich pozosta³ych ludzi. W
przeciwnym wypadku ca³a wieœ zostanie
poci¹gniêta do odpowiedzialnoœci. S³owa kapitana
podzia³a³y jak balsam. Nieoczekiwanie zapanowa³
spokój. Martwi zostali pogrzebani, zawodzenia
ucich³y. Ka¿dy z tych ch³opaków w stahlhe³mach
móg³by powiedzieæ œmiertelnie powa¿nym tonem
Bogusiowi Lindzie - co ty, stary, wiesz o zabijaniu!?
No, i na tym WW2 mog³aby siê skoñczyæ, ale
niestety. Do Vaterlandu coraz bli¿ej. Tu u Sajera
znajduj¹ siê fragmenty, które by bardzo podnieci³y
pani¹ Ericê Sztajnbachow¹. Gehenna Ostpreussen
und Pommern. Zima, nieprzebrane t³umy
uchodŸców, naszych uchodŸców! Zaczyna siê
Wielkie Odwetowe Radzieckie Dymanko. Stosunki
tego rodzaju Ustawy Norymberskie okreœla³y jako
Rassenschande, zhañbienie rasy. Robotnikom
przymusowym dawali za to czapê, no, ale czasy siê
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zmieni³y. Jej m¹¿ pojawi³ siê akurat, kiedy byliœmy
„w trakcie”! - rechocze Solma. - Facet œmia³ siê
razem z nami: „Mamuœka ju¿ trochê stara i dla mnie,
i dla was!” - mówi³. I po tym wszystkim przychodzi
nam ¿yæ w tzw. wspólnym europejskim domu.
Dziadek Boles³aw z Bychawy zd¹¿y³ mi
opowiedzieæ o okupacji. O p³on¹cych gospodarstwach, o nocnym ³omotaniu do drzwi, o
rozwa³kowanych rodzinach. O ¿ydowskim
rodzeñstwie, ch³opaku i dziewczynie, które skitra³ w
skrytce pod stodo³¹. O kwaterowaniu leœnych
oddzia³ów. Pokaza³ mi podrdzewia³ego, ma³ego jak
zabawka, Mausera. Ilu Niemców dziadku zabi³eœ? pyta³ podrostek naogl¹dany „Czterema
pancernymi” i Klossem. ¯adnego Kaziczku,
odpowiedzia³ mi smutnie uœmiechniêty, rozumiej¹c,
¿e sprawia mi zawód.
Nu, sen mara, Bóg wiara. Co by³o a nie jest,
nie pisze siê w rejestr. Ale znów jesteœmy w
granicach niemieckiej strefy wp³ywów, i niektórzy,
co bardziej podejrzliwi podludzie pytaj¹, co z t¹
Mitteleurop¹? Multikulti? Nie wszystkim jest do
œmiechu, kiedy publicznie mundurowi Niemcy za
wszarz wywlekaj¹ z samolotu polskiego pos³a
krzycz¹cego „Ratunku, bij¹ mnie Niemcy!”, bo
katanê powiesi³, tam gdzie nie trzeba. Kiedy siê
dowiaduj¹, ¿e Jugendamty zabraniaj¹ mówiæ po
polsku podczas widzeñ dzieciom z mieszanych
polsko-niemieckich ma³¿eñstw. Luftwaffe znów, w
1999, pojawi³a siê nad Belgradem. Bundestag
zezwoli³ na u¿ycie Bundeswehry w akcjach
bojowych poza granicami Rajchu. Niemcy maj¹
trzecie zaszczytne miejsce w œwiatowym eksporcie
broni. Ale, znaczy siê, sobie nie zostawiaj¹, czyli nie
jest Ÿle. Rura miêdzy strategicznymi obecnie
partnerami pod Ba³tykiem, azali¿ nam nie ufaj¹?
Erica powiernica siê sro¿y. Skin niemiecki czasem
Polakowi do³o¿y. A weŸcie popatrzcie na znaczek
Opla. Tam, w kó³eczku jest ci¹gle ta runa sowelu w
kszta³cie b³yskawiczki. Mimo wszystko, lepsze
jedno horyzontalne S ni¿ dwa w pionie.

Ksi¹¿ki

Walczy³em pod Kijowem (przek³ad z
czeskiego - Izabella Dêbicka) Wydawnictwo
Arkadiusz Wingert, Miêdzyzdroje-Kraków 2009
Otto Basil
Brunatna Rapsodia (przek³ad z niemieckiego - Ryszard Wojnarowski) Wydawnictwo Alfa,
Warszawa 1993
Robert Harris
Vaterland (przek³ad z angielskiego - Andrzej
Szulc) Wydawnictwo „Ksi¹¿nica”, Katowice 2008
Guy Sajer: Zbo¿e roœnie tylko w okolicy
wiosek, natomiast wielkie jak departamenty
obszary pokrywa dzika trawa i szary albo czerwony
py³. W wielu miejscach rosn¹ gêste, chyba
dziewicze lasy. Zd¹¿yliœmy siê ju¿ przyzwyczaiæ do
tych niezmierzonych obszarów, stanowi¹cych dla
nas ewentualne pole walki. Reakcja nast¹pi dopiero
póŸniej, Ten, komu uda siê powróciæ do rodzinnego
kraju, dusiæ siê bêdzie w ograniczonej przestrzeni,
gdzie horyzont jest na wyci¹gniêcie rêki, a krajobraz
prze³adowany budowlami u¿ytecznoœci publicznej,
strzelaj¹cymi w niebo kamiennymi konstrukcjami o
w¹tpliwej wartoœci estetycznej. Reakcja nast¹pi
wtedy, gdy ci, dotychczas przyrównuj¹cy ziemiê do
niezmierzonego niebosk³onu, nie bêd¹ wiedzieli,
gdzie z³o¿yæ swój ty³ek na trawie nale¿¹cej zawsze
do kogoœ.
Kazimierz Boles³aw Malinowski

Guy Sajer
Zapomniany ¿o³nierz (przek³ad z francuskiego - Jan Kortas) Gdañski Kantor Wydawniczy,
Gdañsk 2009
Leon Degrelle
Front wschodni 1941- 1945 (przek³ad z
francuskiego - Dorota Tararako-Grzesiak)
Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Miêdzyzdroje
2002
Helmuth Nowak
Walczy³em pod Kurskiem (przek³ad z czeskiego - Izabella Dêbicka) Wydawnictwo Arkadiusz
Wingert, Miêdzyzdroje-Kraków 2009
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Marek Szymaniak

D om bez Boga
B³oto, siarczysty mróz i œnieg po kolana tak¹ pocztówk¹ wita nas Polska Ludowa
Smarzowskiego. Jest rok 1982, stan wojenny w
pe³ni. Rozk³ad, zgnilizna moralna spo³eczeñstwa
ci¹gle postêpuj¹, choæ wydaje siê, ¿e gorzej ju¿ byæ
nie mo¿e. A jednak. Cz³owiek w miejscu, gdzie brak
mu prosto wskazanego dobra, ³atwo zatraca siê w
z³u. Topi siê w nim, niczym w bagnie.
Film w re¿yserii Wojciecha Smarzowskiego
obrazuje nam historiê wielokrotnego morderstwa
i choæ akcja toczy siê jednoczeœnie na dwóch
planach, to wci¹¿ jesteœmy gdzieœ w Bieszczadach.
Gdzie dok³adnie? Nie wiadomo - mo¿e nigdzie, a
mo¿e wszêdzie.
Pierwszy plan to rok 1982. Milicjanci prowadz¹ wizjê lokaln¹ w miejscu zbrodni. G³ównym
oskar¿onym jest niejaki Edward Œrodoñ. Panuje
chaos. Funkcjonariusze walcz¹ z mrozem, pij¹c do
upad³ego wódkê. Prokurator, który mia³ prowadziæ
œledztwo, le¿y pijany w s³u¿bowej nysce.
Oskar¿onego, a tak¿e jedynego ¿ywego œwiadka
tamtych wydarzeñ, wydaje siê nikt, poza widzem,
nie s³uchaæ. Nawet jedyny sprawiedliwy,
apolityczny milicjant, porucznik Mróz, b³¹dzi gdzieœ
myœlami obci¹¿onymi osobistymi i moralnymi
problemami. Ca³e œledztwo wydaje siê absurdem.
Wygodny dla w³adzy i milicji winny ju¿ jest, teraz
pozostaje tylko odpowiednie u³o¿enie morderczej
uk³adanki.
Drugi plan to wspomnienia Œrodonia z
tamtej feralnej nocy sprzed czterech lat. Bohater,
po œmierci ¿ony postanawia przenieœæ siê z
Pomorza w inne miejsce aby dalej od tragicznych
wspomnieñ. Choæ ju¿ niem³ody, chce wszystko
zacz¹æ od nowa. W drodze do pegeeru, gdzie ma
dostaæ pracê zootechnika, zatrzymuje siê w
przypadkowym obejœciu ma³¿eñstwa Dziabasów.
On jest du¿o starszy, ona jest jego drug¹ ¿on¹. Jest
jeszcze syn jedynak, który jest okolicznym
bandziorem i marnotrawc¹ maj¹tku ojca.
Dochodzi do libacji. Z pocz¹tkowej
skromnej goœcinnoœci, poprzez alkoholowe
bratanie siê bohaterów, dochodzi do snucia
pijackich marzeñ i planów. Wspólny interes, który
ma pomno¿yæ pieni¹dze Dziabasa, schowane pod
pod³og¹ i od³o¿one na poloneza dla syna. W
alkoholowym amoku dochodzi jednak do zbrodni,
za któr¹ teraz ma odpowiedzieæ Œrodoñ, choæ - jak
s¹dzi - nikogo nie zabi³. Tylko, ¿e nikt nie wierzy w
jego wersjê wydarzeñ. Bo tak jest wygodnie i milicjantom, i w³adzy, która zamykaj¹c, a mo¿e i skazuj¹c na karê œmierci jedynego oskar¿onego,
ukrêci ³eb innej aferze powoli wyp³ywaj¹cej na
wierzch.

Krymina³

W „Domie z³ym” zobaczymy wielu
rozpoznawalnych aktorów. Wielu z nich znamy
tylko z telewizyjnych seriali, czy s³abych
komercyjnych produkcji. Teraz mamy okazjê odkryæ
ich z drugiej strony, du¿o lepszej. Gra wyœmienitego
Mariana Dziêdziela, jako Dziabasa, jest tak
naturalna i przera¿aj¹ca, ¿e widz ma ochotê uciec,
by tylko nie patrzeæ na jego pijan¹ mordê. Nie chce
wierzyæ, ¿e takie sceny przecie¿ rozgrywa³y i nadal
rozgrywaj¹ siê w wielu polskich domach. Arkadiusz
Kubik w roli Œrodonia, wypada doskonale,
szczególnie w scenach wspomnieñ z Pomorza i wizji lokalnej, gdzie osi¹ga perfekcjê aktora
dramatycznego.
Prostym, statycznym ujêciom szeroko
ukazuj¹cym plan akcji towarzyszy niezwyk³a,
przera¿aj¹ca œcie¿ka dŸwiêkowa. Ciê¿kie, z pozoru
toporne dŸwiêki budz¹ przera¿enie, lêk do tego
stopnia, ¿e u widzów pojawiaj¹ siê dreszcze i gêsia
skórka.
Film, który zosta³ doceniony przez widzów
i zdoby³ m.in. nagrodê publicznoœci w najwa¿niejszym Polskim Festiwalu Filmowym w Gdyni,
zachwyca i porusza odbiorcê brzydot¹, nêdz¹,
upadkiem i z³em. Wszechogarniaj¹cym z³em, które
czai siê na ka¿dym kroku. „Dom z³y” bowiem nie jest
tytu³em przypadkowym. Jest to miejsce, gdzie
cz³owiek zatraca pojecie dobra i prawdy. Miejsce, w
którym z³o przenika i zniewala ka¿dego, kto siê w
nim nieszczêœliwie znajdzie. Ostateczne rozliczenie Smarzowskiego z PRL-em jest wstrz¹saj¹ce. Tak jakby re¿yser chcia³ wyrzuciæ z siebie
ca³e piek³o tamtych czasów. Ca³y absurd,
zniewolenie, pogardê dla jednostki, wreszcie
zdemoralizowanie, rozbicie i zdesperowanie, które
przecie¿ stworzy³ cz³owiek. Ten sam, którego tak¿e
teraz ka¿dy z nas mija na ulicy. Mroczne
rozliczenie, którego mo¿emy nie widzieæ na co
dzieñ wci¹¿ jest przecie¿ w nas.
Marek Szymaniak

„Dom z³y”,
re¿. Wojciech
Smarzowski,
krymina³/thriller,
105 min, premiera:
kino (Polska)
27 XI 2009.
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Henryk Radej

Polañski nadal krêci

Znów da³y znaæ o sobie „niebezpieczne
zwi¹zki literatury i filmu”. Polañski stworzy³ swój
ostatni film w oparciu o ksi¹¿kê Roberta Harrisa pt.
„The Ghost” (polskie t³umaczenie „Ghostwriter”), co
nie jest niczym nowym, bo on „od wieków” lubi
adaptacje robione wed³ug w³asnego pomys³u. Tak
by³o m.in. w przypadku „Rosemary's Baby”,
„Chinatown” i „Pianisty”. Niezale¿nie od literatury,
filmy by³y œwietne i zgarnia³y Oscary. Tym razem
re¿yser dopieszcza³ swój ostatni film w
szwajcarskiej willi, maj¹c elektroniczn¹ obro¿ê
wiêzienn¹ na nodze - jeœli wierzyæ mediom, a po
paru dniach obraz pokazywany by³ ju¿ na festiwalu
w Berlinie i kilku krajach.
Pojecha³em i ja do dobrego kina w Lublinie
i obejrza³em. Ró¿ne pretensje - ³¹cznie z
obyczajowymi - mo¿na mieæ do Polañskiego, ale
filmy to on na pewno umie robiæ. Jedne s¹ lepsze,
drugie gorsze, ale poni¿ej pewnego poziomu nigdy
nie schodzi. Podobnie jest z tym filmem. Ka¿dy z
elementów sk³adowych „Autora Widmo” jest niemal
doskona³y, ale jak siê te klocki z³o¿y razem, to widaæ
zbyt grube szwy, które miejscami siê roz³a¿¹.
Zwracaj¹ uwagê œwietne zdjêcia Paw³a Edelmana
i postaæ premiera w trochê autoironicznej kreacji
Pierce'a Brosnana. Oczywiœcie, œwietna jest rola
tytu³owego ghostwritera w wykonaniu Ewana
McGregora. I to siê g³adko ogl¹da przez ponad
dwie godziny. Raz jest siê z bohaterami w
Londynie, to znów w New Yorku albo na wyspie
odizolowanej od œwiata.
A œwiat ten - to nasz wspó³czesny,
sterroryzowany i ca³kiem malutki, opl¹tany przez
wszechobecne media, multimedia, telefony
komórkowe i Internet. Ca³a intryga jest polityczna,
trochê psychologiczna i naszpikowana agentami
ró¿nych tajnych s³u¿b. Najwiêcej obrywa siê od
Polañskiego amerykañskiej CIA. Ech, gdyby tak
Polañski na staroœæ zacz¹³ mówiæ i pokazywaæ
wszystko, co wie w tym temacie, dopiero by³oby to
interesuj¹ce. Zwa¿ywszy na jego pochodzenie,
amerykañsk¹ przesz³oœæ, tragediê z Sharon Tate i
inne „ciekawe” znajomoœci, by³by to hit murowany.
Jednak z ró¿nych (wiadomych) wzglêdów tak siê
zapewne nie stanie.
Pisarz Harris bazuje w swojej ksi¹¿ce
g³ównie na medialnych doniesieniach; Polañski
idzie nieco dalej - sugeruje, ¿e coœ wiêcej wie na
temat „jak krêci siê wspó³czesny œwiat” i jakie
interesy s¹ w nim najwa¿niejsze. Opowiedziana
historia jest trochê banalna, ale filmowo nieŸle
„podkrêcona”. Chwilami zbli¿a siê w sposób
ca³kiem racjonalny do „spiskowej teorii dziejów”,
jakoby wszelka w³adza i tzw. wolnoœæ wyboru by³y
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sterowane globalnie na potrzeby wybranych.
G³ówny bohater ginie - gin¹ obaj bohaterowie,
którzy docieraj¹ do prawdy.
Co tak naprawdê o wspó³czesnym œwiecie w
kilka lat po tragedii WTC, w trakcie dzia³añ
wojennych w Iraku i Afganistanie oraz na Bliskim
Wschodzie chcieli nam powiedzieæ Harris i Polañski?
Kto tu jest prawdziwym terroryst¹, a kto ofiar¹? Kto
za tym wszystkim stoi? Czy tzw. Nowy Porz¹dek
Œwiata (New World Order) to bajka dla mas? Jaki
scenariusz dla œwiata pisze na corocznych
spotkaniach tajny klub Bilderbergów? Warto
poszukaæ podpowiedzi choæby przez Google, które
wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e w tym filmie. Nie od dziœ
mam w¹tpliwoœci, ¿e moja kartka wyborcza
wrzucana co jakiœ czas do urny cokolwiek znaczy,
bo praktycznie nie dokonujê ¿adnego wyboru. Ten
wybór dokona³ siê ju¿ dawno poza moj¹ osob¹!
W filmie jest taka scena-metafora: ogrodnik
zamiata liœcie i kiedy ju¿ prawie upora³ siê z robot¹,
nag³y podmuch wywiewa z powrotem efekt jego
¿mudnej pracy na uprz¹tniêty taras. Syzyfowa
praca - rzec mo¿na, a mo¿e wiatr historii? W finale
filmu wiatr roznosi po ulicy rêkopis ksi¹¿ki z
wyjawion¹ prawd¹ o bohaterach i ich tajnych
uwik³aniach. Nikt ju¿ tego nie pozbiera. Wiara w
obiektywn¹ prawdê o œwiecie zosta³a utracona.
K³amstwo powtarzane przez media sta³o siê
metod¹ tzw. „walki ze z³em” i przypisuje sobie
szlachetne intencje.
Polañski znów krêci! Chocia¿ akurat w tej
bajce nie wszystko jest zmyœlone. A taki niby prosty
i z pozoru jednoznaczny film. Tylko z pozoru!
Henryk Radej
„Autor Widmo” (The Ghost Writer), re¿. R. Polañski;
Francja/Niemcy/Wielka Brytania 2010.
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D ruga rzeczywistoœæ
„Rewers”, debiutancki obraz Borysa
Lankosza, zachwyci³ nie tylko festiwalow¹
publicznoœæ, ale i jury, które przyzna³y mu tytu³
najlepszego filmu 2009 roku. Co jest takiego w tym
filmie, ¿e gromadzi w kinie kilka pokoleñ Polaków?
Jest to z pewnoœci¹ prawda o czasie stalinizmu
pokazana w oryginalny sposób, ale tak¿e historia
trzech kobiet, których losy, zachowania i doœwiadczenia pozwalaj¹ nam spojrzeæ na tamten
czas z dystansem, czasem uœmiechem. Pokazuj¹c
równoleg³¹ rzeczywistoœæ, o której czêsto
zapominamy.
Film Lankosza ma wiele z kina noir, które w
Polsce nie ma, przynajmniej ostatnio, wielu
odpowiedników. W „Rewersie” zobaczymy
wszystko, co charakterystyczne dla tego gatunku, a
wiêc obraz krêcony na czarno-bia³ej taœmie,
rzeczywistoœæ przenikniêt¹ tajemnic¹ i mroczn¹
atmosfer¹ oraz stylowo scharakteryzowane
postacie w czarnych kapeluszach i d³ugich
p³aszczach. To wszystko w uhonorowanym
jedenastoma nagrodami filmie tworzy nietypow¹
jakoœæ - scalenie wielu gatunków: od dramatu przez
film gangsterski po czarn¹ komediê. Celowy zabieg
re¿ysera z ³atwoœci¹ wprowadza widza w
wydarzenia sprzed blisko 60 laty.
Opowieœæ o trzech kobietach, które pod
jednym dachem prze¿ywaj¹ ró¿ne etapy swojego
¿ycia. Najstarsza - babcia, zagrana przez Annê
Polony, to kobieta, której ¿ycie nie oszczêdza³o.
Prze¿y³a dwie wojny, dlatego dziœ mo¿e na
wszystko patrzeæ z dystansem. Z jej ust us³yszymy
najwiêcej ironicznych uwag odnoœnie sytuacji, w
której znalaz³a siê ca³a rodzina. Trafne uwagi nie
tylko bawi¹ widza, ale i pokazuj¹, ¿e ¿yciowe
doœwiadczenie, kolejne nawet traumatyczne
wydarzenia, s¹ dla nas lekcj¹.
Jej córka, grana przez Krystynê Jandê, to
kobieta po piêædziesi¹tce, wychowana w trudnych
czasach przedwojennych. Jest zachowawcza,
pragnie za wszelk¹ cenê zapewniæ bezpieczeñstwo i spokój rodzinie, a tak¿e, co jest
œrodkiem do tego celu, znaleŸæ mê¿a Sabinie najm³odszej z kobiet w domu. W jej rolê wcieli³a siê
Agata Buzek. Sabina dobija do trzydziestki i wci¹¿
nie mo¿e odnaleŸæ siê w ¿yciu. Pracuje w
wydawnictwie, w dziale poezji. Jej kole¿anki z
pracy, dawno ju¿ zamê¿ne i dzieciate, patrz¹ na jej
zagubienie niekiedy z politowaniem, niekiedy z
zazdroœci¹ wolnoœci i wielkiej mi³oœci, która w koñcu
pojawia siê w ¿yciu Sabiny.

Film

Z wielkim uczuciem przychodzi te¿ wielki
dramat m³odej bohaterki. Tajemniczy, przystojny
mê¿czyzna, w tej roli Marcin Dorociñski, to facet
idealny - prawdziwy PRL-owski macho. Gdy mi³oœæ
dziewczyny wydaje siê rozkwitaæ pe³ni¹ barw,
ukazuje siê rewers, druga bezwzglêdna twarz
narzeczonego. Jest on bowiem agentem UB, który
zdaje siê ca³¹ mi³oœæ odegra³ tylko po to, aby
wykonaæ zadanie narzucone mu przez partiê.
Tutaj zaczyna siê dramat m³odej kobiety,
który przez splot przypadkowych, emocjonalnych
decyzji zamienia siê w farsê. Absurd sytuacji
wydaje siê œwietnie oddawaæ prawdê o
stalinowskich czasach w Polsce. Dystans do tych
dramatycznych dla wielu czasów udziela siê nam
poprzez konwencjê czarnej komedii. To ujêcie w
przewrotny sposób pozwala nam spojrzeæ na to, co
by³o wtedy z³e, gorzkie i ponure.
Sukces tego filmu to nie tylko ciekawie i oryginalnie opowiedziana historia, ale przede
wszystkim gra aktorska. Trzy kobiety - Anna Polony,
Krystyna Janda, Agata Buzek - oraz Marcin
Dorociñski w roli ubeka tworz¹ prawdziwy aktorski
zespó³. Dru¿yna, która zosta³a dobrana nieprzypadkowo, udowadnia, ¿e gra na planie filmowym
mo¿e byæ jednoczeœnie zawodowym wyzwaniem i
œwietn¹ zabaw¹. A dla widza wyrafinowan¹
rozrywk¹.
Marek Szymaniak
„Rewers”, re¿. Borys Lankosz, thriller/komedia, 101
min, premiera: kino (Polska) 13 XI 2009.
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Antypatia do Hypatii
Zanim nie obejrza³em tego filmu, o Hypatii
nie wiedzia³em nic. A teraz wiem. Wniosek wiêc z
tego taki, ¿e film ten czegoœ uczy. Ale czego? Tylko
naiwni nabior¹ siê, szukaj¹c obiektywnej prawdy w
filmie fabularnym. A tak byæ nie powinno. Widz
powinien wyraŸnie widzieæ (i wiedzieæ) co wynika z
prawdy historycznej, a co jest wymys³em
artystycznym twórców dzie³a. W przeciwnym
wypadku mamy do czynienia z manipulacj¹ albo
œwiadomym k³amstwem re¿ysera. Gdyby nie moja
dociekliwoœæ po projekcji, tkwi³bym nadal w mojej
naiwnoœci i sympatii do Hypatii. Teraz wiem, ¿e
pomimo podziwu dla fachowej roboty filmowej,
„Agora” zas³uguje na moj¹ antypatiê, bo œwiadomie
wprowadza widza w b³¹d, epatuj¹c œwietnymi
zdjêciami, scenografi¹ i aktorstwem.
Obraz wpisuje siê swoim poziomem
produkcji w kr¹g znakomitych filmów historycznych
takich jak: „Gladiator” (te¿ krêcony na Malcie),
„Królestwo niebieskie” czy „Aleksander”. Wszystkie
one przedstawiaj¹ odleg³e historie z czasów
Imperium Rzymskiego lub wczesnego
Œredniowiecza. Dorzuci³bym tu jeszcze nasz polski
„Quo vadis” J. Hoffmana, chocia¿ ten nie dorównuje
im swoj¹ siermiê¿noœci¹ jêzyka filmowego. Jednak
odniesienia te narzucaj¹ siê same. O ile „Quo
vadis” traktuje o w³adcach Rzymu i mêczeñstwie
pierwszych chrzeœcijan, to „Agora” przedstawia
okrucieñstwo tych¿e w stosunku do ¯ydów i pogan,
którzy nie zaakceptowali chrzeœcijañstwa po jego
zalegalizowaniu w Imperium Rzymskim. Ca³oœæ
opowiedziana jest w formie ideologicznego
melodramatu, okraszonego naukowymi teoriami z
astronomii, matematyki i filozofii, atrakcyjnie
g³oszonymi przez g³ówn¹ bohaterkê, Hypatiê i jej
ojca. Chwilami mia³em wra¿enie, ¿e ogl¹dam
Kopernika w tunice, bo oto pod koniec filmu dociera
ona do teorii heliocentrycznej. I tu mnie tknê³o, ¿e
re¿yser mocno przegina, stwarzaj¹c pozory prawdy
historycznej na ponad tysi¹c lat przed naszym
astronomem z Torunia.
Wszystko dzieje siê pod koniec IV wieku
naszej ery w egipskiej Aleksandrii podbitej przez
Rzymian, która pyszni siê jeszcze
monumentalizmem epoki faraonów. Trochê
surrealistycznie wygl¹daj¹ tu pierwsze œwi¹tynie
chrzeœcijañskie z bogactwem staroegipskich
fresków i rzeŸb. Siedziba w³adz prefekta tak¿e
naznaczona jest eklektyzmem z piêtnem niedawnej
przesz³oœci. Natomiast filmowe uto¿samienie
pogañskiej œwi¹tyni boga Serapisa z obiektem
s³ynnej Biblioteki Aleksandryjskiej i spalenie jej w
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filmie przez t³um rozjuszonych chrzeœcijan z
krzy¿ami w jednej rêce i mieczami w drugiej jest
ewidentnym nadu¿yciem scenarzysty. Na pewno
takie sceny nie wzbudzaj¹ sympatii widza. P³on¹
bezcenne zwoje papirusów, niszczone s¹ przyrz¹dy
naukowe, zabijani przedstawiciele œwiat³ej (ale
laickiej!) nauki. Nad miastem - oprócz dymów wznosi siê triumfalny okrzyk „alleluja!”. ¯ydzi, jako
wyznawcy judaizmu te¿ s¹ podstêpnie kamienowani w amfiteatrze podczas œwiêta szabasu. Ci
okazuj¹ siê byæ nie lepsi od chrzeœcijan, bo
odwzajemniaj¹ siê im tym samym w koœciele. W
rezultacie, ogl¹damy pogrom ¯ydów zrealizowany z
ca³ym okrucieñstwem, przypominaj¹cy jako ¿ywo
sceny z likwidacji getta krakowskiego z filmu „Lista
Schindlera” S. Spielberga. Jeœli do³o¿ymy jeszcze
do tego stos palonych cia³ zabitych ¯ydów, mamy
na ekranie reporta¿ z pierwszego w dziejach
holokaustu, wieszcz¹cy XX-wieczne krematoria. To
nic, ¿e fabularyzowany, ale jakie robi wra¿enie! A
chrzeœcijanie w nim to prawdziwe bestie, siej¹cy
spustoszenie cywilizacyjne na stulecia do przodu.
Zaiste, ¿y³a taka Hypatia w IV wieku w
Aleksandrii, ale nie bawi³a siê w astronoma - wola³a
matematyczne i filozoficzne ³amañce. Faktycznie,
zginê³a w dojrza³ym wieku, ale nie w koœciele, lecz
zamordowana na ulicy w ferworze walk ideowopolitycznych. Z tamtych czasów bardziej znany jest
fakt samos¹du dokonanego w Aleksandrii przez
fanatycznych pogan na œwiêtym Marku
Ewangeliœcie i ukamienowanie dwóch nielubianych
biskupów, ni¿ nauki wolnomyœlicielskiej Hypatii. To
Arabowie po zdobyciu Egiptu zadali ostateczny cios
aleksandryjskiej nauce i kulturze (a nie
chrzeœcijanie), argumentuj¹c, ¿e literatura
sprzeczna z Koranem jest szkodliwa, a zgodna z
Koranem - zbyteczna.
Trudno prorokowaæ, jaki by³by los cywilizacji
œródziemnomorskiej, gdyby nie postêpuj¹ca
dominacja chrzeœcijañstwa. Dziœ ¿aden powa¿ny
historyk nie uwa¿a Ewangelii za truciznê, która
zabi³a antyczn¹ cywilizacjê, nie obci¹¿a Koœcio³a
win¹ za upadek kultury i polityczne zdziczenie
wieków póŸniejszych. Porównuje siê go raczej do
Arki, która ocali³a od zag³ady znaczn¹ czêœæ
œródziemnomorskiego dziedzictwa ludzkoœci.
Czy¿by nie wiedzia³ o tym re¿yser „Agory”?
Henryk Radej
„Agora”, re¿. A. Amenábar; Hiszpania 2009; wyst.
m.in.: Rachel Weisz, Oscar Isaac, Michel Lonsdale;
czas: 126 min.

Konkurs

27 maja, podczas Festiwalu Sztuk
Krasnych, mia³ miejsce fina³ III Konkursu
Literackiego im. Stanis³awa Bojarczuka „O
sonecian¹ skibkê”. Laureatami zostali: Teresa
Sobestjañczuk ze Œwidnika (nagroda II), Tadeusz
Charmuszko z Suwa³k (nagroda III) i Agata Ko³tun uczennica Zespo³u Szkó³ nr 5 w Krasnymstawie
(wyró¿nienie).
Teresa Sobestjañczuk

Poezja

Agata Ko³tun
Przemyœlenia
Jestem
Jak w przejrzystym zwierciadle
Odbite œlady

Fotoplastykon
W rejestrach pamiêci czas topnieje
wspomnienia zbêdnym balastem
w spektaklu ¿ycia
sentymentalne bzdurni
zamierzenia zakoñczone triumfem
i te koñcz¹ce siê fiaskiem
czas niewinnoœci i naiwnoœci
szczêœcie co nigdy siê nie powtarza
bo ka¿de trzeba prze¿ywaæ na nowo
niedotykalne wymiary
g¹szcz pó³myœli
fa³szywe s³owa
na oszala³ej karuzeli emocji
obietnice nadziei
przysz³oœci skracaj¹ce dystans
w pejza¿ach snów œcie¿ki marzeñ
w fotoplastykonie wyobraŸni
¿ycie ³añcuchem zdarzeñ
Tadeusz Charmuszko

By móc odczytaæ historiê
Zapisan¹ bez atramentu
Jestem
Wœród bytu ¿ycia i œmierci
Szczêœcia smutku
By nieœæ serce
Ku s¹dnym o³tarzom
Jestem
By³am
Bêdê
By nieœæ radoœæ
Mimo bezsensu
By znieœæ ogieñ nadziei

Pejza¿ wiejski
Na skrzyd³ach tu wracam
a przecie¿
tabuny nieokie³znanych rumaków
zmala³y do stada
wróbli rozæwierkanych
Ch³opski romantyzm kruszeje
bezlitoœnie
pozostawiaj¹c na miedzy
martwe skanseny
Po cieple pieca i przytulnoœci ³¹ki
zosta³a ch³odna kalkulacja
wymierzona w grudkê ziemi
Na skrzyd³ach tu wracam
a przecie¿
Tylko rozpacz czajek
jest odwieczna
a¿ serce boli

Alfred Przybysz - grafika
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Ewa Magdziarz

,,Rozmowy” w MDKF ,,Iluzjon”
MDKF „Iluzjon”, dzia³aj¹cy przy II LO im. C.
K. Norwida i KDK od marca 2000 r., zorganizowa³
po raz ósmy Powiatowy Konkurs Filmowy
„Spotkanie z X Muz¹ - bli¿ej marzeñ”. Fina³ 8. edycji
konkursu odby³ siê 30 marca 2010 r. w sali
widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury.
Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów
Filmowych po raz kolejny ufundowa³a dla laureatów
nagrodê specjaln¹ - akredytacje na 11. Letni¹
Akademiê Filmow¹ w Zwierzyñcu.
Konkurs filmowy o zasiêgu powiatowym
poprzedzi³y dwie edycje konkursu wewn¹trzszkolnego (2001, 2002). Przedsiêwziêcie to s³u¿y
popularyzowaniu idei DKF oraz szerzeniu kultury
filmowej wœród uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego. Od
pi¹tej edycji konkurs jest realizowany w ramach
zadania Edukacja filmowa prowadzona przez
MDKF „Iluzjon” finansowanego ze œrodków
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Starostwa
Powiatowego w Krasnymstawie.
W celu przygotowania uczniów do
konkursu MDKF zorganizowa³ warsztaty filmowe
„Rozmowy”. Pierwsz¹ czêœæ, która odby³a siê 3
lutego w II LO, prowadzi³ dr Marian Janusz
Kawa³ko. Temat spotkania to „Wielokulturowoœæ
i przesz³oœæ - bogactwem naszego regionu”. Druga
czêœæ warsztatów odby³a siê 10 lutego w Muzeum
Regionalnym w Krasnymstawie. Uczniowie, pod
kierunkiem Renaty Kiciak i Marty Zorskiej pracowali
nad przewodnikiem filmowym po ziemi
krasnostawskiej. Materia³ wypracowany na
zajêciach w muzeum prezentowany by³ na
warsztatach 3 marca. Na tym spotkaniu S³awomir
Kozyrski zapozna³ tak¿e uczniów z zasadami
tworzenia plakatów filmowych, podstawami
re¿yserii i pracy z aktorem. 10 marca odby³a siê 4.
czêœæ warsztatów, w czasie których uczestnicy
konkursu mieli mo¿liwoœæ porozmawiania ze
S³awkiem Kozyrskim o projektach prac. Natomiast
Artur Kiciak pokaza³, ¿e operator jest wspó³twórc¹
filmu. Nakrêcono równie¿ kolejne sceny do filmu
„Nie o tytu³ tu chodzi”.
VIII Powiatowy Konkurs Filmowy odby³ siê
w trzech kategoriach: praca filmowa/fotograficzna,
plakat filmowy i logo MDKF „Iluzjon”. Honorowy
patronat objêli: starosta krasnostawski Janusz
Szpak oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady PF DKF
Piotr Kotowski. Plakaty i projekty logo oceniali:
S³awomir Kozyrski - pracownik TVP Lublin przewodnicz¹cy jury, Joanna Szufnara nauczycielka II LO i Tadeusz Kiciñski - pracownik
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starostwa powiatowego; prace filmowe/fotograficzne oceniali: Piotr Kotowski - przewodnicz¹cy
jury, S³awomir Kozyrski - TVP Lublin i Stanis³aw
Kliszcz - pracownik KDK.
Zaproponowane kategorie konkursowe
spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem uczniów
wspomaganych przez nauczycieli-opiekunów.
Szko³y, z których nades³ano 79 prac, to: gimnazja nr
1, 3 i 4 w Krasnymstawie, gimnazja w Ma³ochwieju
Du¿ym, Siennicy Nadolnej, Rejowcu, Zakrêciu,
Izbicy, £opienniku Górnym, Siedliskach oraz I LO,
Zespó³ Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy i II LO w
Krasnymstawie.
Po prezentacji prac filmowych i fotograficznych odby³ siê pokaz zwiastuna filmu „Nie o tytu³
tu chodzi” nakrêconego na warsztatach „Amator
2009” i „Rozmowy”. Nastêpnie S³awomir Kozyrski
analizowa³ prace konkursowe w kategorii plakat
filmowy.
W kategorii praca filmowa/fotograficzna jury
przyzna³o pierwsz¹ nagrodê Karolowi
Domañskiemu z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie
za film „Rozmowy” i Aleksandrze Mochniej z II LO za
film „Aby gadaæ”. Drugie miejsce zajê³y Estera
Moniakowska z Gimnazjum w Rejowcu za pracê
fotograficzn¹ „Rozmowy” i Paula KuŸniewska z II
LO za pracê fotograficzn¹ „S³owa ciszy”. Trzecie
miejsce zajê³y Agnieszka Kusiak z Gimnazjum w
Rejowcu za pracê fotograficzn¹ „Moje rozmowy z
niebem” oraz Alicja Lisiecka i Magdalena Wiliñska z
II LO za pracê fotograficzn¹ „A mo¿e ktoœ czeka …”.
Pierwsze miejsce w kategorii plakat filmowy zajê³y
Karolina Semla z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej
(„Syzyfowe prace”) i Aneta Chwa³a z I LO
(„Hamlet”). Drugie miejsce zdoby³y Magdalena
Krupa z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie
(„Hamlet”) i Dominika Wojtal z II LO („Nad
Niemnem”). Trzecie miejsce zajê³y ¯aneta
Bie¿uñska z Gimnazjum w Izbicy („Hamlet”) i
Karolina £aniewska z I LO („Hamlet”).
Po odczytaniu protoko³ów przez przewodnicz¹cych jury, uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody, a nauczyciele prowadz¹cy podziêkowania i upominki. Nastêpnie odby³a siê
prezentacja nagrodzonych prac i zwiastuna filmu
„Nie o tytu³ tu chodzi”.
Na konkurs przybyli zaproszeni goœcie:
Janusz Szpak - starosta krasnostawski, Andrzej
Kmicic - wicestarosta krasnostawski, Piotr Kotowski
- wiceprzewodnicz¹cy Rady PF DKF, Marek
Nowosadzki - przewodnicz¹cy Rady Powiatu,
Andrzej Jakubiec - burmistrz Krasnegostawu,
Tadeusz B³yskosz - naczelnik Wydzia³u Oœwiaty,
Marcin Miœ - radny miasta Krasnystaw, Marek
Kiciñski - przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty, Ewa
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Jab³oñska - dyrektor Krasnostawskiego Domu
Kultury, Anna Antyga - dyrektor Gimnazjum nr 2 w
Zakrêciu, Beata Korszla - dyrektor Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego, Joanna
Szufnara - przedstawicielka Stowarzyszenia
„Gloria Vitae”, S³awomir Kozyrski - pracownik TVP
Lublin, Andrzej Misiura - redaktor naczelny
czasopisma „Nestor” i Stanis³aw Kliszcz pracownik KDK.
Sponsorzy nagród to: Polski Instytut Sztuki
Filmowej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,
Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
Krasnostawski Dom Kultury, Stowarzyszenie
„Gloria Vitae”, Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, Wydawnictwo STENTOR, Wydawnictwo
DANTE Oficyna, Foto-Studio Sarzyñscy, Poligraficzny
Zak³ad Us³ugowo-Handlowy „TAMGAGRAF” i
Drukarnia ROMAR, „Gazeta Wyborcza”,
„Rzeczpospolita”, „Gala”, „Przyjació³ka”, Okrêgowa
Spó³dzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Zak³ad
Cukierniczo-Piekarniczy „Kawa” oraz sponsorzy
prywatni - Marek Nowosadzki i Marcin Miœ.
Za organizacjê konkursu odpowiedzialne
by³y Ewa Magdziarz i Joanna Szufnara. W prace
organizacyjne w³¹czyli siê: Beata Pasik, Ewa
¯elazko, El¿bieta Kargul, Andrzej Ziarko, Stanis³aw
Kliszcz i uczniowie II LO z kl. II a, II b, II c, III a i III e.
Fina³ konkursu zakoñczy³y podziêkowania
starosty Janusza Szpaka osobom wspó³pracuj¹cym z MDKF-em. Natomiast wicestarosta
Andrzej Kmicic i dyrektor II LO Edward Kawêcki
skierowali s³owa uznania pod adresem
organizatorów konkursu popularyzuj¹cego sztukê
filmow¹. Andrzej Kmicic podkreœli³ rolê, jak¹ II LO
odgrywa w œrodowisku lokalnym, dziêki m.in. takim
przedsiêwziêciom jak Powiatowy Konkurs Filmowy.

Dzieñ Dzia³acza i Pracownika Kultury
W wype³nionej po brzegi sali Samorz¹dowego Oœrodka Kultury i Sportu w Izbicy (siedziba
w Tarnogórze) w dniu 20 maja br. odby³y siê
uroczyste obchody Dnia Pracownika i Dzia³acza
Kultury zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe w Krasnymstawie. Tym razem to gmina
Izbica mia³a okazjê goœciæ u siebie ludzi szeroko
pojêtej kultury. Na sali obecni byli twórcy ludowi,
poeci, malarze, cz³onkowie zespo³ów œpiewaczych,
kapel oraz animatorzy kultury.
Wœród zaproszonych goœci obecni byli m.in.
lubelska wicekurator oœwiaty - Anna DudekJaniszewska, dyrektor Departamentu Kultury,
Edukacji i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego w
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Edward Kawêcki podziêkowa³ instytucjom
wspomagaj¹cym finansowo dzia³alnoœæ „Iluzjonu”.
Dyrektor II LO podkreœli³, ¿e konkurs daje
mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ uczniów, uczy
wartoœciowania zjawisk otaczaj¹cych m³odego
cz³owieka.
Organizatorów cieszy fakt, ¿e z roku na rok
zwiêksza siê liczba uczestników i szkó³ bior¹cych
udzia³ w konkursie. Wzrastaj¹cemu zainteresowaniu edukacj¹ filmow¹ niew¹tpliwie s³u¿y
projekt Filmoteka Szkolna, adresowany do szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ca³ej
Polsce, w którym MDKF „Iluzjon” aktywnie
uczestniczy. W przedsiêwziêcia edukacyjne
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - organizatora
programu Filmoteka Szkolna - z du¿ym
powodzeniem wpisuje siê MDKF „Iluzjon”
dzia³aj¹cy ju¿ od 10 lat.
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”

Laureaci - Aleksandra Mochniej i Karol Domañski
z opiekunk¹ w otoczeniu w³adz powiatu.

Lublinie - Miros³aw Korbut, szef biura senatorskiego
Igor Stasiuk, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Lublinie - Zofia Ciuruœ, dyrektor
Wojewódzkiego Oœrodka Kultury w Lublinie - Artur
Sêpoch, zastêpca dyrektora Biura Zarz¹du
G³ównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w
Lublinie - Pawe³ Onochin. Samorz¹d powiatowy
reprezentowali: starosta Janusz Szpak,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Ludwik
Kafarski, cz³onkowie Zarz¹du - Janusz Pêdzisz i
Henryk Czerniej, przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty
Marek Kiciñski oraz naczelnik Wydzia³u Oœwiaty
Tadeusz B³yskosz.
Uroczystoœæ w Tarnogórze otworzy³
zastêpca wójta Józef Bobel, który w dalszej czêœci
nagrodzi³ przy tej okazji 19 twórców ludowych z
terenu gminy Izbica. W imieniu samorz¹du powiatu
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krasnostawskiego, do pracowników placówek
kulturalnych, twórców i dzia³aczy kultury ¿yczenia i
wyrazy wdziêcznoœci kierowa³ starosta Janusz
Szpak. W swoim przemówieniu przedstawi³ tak¿e
formy obchodów Roku Chopinowskiego na terenie
powiatu. Zwróci³ tak¿e uwagê na koniecznoœæ
w³¹czania do ró¿nych form kulturalnych
krasnostawskiej m³odzie¿y.
W dalszej czêœci cz³onkowie Zarz¹du
przekazali pisemne podziêkowania wraz z
kwiatami na rêce 12 osób i dwóch instytucji
najbardziej wyró¿niaj¹cych siê w ostatnim roku na
niwie kulturalnej.
Podziêkowania otrzymali:
Bronis³awa ¯uk - opiekun artystyczny Grupy
Plastycznej PALETA w Krasnymstawie;
Andrzej David Misiura - redaktor naczelny
Czasopisma Artystycznego „Nestor”;
Mariusz Kargul - animator kultury, cz³onek
Grupy Literackiej A-4;
Irena Iwañczyk - literat;
Dorota Rybczyñska - dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej;
Andrzej Leñczuk - prezes Stowarzyszenia
„Gloria Vitae”;
Joanna Radziszewska - starszy kustosz
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie;
Jadwiga Pêdzisz - kustosz Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie;
Dorota Korkosz - starszy kustosz
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie;
Krystyna £azowska - dyrektor Publicznej
Biblioteki Gminy Rudnik;
Barbara Wargol - bibliotekarka Biblioteki
Publicznej Gminy Rudnik;
Danuta Majcher - bibliotekarka Gminnej
Biblioteki Publicznej w Fajs³awicach, Filia w
Siedliszczu;
Miejska Biblioteka Publiczna w
Krasnymstawie;
Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy.
W ramach obchodów Dnia Dzia³acza i
Pracownika Kultury rozstrzygniêto równie¿ konkurs
„Kultura”. W bie¿¹cym roku, w kategorii Animator
Kultury nagrodê otrzyma³a Irena Zaraza z Siennicy
Ró¿anej. W kategorii Talent Artystyczny nagrodê
przyznano Magdalenie Krupie z Krasnegostawu. W
kategorii Zespó³ Artystyczny nagrodê otrzyma³
Zespó³ Œpiewaczy „Sami Swoi” z Dobryniowa. W
kategorii Twórca Kultury kapitu³a przyzna³a
nagrodê poecie Janowi Henrykowi Cichoszowi z
Krasnegostawu. £¹cznie nominowanych by³o 12
twórców i zespo³ów z terenu powiatu
krasnostawskiego.
Znakomicie wypad³a czêœæ artystyczna
przygotowana wy³¹cznie przez wykonawców z
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gminy Izbica. Zarówno ci najm³odsi ze szko³y w
Tarzymiechach, jak te¿ soliœci, czy zespó³
œpiewaczy w po³¹czonych si³ach z orkiestr¹ dêt¹
potrafili wzbudziæ wœród publicznoœci d³ugie brawa.

Naczelnik wydzia³u Tadeusz B³yskosz jako pierwszy sk³ada
gratulacje nagrodzonej Magdzie Krupie.
Foto S³awomir Kamiñski

Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy mieli okazjê
wymieniæ swoje pogl¹dy o kulturze przy
akompaniamencie zespo³u „Sami Swoi”, a tak¿e
popróbowaæ smakowitoœci przygotowanych przez
Ko³a Gospodyñ Wiejskich pod kierunkiem pani
dyrektor SOKiS w Izbicy, której nale¿¹ siê ogromne
s³owa uznania za wspania³¹ wspó³pracê i
organizacjê.
(www.krasnystaw-powiat.pl/main.php?menu=aktualnosci)

„Moje dni to z³ota ksiêga”
Powiatowa Biblioteka Publiczna by³a
gospodarzem obchodów uroczystego jubileuszu
45-lecia pracy twórczej krasnostawskiej poetki Marii
Gleñ. By³a to równie¿ doskona³a okazja do promocji
najnowszego tomiku wierszy „Moje dni to z³ota
ksiêga” autorstwa jubilatki. Jest to dziewi¹ty tomik
znanej nie tylko z pisania, ale tak¿e ze swojej
spo³ecznikowskiej dzia³alnoœci mieszkanki naszego
powiatu.
Jubileusz mia³ wielce uroczysty charakter.
Najlepsze ¿yczenia, list gratulacyjny i bukiet
kwiatów przekazali obecni na spotkaniu starosta
Janusz Szpak i wicestarosta Andrzej Kmicic. Nie
zabrak³o ¿yczeñ od burmistrza Andrzeja Jakubca,
wiceprzewodnicz¹cego rady Ludwika Kafarskiego,
przewodnicz¹cego Komisji Oœwiaty Marka
Kiciñskiego. S³owa najwy¿szego uznania mo¿na
by³o us³yszeæ z ust zastêpcy dyrektora
Stowarzyszenia Twórców Ludowych Paw³a
Onochina. Ciep³e s³owa przekaza³a pani Halina
Kosienkowska, która jest autork¹ wielu recenzji
twórczoœci Marii Gleñ.

Spotkania

Poeci

Mi³¹ niespodziank¹ by³a recytacja wierszy
jubilatki przez laureatki konkursu poetyckiego
nazwanego jej imieniem. Pani Maria równie¿
recytowa³a swoje wiersze, dobieraj¹c je w taki
sposób, ¿e publicznoœæ mia³a okazjê i do œmiechu, i
do zadumy. Oprawê muzyczn¹ ca³ej uroczystoœci
wykona³, w jak¿e oryginalny sposób, zespó³ „Styrta”
z Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.
Podczas uroczystoœci mo¿na by³o obejrzeæ
wycinanki Pani Marii oraz ekspozycjê sk³adaj¹c¹
siê z dotychczasowych wydawnictw oraz licznych
odznaczeñ, wœród których na centralnym miejscu
znajdowa³ siê medal „Gloria Artis” przyznawany
osobom zas³u¿onym w krzewieniu kultury.
Maria Gleñ, z domu Czerpak, urodzi³a siê 2
wrzeœnia 1933 roku we wsi Zakrêcie. ¯yje i tworzy w
starannie utrzymanym i zadbanym domu swoich
rodziców. W wieku oœmiu lat sta³a siê sierot¹ wojna zabra³a jej kolejno ojca, matkê i babciê.
Zmuszona do zarabiania ciê¿k¹ prac¹ na swoje
utrzymanie od 11. roku ¿ycia, mog³a ukoñczyæ tylko
siedem klas szko³y podstawowej.
Maria Gleñ to dobrze znana, nie tylko w
swoim œrodowisku poetka ludowa, wycinarka,
popularyzatorka folkloru, animatorka kultury.
Zwi¹zana z prac¹ na roli, wykaza³a wiele energii
i odpornoœci fizycznej, godz¹c obowi¹zki gospodyni, ¿ony, matki (doczeka³a siê trojga dzieci) z
prac¹ literack¹ i spo³eczn¹. Ca³e swoje doros³e
¿ycie by³a bowiem niezwykle aktywna spo³ecznie.
Pe³ni³a 12 wa¿nych funkcji. By³a miêdzy innymi
radn¹, wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Spó³dzielni
Oszczêdnoœciowo-Po¿yczkowej (SOP) w
Krasnymstawie (przez 16 lat), cz³onkiem Rady
SOP w Lublinie, so³tysem w Zakrêciu (3 kadencje),
dzia³aczem, kontrolerem i cz³onkiem Zarz¹du
Wojewódzkiego Zrzeszenia Producentów Trzody
Chlewnej. Za³o¿y³a w Zakrêciu Ko³o Gospodyñ
Wiejskich, któremu przewodniczy³a przez 17 lat.
Powo³a³a tam te¿ do ¿ycia ZMW (1968), od 1983
roku jest jego cz³onkiem honorowym. Od roku 1975
pracuje w radzie Gminnej Spó³dzielni.

Przez wiele lat wspó³pracowa³a z kapel¹
ludow¹ w Ma³ochwieju. Pracowa³a bardzo aktywnie
w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. By³a tak¿e
cz³onkiem Prezydium Rady Krajowej Sceny
Ludowej, spo³ecznym opiekunem zabytków,
cz³onkiem Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi
Che³mskiej.
(www.krasnystaw-powiat.pl/main.php?menu=aktualnosci)
W rytmie jubileuszy
Przed dwoma laty, przy okazji promocji
zbioru wierszy Codzieñ, Jan Henryk Cichosz
œwiêtowa³ 30. rocznicê debiutu ksi¹¿kowego
i szeœædziesiêciolecie urodzin. Zaœ 11 maja 2010
roku zaprosi³ nas na promocjê jedenastego tomiku
In blanco i tym razem spotkanie po³¹czy³ z
jubileuszem 35-lecia twórczoœci literackiej
bior¹cym swój pocz¹tek od debiutu prasowego.
Autor przed dwoma laty zapowiada³, ¿e po wydaniu
10 tomików poezji nadszed³ ju¿ czas, aby wiêcej
uwagi poœwiêcaæ jakoœci zamiast iloœci. In blanco
zawiera wiêc tylko 24 wiersze.
Wydaniem tomiku zajê³a siê Miejska
Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie i prezentowa³a go w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek
(8-15 maja) organizowanego corocznie przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ponadto
uczestnicy spotkania mogli obejrzeæ wystawê
„Matka Bo¿a w linorytach Zbigniewa JóŸwika”
znanego lubelskiego artysty grafika, oraz
wys³uchaæ koncertu gitarowego Grzegorza Klocka ucznia III klasy - II stopnia Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Muzycznej im. Karola Lipiñskiego w
Lublinie. Spotkanie nagrywa³a dla Polskiego Radia
Lublin redaktor Maria Brzeziñska.
adm

Poeci Marian Cichosz (by³y wiceminister) sprawdza
Jana Henryka Cichosza (jubilata). Foto Artur Borzêcki
Maria Gleñ ozdob¹ starostów
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Debiut

Debiut
Wiktoria Tomczyk

Kiedy zapukasz

Selekcja myœli

w objêciach ciszy
odchodzisz z mego œwiata

ulotne myœli na wiatr
trwa³e zostawiam
dusza rozwija p¹ki

przesycona gorycz¹
s³ucham cichego zegara
pragnê

w czas wiosny
widzê jak uciszasz
wewnêtrzne ja

kiedy zapukasz
otworzê

szukasz siebie
w oceanie
niepouk³adanych uczuæ
szukasz wra¿liwego
marmuru
szukasz samodzielnoœci
w œladach t³umu
Ciemne okulary pesymizmu
nie zauwa¿asz kropli
bo i nie widzisz ŸdŸb³a
na którym le¿y
nie spostrzegasz ziarna
bo ich tysi¹ce
chocia¿ co jedno
to bardziej z³ote
nie widzisz piêkna
ukochanej ziemi
bo zas³aniaj¹ go
ciemne okulary
Wieczorem
wieczorem
wœród k³osów
wiatr tañczy oberka

póŸniej
pop³yniemy
jak mi³osierne godziny
Krótka rozmowa
nie rozumiem
dlaczego moje myœli przy tobie
nie jesteœ piêkny
zwyczajne rysy
uœmiech
i w³osy zwyczajne
zadarty nos
oczy
wieczornie zamglone
koloru nieopisanego
uœmiechniêty
fa³szywie?
nie wiesz
co warte twojej mi³oœci
nie znam ciê bli¿ej
bo ci¹gle znikasz
taka nasza rozmowa

s³oñce
obejmuje twarz ziemi
zdeptane
oblicze ojczyzny
na kwiaty opada mg³a
srebrne kropelki spadaj¹
z kopu³y planety
topola
œpiewa znan¹ ci piosenkê
ksiê¿yc wschodzi
na wieczorne niebo
i gwiazdy ton¹
w hebanowym jeziorze
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Wiktoria Tomczyk ma
piêtnaœcie lat. Mieszka w
Jaœlikowie niedaleko
Krasnegostawu i du¿o pisze.
Jest uczennic¹ drugiej klasy
Gimnazjum nr 2 im. mjr.
Stanis³awa Soko³owskiego w
Zakrêciu.

Kultura

Krasnystaw

Andrzej David Misiura

Krasnostawskie zadziwienia
Min¹³ maj zape³niony ró¿norak¹ ofert¹
kulturaln¹, pocz¹wszy od imprez przedszkolnych,
szkolnych, zak³adowych i samorz¹dowych,
poprzez dzia³alnoœæ bibliotek, domów kultury i muzeum. Wœród kwietniowych i majowych wydarzeñ,
szczególne miejsce zajê³y patriotyczne uroczystoœci upamiêtniaj¹ce zbrodnie katyñskie. I tak byæ
powinno. Mnie zaœ niezmiennie intryguj¹ pytania:
jak to siê dzieje, ¿e autorami i wykonawcami
najwartoœciowszych inicjatyw s¹ ludzie, którym nikt
za to nie p³aci? Ludzie, którzy pracuj¹ w zupe³nie
innych zawodach. Dlaczego im siê wiêcej chce?
Mo¿na uci¹æ dywagacje stwierdzeniem - pasja!
Tak, ale co w takim razie powiedzieæ o
zawodowcach? Moj¹ listê zadziwieñ otwiera
Gloria Vitae
Stowarzyszenie, które powsta³o z inspiracji
Andrzeja Leñczuka i w czêœci jest alternatyw¹ dla
dzia³alnoœci domu kultury. Skupia coraz wiêcej
sympatyków. Gloria Vitae to tak¿e doroczny
koncert, którego zazdroszcz¹ nam inne miasta.
Zwykle rozpoczyna siê póŸnym wieczorem i zawsze goœci znakomitych artystów. Tego roku odbywa³
siê w ramach PGE Festiwal Chopin Transgraniczny.
Od klasyki do jazzu. Zapocz¹tkowany zosta³
wieczornym recitalem fortepianowym Stanis³awa
Drzewieckiego, wœród majestatycznych ruin zamku
w Krupem. Nastêpnego dnia (30 maja) tradycyjnie
zabrzmia³ w koœciele œw. Franciszka Ksawerego w
Krasnymstawie. Tam z kolei królowa³a w
interpretacji Chopina jazzowa wokalistka Lora
Szafran i aktor Emilian Kamiñski. Andrzej Leñczuk
zadba³ tak¿e aby w dniach festiwalu ods³oniæ w
Krasnymstawie i £ucku pami¹tkowe tablice na
okolicznoœæ pobytu w 1830 roku w tych miastach
genialnego muzyka.

Foto P. Sarzyñski
Jeszcze Polska…
Drugie zadziwienie dotyczy spo³ecznej
dzia³alnoœci regionalisty Leszka Janeczka, na któr¹
znajduje czas mimo, ¿e na co dzieñ jako doktor
nauk medycznych pe³ni obowi¹zki ordynatora w
szpitalu. W swoich zbiorach posiada kilkaset
wywiadów uzupe³niaj¹cych wiedzê historyczn¹
wykraczaj¹c¹ czêstokroæ tematem poza teren
Krasnostawszczyzny. Ostatnio zajmowa³ siê
wyjaœnianiem faktów dotycz¹cych zbiorowego
mordu na przedwojennej inteligencji w Kumowej
Dolinie (szczegó³y w oddzielnym artykule), czego
fina³em sta³ siê pomnik-tablica upamiêtniaj¹ca 70.
rocznicê œmierci jednej z ofiar, a mianowicie Feliksa
Paw³owskiego ówczesnego intendenta (czytaj
dyrektora) szpitala œw. Franciszka w Krasnymstawie. Uroczystoœæ poprzedzi³a msza œw. w
pobliskim koœciele pw. Trójcy Przenajœwiêtszej,
nastêpnie dr Leszek Janeczek relacjonowa³
przebieg dramatycznych scen aresztowania
poszczególnych postaci. Godnym uwagi jest, ¿e o
oprawê artystyczn¹ zadba³a m³odzie¿, po czym
wszyscy ze sztandarami udali siê do miejsca
pamiêci. 21 maja 2010 roku dŸwiêk narodowego
hymnu zatrzymywa³ przechodniów, a nawet
samochody przeje¿d¿aj¹ce opodal krasnostawskiego szpitala. T¹ chwilê uczcili nie tylko

Od lewej: A. Leñczuk, E. Kamiñski, L. Szafran,
Etelli Chuprik
Foto P. Sarzyñski
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Niestrudzony m³ody gniewny...
...w osobie Mariusza Kargula to kolejna
postaæ, która staje siê coraz bardziej rozpoznawalna. Dobrze zapowiadaj¹cy siê prozaik i dziennikarz, w ci¹gu kilku ostatnich lat da³ siê te¿ poznaæ
jako œwietny organizator licznych spotkañ
literackich. Swoje „zwariowane” pomys³y realizuje z
pomoc¹ spo³eczników i ró¿nych instytucji. Ostatni¹
znacz¹c¹ imprezê, do której doprowadzi³ 27 maja
2010 roku nazwa³ Festiwalem Sztuk Krasnych im.
Stanis³awa Bojarczuka. Wykorzysta³ mo¿liwoœci

Jurij Andruchowycz w trakcie koncertu z zespo³em
Karbido na dziedziñcu Muzeum Regionalnego,
foto Wojciech Machejus.
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Mariusz Kargul w trakcie rozdawania tomików "Linii liryki"
goœciom i uczestnikom sesji popularnonaukowej "Misterna
sztuka sonetu w podcieniach kmiecej strzechy"
w M³odzie¿owym Domu Kultury, foto Marta Zorska.

mieszkañcy miasta, ale i w³adze powiatu, rodziny
ofiar sprzed 70 lat, delegacje wszystkich oddzia³ów
z dyrektorami SP ZOZ w Krasnymstawie, oraz
grono historyków i literatów. Obok olbrzymiego
g³azu z tablic¹ zasadzono symboliczny d¹b
podobny do tych, jakimi ostatnio upamiêtniano
ofiary zbrodni katyñskiej. Ten dzieñ nale¿a³ do dr.
Leszka Janeczka, bo to tylko dziêki jego
determinacji mogliœmy tam byæ i szczyciæ siê
naszym patriotyzmem.

Krasnystaw

M³odzie¿owego Domu Kultury, Powiatowej oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum
Regionalnego, a tak¿e kilku wybranych samorz¹dowców i samorz¹dów gminnych. Festiwal
rozpoczyna³a msza œw. za duszê poety Stanis³awa
Bojarczuka. Wprowadzeniem by³a sesja popularnonaukowa pod przewodnictwem dr. Józefa Ziêby,
w której wziêli udzia³ dr Krzysztof Fio³ek (UJ), dr
Leszek Janeczek, dr hab. Zenon O¿óg i dr hab.
Adrian Uljasz - profesorowie Uniwersytetu
Rzeszowskiego, mgr Ewa £oœ - Muzeum Literackie
im. J. Czechowicza, mgr Artur Borzêcki - Miejska
Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie i inni. Sesjê
prowadzi³ mgr in¿. Lucjan Cimek, natomiast
Stanis³aw Kliszcz - wieczorne widowisko estradowe

Andrzej Stasiuk, przy starej plebanii
czyta sonet Stanis³awa Bojarczuka
,,Burza”, nied³ugo przed jego wykonaniem
na scenie, foto Marta Zorska.
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Poza prac¹ zarobkow¹ (tym razem) z grupy
doros³ych mi³oœników plastyki potrafi³a odkryæ i
ukszta³towaæ naprawdê ciekawych twórców i
artystów. Ludzi ró¿nych zawodów, w ró¿nym wieku,
dla których sztuka jest czyst¹ radoœci¹ pozbawion¹
cienia komercji.
Monografia

Nastroje uczestników Festiwalu podczas imprezy
w "Galerii Retro". Andrzej Denis i Marta Zorska
w trakcie odgrywania scenki pt. "A kuku panie
Bojarczuku!", foto Wojciech Machejus.
na dziedziñcu muzeum. Rozgrzewk¹ by³ gitarowy
recital Moniki Krajewskiej - m³odziutkiej i ca³kiem
sympatycznej wokalistki rodem z Dêblina. W
przerwach honorowi goœcie mieli za zadanie
zmierzyæ siê z trudn¹ interpretacj¹ sonetów patrona
festiwalu, a byli wœród nich: Jurij Andruchowycz,
Stefan Darda, Witold D¹browski, Zbigniew
Dmitroca, Krzysztof Fa³ek, Krzysztof Kulig,
Mateusz Marczewski, S³awomir Rudnicki, Andrzej
Stasiuk i Tomasz Wybranowski. Widzowie odnieœli
wra¿enie, ¿e koncert Kapeli Folkowej Styrta z
Siennicy Nadolnej puentuje wszystkie recytacje.
Rytmicznie, melodyjnie i ¿wawo. I wreszcie koncert
fina³owy: Andruchowycz + Karbido - Cynamon 2010
PL Tour. Drapie¿ny, o symboliczno-filozoficznych
s³owach wprowadza³ momentami niepokój i
wprawia³ w zak³opotanie. Nie zastanawia³em siê
jednak czy kryje w sobie jakieœ aluzje kulturowe.
Teksty by³y mimo wszystko dobre i na szczêœcie
najpopu-larniejszy ukraiñski literat Jurij
Andruchowycz zupe³nie dobrze pos³ugiwa³ siê
jêzykiem polskim.
Do wywo³ania tej listy pos³u¿y³y mi
konkretne dzia³ania, których ostatnio byliœmy
œwiadkami. Wczeœniejszych przyk³adów te¿ nie
brakuje. Ale wróæmy do kolejnych zjawisk.
Szko³a artystów
To n i c i n n e g o j a k d z i a ³ a l n o œ æ
Stowarzyszenia Twórców Kultury PALETA. Istnieje
od oœmiu lat, ale nie wiek jest jego atutem, tylko
kszta³towanie talentów. Z jego dzia³alnoœci
wyró¿nia siê grupa plastyczna PALETA, na któr¹ ze
znakomitym skutkiem zapracowa³a Bronis³awa
¯uk, doœwiadczona malarka i wieloletni instruktor
M³odzie¿owego Domu Kultury w Krasnymstawie.

Do czego nie mogli siê zabraæ zawodowcy,
dokona³ Kazimierz Sto³ecki. Doktor w dziedzinie
nauk chemicznych zaskoczy³ historyków,
zawstydzi³ w³adze miasta i w³asnym nak³adem, za
swoje prywatne pieni¹dze upubliczni³ wiedzê
zg³êbian¹ od wielu lat, i któr¹ w efekcie zawar³ w
ksi¹¿ce Krasnystaw. Rys historyczny (recenzje
dwukrotnie publikowaliœmy w Nestorze). Dr
Kazimierz Sto³ecki, chocia¿ od 40 lat pracuje i
mieszka w Pu³awach, sercem jest w
Krasnymstawie. Nieprzerwanie odkrywa i uk³ada
karty historii rodzinnego miasta i zamieszcza je na
w³asnej stronie internetowej. Z jego wiedzy
korzystaj¹ setki osób. Powiedzieæ o nim „cz³owiek z
pasj¹” to za ma³o.
Pora na „Nestora”
Na zakoñczenie listy wybranych zadziwieñ,
nieuczciwoœci¹ i pruderi¹ by³oby przemilczeæ
zjawisko naszego czasopisma. Bo jak to siê dzieje,
¿e Nestor bez w³asnego bud¿etu i przy znikomej
pomocy finansowej doczeka³ dwunastu wydañ? Kto
chcia³by darowaæ ka¿dego kwarta³u 1000
gratisowych egzemplarzy zapisanych pracami
wartoœciowych autorów i dziennikarzy, którzy tak¿e
nie oczekuj¹ na honoraria? Pilny obserwator
zapewne zauwa¿y, ¿e istniej¹ i inne darmowe
gazety (czerpi¹ce dochód z reklam), które te¿ nie
wyp³acaj¹ wierszówek autorom, ale my mo¿emy
pochwaliæ siê atutem trudnym do przebicia.
Mianowicie Nestor redagowany jest w ca³oœci
spo³ecznie i gdyby chodzi³o tylko o moj¹ osobê
zapewne nie podnosi³bym tego tematu. Robiê to z
szacunku dla pracy moich kolegów, którzy redagowaniu poœwiêcaj¹ wiele swojego prywatnego
cennego czasu. Specjalne podziêkowania nale¿¹
siê wiêc wszystkim sponsorom, wspó³pracownikom
i korespondentom, poniewa¿ to dziêki nim redakcja
ma zajêcie, drukarnia - pracê, a czytelnicy - wierzê
w to - dobr¹ lekturê.
Andrzej David Misiura
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Sp[otkania

Ma³gorzata Stefaniak

***

Piek³o

kiedy zegar przesta³ biæ
wszystko zosta³o na swoim miejscu
teraz pielêgnujê chwile
które nie znalaz³y swojego miejsca
karmiê je czule
jak kotka
mlekiem samotnoœci
potem zamknê
w mistycznym kole
niewidzialnej œwi¹tyni uczuæ

flirtujê z myœl¹
która pod¹¿a za tob¹
szukam nocy
która przytuli mnie
do twojego cia³a
schodzê do piek³a
rozgrzanego rumieñcem
zak³opotania
wszystko po to
aby przetrwaæ
kolejny raz - bez ciebie
do rana
***
medytacja jak latarka
z któr¹ zagl¹dam
w g³¹b siebie
schodzê do piwnic
cierpienia i tchórzostwa
tam
ciemno i cicho
ale nie czeka na mnie
nic z³ego
***
codziennie
o tej samej porze
s³ucham grania
tr¹bki pocztyliona
potem dr¿enie cia³a
wstrz¹sa
znajome zakamarki
pamiêci
nie piszesz do mnie
chciwa wyobraŸnia
podsuwa zemstê
chyba spalê twój list
kiedy
nadejdzie
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***
miêdzy chwil¹
w której istniejê
a chwil¹
w której mnie nie ma
zero czasu
aby byæ
wiêc jak to mo¿liwe
¿e ci¹gle tu mieszkam
***
koszmar tego miejsca
zbli¿y³ nas do siebie
ta znajomoœæ
robi siê bolesna
nasza historia toczy siê od koñca
i nie musimy myœleæ o tym
co zdarzy siê jutro
to nie jest rebus
i nie bazujemy na doœwiadczeniu
zrobimy rzeczy
których nigdy
nie bêdziemy mogli wyjaœniæ

Alfred Przybysz - grafika
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Utopia
Niee
Truj¹ca Fala
Kazimierz Boles³aw Malinowski

P ank is intelektualnie wypalony
W³¹czam¿ ci ja p³ytkê zespo³u pankowego
Utopia, zaczynaj¹ dŸwiêki dziarskie p³yn¹æ, d¿¹,
d¿¹, jest nieŸle, i nagle wokal wchodzi, wpada,
kobiecy, jak najbardziej, i w pierwszym odruchu
myœl - w nogi! Nie ma siê co œmiaæ. Jak ju¿ cz³owiek
trochê na tym ³ez padole po¿y³, to mu siê
wrzeszcz¹cy babski wokal kojarzy z silnym stresem
i nag³¹ tendencj¹ eskapistyczn¹ na okolicznoœæ
rozpadu zwi¹zku. Ale zaraz ogarn¹³em siê, he, to
tylko g³oœniczki g³upeczku, nic osobistego. Mo¿na
wys³uchaæ, wykazuj¹c cierpliwoœæ kap³ana co
przez sitko w konfesjonale ró¿nych, na ogó³ doœæ
przykrych rzeczy musi wys³uchaæ i profesjonalnie
nie pêka. I tak - muza bez zarzutu, jest prawie
znakomicie, dynamika, zgranie sekcji,
melodyjnoœæ, sprawnoœæ w obs³udze instrumentów.
Ten sposób prowadzenia wokalu ¿eñskiego znam i
generalnie szanujê, tak jak szanujê dokonania
grupy Post Regiment. Utopia to klon, nie ma siê co
obra¿aæ. Klon Pid¿amy, Happysad, niektórzy
twierdz¹, ¿e ulepszy³ orygina³. I te¿ - po co otwieraæ
wywa¿one drzwi itd.
Jak ja nienawidzê gadania w rodzaju: mamy
na rynku du¿y wybór, rynek p³ytowy, oferta
rynkowa. Wiadomo powszechnie, ¿e kapitalizmu
bol¹czka to kryzys nadprodukcji i bezrobocie. Za
komuny by³o pe³ne zatrudnienie i kryzys niedopro-
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dukcji. Wtedy ka¿dy kit by³ po³ykany z apetytem. A
m³ode ¿o³¹dki mog³y znieœæ wiele i ci¹gle mia³y
apetyt na jeszcze. Panki wtedy gra³y totaln¹
amatorkê, rozstrojeni, nierówni, Ÿle zmasterowani,
no ch³am pod ka¿dym wzglêdem, teksty te¿ w
wiêkszoœci by³y kiepskawe. Ale nios³y siê te
charkoty z kasety na kasetê, a¿ do stanu szumu
niemal bia³ego, jak przy odbiorze sygna³u Radia
Wolna Europa. I by³o to pyszne, by³ tam zew
Cthulhu. Teraz ju¿ Europa jest ca³kowicie wolna, a¿
do bólu, a¿ do md³oœci, a¿ do ataku klaustrofobii, a
panki wyœrubowa³y parametry techniczne pod
ka¿dym wzglêdem, i mo¿na krystaliczne dŸwiêki
ch³on¹æ i skucha, zero rebelianckiego ducha. Tak
jak ze stylistyk¹ realsocowych plakatów
zastosowan¹ do reklam. ¯art, pastisz. Œpiewa
zatem roz¿alona m³oda dama g³osem awanturnicy
opieprzaj¹cej leniwego ma³¿onka, ¿e œwiat jest
generalnie do wymiany. Zgoda, ale warto by tê myœl
jakoœ filuternie rozwin¹æ, ¿eby nie grzêzn¹æ w
banale wywrzeszczanym jako pilny komunikat o
nies³ychanej wadze. W Jarocinie '84 pewnie Utopia
rzuci³aby poguj¹c¹ publicznoœæ na kolana. Tak jak
dla Po³omskiego powa¿n¹ konkurencj¹ by³by
póŸniejszy Turnau. A wiêc ponura konstatacja:
Punk nie jest dead, on siê po prostu zu¿y³, jeœliby po
wykonawcach w rodzaju Utopii mo¿na uogólniaæ.
W tekstach ten sam co zawsze zestaw, frustracja,
alienacja, aj ken get non satysfekszyn. Chc¹c
oprzeæ siê na konkrecie/ Mocniej trzymam siê
chodnika. [...] Nie mam nic do powiedzenia/
Nieciekawoœæ rz¹dzi moim œwiatem/[...]
Intelektualnie wypalona/ zmieñ coœ zmieñ,
powtarzam sobie. Utopia bez znieczulenia
zdiagnozowa³a stan polskiego pankroka.
Kazimierz Boles³aw Malinowski

Zbigniew Atras

siêgn¹³ korzeni, czyli Noce
I dea³
Chopinowskie na zamku w Krupem
PóŸnym popo³udniem 29 maja 2010 roku za
spraw¹ Stanis³awa Drzewieckiego, monumentalne
ruiny zamku w Krupem nawiedzi³ Fryderyk Chopin.
Niepowtarzalne dŸwiêki muzyki naszego
genialnego kompozytora zabrzmia³y i zaw³adnê³y
murami starego zamczyska. W mistrzowskim
wykonaniu Stanis³awa Drzewieckiego chopinowskie akordy odbite od krupskich ruin sp³ynê³y
wprost do serc licznie przyby³ych mieszkañców
Krasnegostawu i okolic. By³a to prawdziwa uczta
dla naszych spragnionych dusz, których liczba, jak
wskazuje frekwencja na koncercie, z roku na rok

stale siê powiêksza. Wiem, ¿e nale¿nym miejscem
wykonania dla wielkich kompozycji Chopina s¹
najwspanialsze sale koncertowe œwiata, ale
wieczór w Krupem pokaza³, ¿e w ruinach naszego
zamku polskoœæ tej muzyki dotknê³a namacalnie
Ÿróde³ swego pochodzenia. W³aœnie tu, w Krupem,
wœród drzew i krzewów pobliskiego parku
dworskiego Krupskich, okolicznych pól i ³¹k, nad
brzegiem malowniczego stawu, wœród ruin starego
zamczyska z kr¹¿¹cymi nad nimi bocianami,
niczym sielskimi symbolami polskoœci, oraz z
rosn¹c¹ wraz z narastaj¹cym mrokiem liczb¹
szybuj¹cych nietoperzy-akrobatów, stêsknione
ojczyzny dŸwiêki muzyki Fryderyka Chopina
powróci³y do domu. Nawet rozkumkane jak zwykle
wieczorow¹ por¹, setki ¿ab z krupskiego stawu, tym
razem wstydliwie zamilk³y. Chyba sam Fryderyk
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z wysokoœci niebios spojrza³ zdumiony na
niespotykan¹ choreografiê dla swojej muzyki, bo
deszczowe chmury wyraŸnie odsunê³y siê niczym
firanki w oknie. Muzyka Chopina zabrzmia³a tak
swojsko jak w dworku w ¯elazowej Woli, czy przy
pomniku kompozytora w warszawskich £azienkach
i nie jest to wcale takie dziwne. Przecie¿ Fryderyk
Chopin, co jest wzruszaj¹ce i napawa nas dum¹,
przebywa³ w Krasnymstawie, a dok³adnie to
przeje¿d¿a³ przez nasze miasto lini¹ dyli¿ansów
królewskiej poczty konnej. W zachowanym do dziœ
budynku krasnostawskiej poczty m³ody Chopin
odpoczywa³ w czasie podró¿y do Poturzyna, dok¹d
jecha³ odwiedziæ swego najserdeczniejszego
przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego. By³o to 13
lipca 1830 roku. Jecha³ nadwiœlañskim szlakiem
przez Górê Kalwariê, Pu³awy, Krasnystaw. Mia³
wtedy dwadzieœcia lat i ogrom muzycznego
geniuszu w sobie. W budynku krasnostawskiej
poczty, w czasie postoju dyli¿ansu, pewnie zjad³
posi³ek. Byæ mo¿e rozprostowa³ nogi na krótkim
spacerze przez miasto i podziwia³ krasnostawsk¹
starówkê, czy widoczny z dziedziñca poczty piêkny
koœció³ œw. Franciszka, z góruj¹c¹ nad ca³ym
miastem, dwukondygnacyjn¹ kopu³¹ i figur¹ Matki
Boskiej na jej szczycie. Nie gra³, bo nie by³o na
czym. Nie wiedzia³, ¿e dwieœcie metrów dalej stoi
staroœciñski dwór przypominaj¹cy wygl¹dem ten
rodzinny z ¯elazowej Woli, i gdzie tak samo g³ówne miejsce w salonie zajmuje fortepian.
Pewnie wzdycha³ i rozmyœla³ o piêknej Konstancji
G³adkowskiej, w której by³ bez pamiêci zakochany, i
której nigdy o swych uczuciach nie powiedzia³. Dwa
tygodnie póŸniej, w drodze powrotnej do
Wa r s z a w y, p o n o w n i e z a t r z y m a ³ s i ê w
Krasnymstawie, gdzie musia³ siê przesi¹œæ na
dyli¿ans linii warszawskiej. Pewnie znów podziwia³
miasto i piêkno okolic, lub wst¹pi³ na modlitwê do
by³ej katedry, czyli koœcio³a œw. Franciszka.
Niebawem wyjecha³ z kraju, do którego ju¿ nigdy
nie powróci³. Byæ mo¿e to w³aœnie obrazy ziemi
krasnostawskiej, tak jak okolic niedalekiego
przecie¿ Poturzyna utkwi³y w pamiêci m³odego
kompozytora jako wspomnienia ojczyzny i na
zawsze pozosta³y w cudownych dŸwiêkach,
pe³nych polskoœci mazurków i polonezów.

Foto P. Sarzyñski
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Chopinowski koncert Stanis³awa
Drzewieckiego by³ popisem warsztatu, artyzmu
i mistrzostwa. Tego wieczoru w wykonaniu artysty
us³yszeliœmy: polonez A-dur op. 40 nr 1, nokturn cismoll op. posth, balladê g-moll op. 23, walce (As-dur
op. 34 nr 1, a-moll op. 34 nr 2, F-dur op. 34 nr 3),
mazurki op 7 (B-dur nr 1, a-moll nr 2, f-moll nr 3, Asdur nr 4, C-dur nr 5), scherzo h-moll op. 20 i polonez
As-dur op. 53, a na bisy: Fantaisie Impromptu cismoll op. 66 i preludium e-moll op. 28 nr 4. Recenzjê
koncertu w temacie muzycznym pozostawiam
fachowcom oraz znawcom warsztatu i muzyki
Chopina. Mogê tylko stwierdziæ, ¿e by³o to dla mnie

i moich znajomych du¿e prze¿ycie. Ten koncert
pozostanie na d³ugo w naszej pamiêci i jak bardzo
bêdzie ¿al, gdy w maju przysz³ego roku takiej
imprezy zabraknie. Szkoda, bo Krasnystaw jest
ubogi w koncerty muzyczne na tak wysokim
poziomie wykonawczym, a chyba jedyny
porównywalny - to coroczny Gloria Vitae w koœciele
œw. Franciszka. Dlatego pragnê z³o¿yæ serdeczne
podziêkowania organizatorom i sponsorom tego
niezapomnianego i niepowtarzalnego widowiska,
jakim by³ koncert chopinowski Stanis³awa
Drzewieckiego w ruinach zamku w Krupem. Wiem,
¿e nie wypada prosiæ o wiêcej, ale mo¿na pomarzyæ
jak by³oby wspaniale, gdyby Fryderyk Chopin
pozosta³ z nami na d³u¿ej, tak jak w Dusznikach, no
mo¿e na mniejsz¹ skalê, a nie tylko w tym jednym
rocznicowym koncercie. Pocz¹tek zosta³ zrobiony.
Za spraw¹ mi³oœników regionu i muzyki
Chopina, oraz entuzjastów i sponsorów, 30 maja na
budynku starej poczty konnej ods³oniêto tablicê
upamiêtniaj¹c¹ pobyt kompozytora w
Krasnymstawie. Tych kilka kroków Chopina zosta³o
upamiêtnionych i pozostanie w Krasnymstawie ju¿
na zawsze, ale mam cich¹ nadziejê, ¿e z czasem
nasz wielki Fryderyk uda siê na d³u¿szy spacer,
zawita i zostawi swój trwa³y œlad tak¿e w
malowniczych i goœcinnych ruinach staropolskiego
krupskiego zamku.
Zbigniew Atras
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Tadeusz Rawa
Wiersze
Wyciskam wiersze
jak pastê do zêbów
z tubki dawno pustej
Wtedy s¹czy siê
bia³a ob³a nie do
wytrzymania
udrêka
Gra
Gdy znajdê siê po drugiej stronie
i zasi¹dê przy zielonym stoliku
to nie bêdê robi³ wyrzutów
z powodu Auschwitzu
rozbiory Polski pominê dyskretnym milczeniem
a przypadkowoœæ ofiar tsunami
zostawiê na nastêpny raz
Nawet o NKWD
które szarym œwitem zabra³o
na zawsze
pierwszego mê¿a mojej mamy
nie bêdê siê awanturowa³
Za to nie odpuszczê
bezradnoœci muchy w sieci paj¹ka
paj¹ka w dziobie ptaka
ptaka spotkania z kul¹
I ¿e na rêku
mia³em za ma³o kart
a mo¿e wystarczaj¹co
Bogowie
Bogowie
nie oszczêdzaj¹
wielkich ludzi:
suchoty Szopena
Salieri Mozarta
szrapnel Baczyñskiego
kula Puszkina
¿ona Mickiewicza
Mo¿e po to
aby unikn¹æ
inflacji genialnoœci
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Rzecz o mi³oœci
Nie wiem kto kiedy
i po co wymyœli³
s³owo mi³oœæ
Wymyœli³ to ma³o
Na tym s³owie
wielu budowa³o
i niszczy³o ¿ycie
Tworzono dla niego religie
i systemy polityczne
bo przecie¿ komunizm
by³ prób¹
niezdarn¹ to fakt
przymuszenia do mi³oœci
Najgorzej zawsze
by³o gdy zaczynano
wprowadzaæ mi³oœæ
na wielka skalê
Chocia¿ na mniejsz¹ skalê
te¿ nie by³o zbyt ró¿owo
nastawia³eœ drugi policzek
i zaraz w niego dostawa³eœ
a cichy i pokornego serca
szybko traci³ rachubê
kopniaków i razów
A przecie¿ wystarczy³oby
ws³uchaæ siê w przys³owia
tam wszystko jest
i pochy³e drzewo i koza
i jak sobie poœcielisz
i kuj ¿elazo i Bóg w dom
i nie rób drugiemu
Szczególnie
nie rób drugiemu
Chocia¿ kiedyœ
spotka³em cz³owieka
który powiedzia³
to co robiê
robiê z mi³oœci
Popatrzy³em mu w oczy
I musia³em spuœciæ wzrok

Bogowie nie oszczêdzaj¹
wielkich ludzi
a raczej
na odwrót
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Fryderyk Chopin

Wies³aw Krajewski

Chopin w kosmosie

Tadeusz Rawa przedstawia siê dzisiaj jako
poeta chocia¿ na ogó³ zajmuje siê dziennikarstwem. Urodzi³ siê 11 marca 1959 roku we
W³odawie. Studiowa³ filologiê skandynawsk¹ na
Uniwersytecie Gdañskim i tak¹ drog¹ trafi³ do
Szwecji gdzie wspó³pracowa³ z kilkoma gazetami i
redakcj¹ polsk¹ szwedzkiego radia. Przez kilka lat
by³ te¿ korespondentem skandynawskim radia
RMF FM. Jest wspó³autorem Szkolnego s³ownika
ortograficznego z wierszykami w opracowaniu
Edwarda Polañskiego i Ewy Dereñ (2007, Arti
Centrum). Wiersze dla dzieci opublikowa³ tak¿e w
ksi¹¿ce Alfabet Kacpra (2008, Impuls). W dorobku
twórczym ma na swoim koncie trzy tomiki
poetyckie: Ballada o siedmiu zbójach i inne wiersze
(2005, Fundacja Sztuki na rzecz „Integracji”);
Przejœcie graniczne (2008, Impuls) oraz Boski
shopping (2010, Impuls).
Poezja Tadeusza Rawy jest czytelna i
zrozumia³a dla ka¿dego czytelnika co nie znaczy,
¿e zapisana zosta³a pospolitym jêzykiem. W
tekstach zauwa¿a siê nie tyle przejaw buntu wobec
filozofii religii lub œwiata, co refleksyjne, a niekiedy
ironiczne rozwa¿anie uznanych prawd. Odnajdujemy w niej obrazy codziennych sytuacji nierzadko
skomentowane zaskakuj¹c¹ treœci¹ i puent¹.
Czasem trudno siê dziwiæ wyczerpuj¹cej
dociekliwoœci poety, który jest uwa¿nym
obserwatorem, a przede wszystkim dziennikarzem.
Byæ mo¿e st¹d wybór ciekawych tematów, a je¿eli
chodzi o formê - mniej wierszy pisanych w
pierwszej osobie.
adm
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Rok Chopinowski obchodzony jest w
ró¿noraki sposób. Niekiedy tradycyjny, to znów
zaskakuj¹cy, nieraz nawet dziwny. S³uchaliœmy
utworów Chopina wykonywanych w sposób
klasyczny, w transkrypcjach na ró¿ne instrumenty,
na jazzowo, rockowo, elektronicznie, satyrycznie,
operowo, baletowo i na tysi¹c innych sposobów.
Trzynastodniowa misja STS-130 programu lotów
amerykañskich wahad³owców by³a jednym z
ciekawszych przedsiêwziêæ z tym zwi¹zanych. Lot
promu Endeavour do Miêdzynarodowej Stacji
Kosmicznej, którego start nast¹pi³ 8 lutego 2010 r.,
mia³ na celu przede wszystkim dostarczenie na
orbitê kolejnych modu³ów budowanej ci¹gle stacji
oraz specjalnej siedmiookiennej kopu³y, przez któr¹
bêdzie mo¿na obserwowaæ przestrzeñ kosmiczn¹.
Dowódc¹ wyprawy by³ p³k. pilot George David
Zamka, amerykañski astronauta kolumbijskopolskiego pochodzenia (jego pradziadek mieszka³
na Pomorzu). Postanowi³ on, wraz z za³og¹ oraz
re¿yserem filmowym Adamem Ustynowiczem, w
zupe³nie odmienny i niespotykany dot¹d sposób
uczciæ 200. rocznicê urodzin Fryderyka Chopina.
Astronauci zabrali na pok³ad promu p³ytê z
nagranymi dziesiêcioma utworami Chopina w
wykonaniu pianisty Karola Radziwonowicza z
towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Viva pod
dyrekcj¹ Tomasza Radziwonowicza. Dodatkow¹
przesy³k¹ w kosmos by³a zabrana kopia rêkopisu
Preludium A-dur op. 28 nr 7. Tak wiêc w lutym na
pok³adzie Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej, na
wysokoœci ponad 350 kilometrów nad Ziemi¹
rozbrzmiewa³a muzyka wielkiego polskiego
kompozytora. To sprawi³o, ¿e by³a to najbardziej
romantyczna misja w historii lotów kosmicznych.
Trzy miesi¹ce póŸniej tej samej muzyki
s³uchaliœmy na ziemi, w Zamoœciu. 15 maja na
Rynku Wielkim mia³a miejsce œwiatowa premiera
widowiska „Fryderyk Chopin - Kosmiczny Koncert”.

Foto W. Krajewski
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Foto W. Krajewski
W dwugodzinnym koncercie wyst¹pi³ pianista Karol
Radziwonowicz i Orkiestra Symfoniczna im. Karola
Namys³owskiego pod batut¹ Tadeusza Wicherka.
W trakcie koncertu odby³a siê projekcja filmu
„Najwiêksze wydarzenie muzyczne w kosmosie”.
Jego tematem by³y poszczególne etapy przebiegu
wyprawy STS-130 promu kosmicznego Endeavour
- od nocnego startu, przez pobyt i pracê w stanie
niewa¿koœci, do szczêœliwego l¹dowania.
Kolejnym obrazom krêconym na ziemi oraz ujêciom
rejestrowanym przez za³ogê promu w czasie ich
misji, towarzyszy³y grane na ¿ywo utwory
Fryderyka Chopina, których astronauci s³uchali w
kosmosie. I okaza³o siê, ¿e poetyckoœæ i romantyczny charakter XIX-wiecznej muzyki Chopina
doskonale pasuj¹ jako t³o do XXI-wiecznej wizji
stacji kosmicznej i zupe³nie niezwyk³ych widoków
naszej planety z wokó³ziemskiej orbity. Takie
okreœlenia jak „uniwersalizm” i „ponadczasowoœæ”
utworów mistrza Fryderyka przychodz¹ same na
myœl. Co mo¿e lepiej ilustrowaæ napiêcie podczas
startu wahadùowca, jak nie Etiuda c-moll
Rewolucyjna? Co bardziej moýe odpowiadaã
precyzyjnym manewrom poùàczenia promu do
stacji kosmicznej, jeúli nie Polonez A-dur?

Elbieta Szadura-Urbañska

C zerwone Gitary - niezatapialni
Czerwone Gitary obchodz¹ w tym roku
45-lecie nieprzerwanej dzia³alnoœci estradowej.
Podobnie jak nieco m³odszy, bo trzydziestoletni
Perfect, zespó³ ten zrós³ siê z biografiami kilku
pokoleñ Polaków. Ka¿de z tych pokoleñ pewnie
inaczej traktowa³o twórczoœæ obydwu zespo³ów
(chcia³oby siê powiedzieæ „boysbandów”). W
czasach mojej m³odoœci s³uchanie Czerwonych
Gitar by³o lekkim obciachem, by³o trochê „¿enua”
(ju¿ nie pamiêtam, jakiego s³owa wtedy
u¿ywaliœmy). Po latach okaza³o siê, ¿e melodyjne

Logo misji STS-130
Specjalnymi goœæmi koncertu byli astronauci historycznej misji STS-130 - dowódca
wyprawy George Zamka oraz 4 cz³onków za³ogi. To
oni, wraz z kilkusetosobow¹ widowni¹ z zapartym
tchem, dum¹ i chyba pewn¹ nostalgi¹ ogl¹dali
nakrêcone przez siebie ujêcia i po raz drugi
prze¿ywali ten wyj¹tkowy lot. To by³ piêkny koncert,
tak jak piêkny jest kosmos i piêkna muzyka
Fryderyka Chopina.
Wies³aw Krajewski

przeboje obroniùy siæ przed upùywem czasu. Zespóù
nagrywa nowe piosenki i ma pokaênà
rzeszæwiernych fanów we wszystkich grupach
wiekowych. Wype³niona po brzegi Sala
Kongresowa podczas jubileuszowego koncertu 6
marca br. pokazuje fenomen tego zjawiska. Có¿,
Czerwone Gitary graj¹ po prostu dobr¹ muzê (jak
by powiedzia³ ich wspó³czesny nastoletni fan).
Jubileuszowy koncert, na ¿yczenie publicznoœci,
bêdzie powtórzony 13 listopada br. Przyjrzyjmy siê
historii tego niezatapialnego zespo³u.
Styczeñ 1965 roku, Gdañsk, kawiarnia
Crystal. Spotkali siê tam Jerzy Kossela i Henryk
Zomerski, wspó³twórcy popularnej na pocz¹tku lat
60. formacji Niebiesko-Czarni. Warto dodaæ, ¿e to
w³aœnie Zomerski by³ pierwszym w Polsce muzykiem
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grajàcym na gitarze basowej. Græ na „basie”
zaprezentowaù podczas konkursu mùodych
talentów, wystæpujàc wùaúnie z NiebieskoCzarnymi. Kawiarniane spotkanie dwóch mùodych
muzyków zakoñczy³o siê podjêciem decyzji o
za³o¿eniu nowego zespo³u. Do nich do³¹czyli
wkrótce Krzysztof Klenczon, Bernard Dornowski i
Jerzy Skrzypczyk. Jeszcze tego samego roku z
zespo³u odszed³ Zomerski, a jego miejsce zaj¹³ najm³odszy w zespole, osiemnastolatek - Seweryn
Krajewski. To w³aœnie Krajewski przez d³ugie lata
by³ „twarz¹” grupy, a jego dosyæ burzliwe odejœcie w
1997 by³o szeroko komentowane. Przez lata sk³ad
zespo³u zmienia³ siê wielokrotnie. Jedni muzycy
odchodzili jak np. Klenczon, inni - jak np. Kossela odchodzili i wracali. Ju¿ w swoim pierwszym
sk³adzie zespó³ osi¹gn¹³ spektakularny sukces.
ZapowiedŸ tym nieznanych wczeœniej w ludowej
Polsce zjawiskom popkultury da³ pocz¹tek wystêp
zespo³u w marcu 1965 roku w Elbl¹gu. Przed
naporem szturmuj¹cej salê koncertow¹ m³odzie¿y
organizatorzy musieli broniæ siê, rygluj¹c drzwi
metalowymi sztabami. „Gramy i œpiewamy
najg³oœniej w Polsce” - to has³o, z którym wyruszyli
w pierwsz¹ trasê koncertow¹. Potem tych tras by³o
wiele, w sumie dali ponad 4 400 koncertów! Szli jak
burza i zgarniali kolejne nagrody na sopockich i
opolskich festiwalach. „Anna Maria”, „Takie ³adne
oczy”, „Bia³y krzy¿” czy „P³on¹ góry, p³on¹ lasy” ca³a Polska nuci³a te przeboje (mo¿e dzisiaj
nale¿a³oby powiedzieæ superprzeboje).
Sprzedawali rekordowe, jak na owe czasy, iloœci
p³yt. Kr¹¿ek „Czerwone Gitary 2” kupi³o w 1967 roku
a¿ 240 tysiêcy mi³oœników mocnego uderzenia.
Dwa lata póŸniej ich sukces zosta³ zauwa¿ony poza
granicami, na targach muzycznych MIDEM we
francuskim Cannes. Otrzymali wyró¿nienie dla
zespo³u sprzedaj¹cego najwiêcej p³yt w swoim
kraju. Warto odnotowaæ, ¿e tego samego roku w
Cannes podobne wyró¿nienie dostali beatlesi. W
Polsce mi³oœnicy zespo³u bardzo chêtnie
porównywali swoich idoli do tej brytyjskiej grupy.
Dla mojego pokolenia s³uchaj¹cego rockowych
buntowników, to porównanie nie by³o nobilituj¹ce.
Beatlesi wszak wydawali siê nam ugrzecznionymi
ch³opcami, a ich polski odpowiednik - nieudolnym
erzacem. Jak siê okaza³o - do czasu. Teraz moi
rówieœnicy ca³kiem nieŸle bawi¹ siê przy rytmach

Czerwone Gitary

Czerwonych Gitar. Widaæ trzeba czasu, ¿eby to, co
nastolatkowi wydawa³o siê naiwne, okaza³o siê po
prostu ¿yciowe, zabawne, mi³e, a czasami po prostu
wzruszaj¹ce.

Wróæmy jednak do historii zespo³u. Do 1983
roku wydali dziesiêæ p³yt d³ugograj¹cych. Ponad
250 piosenek Czerwonych Gitar trafi³o na krajowe
listy przebojów. Szczególnie twórczy okaza³ siê dla
nich rok 1970 - wówczas wydali a¿ dwa longplaye.
Ka¿da z ich p³yt zawiera³a piosenki, które w
wiêkszoœci okaza³y siê evergreenami. Ju¿ z
pierwszej, wydanej w drugim roku ich dzia³alnoœci
p³yty pochodzi „Historia jednej znajomoœci”, „Nie
zadzieraj nosa”, „No bo ty siê boisz myszy” czy
nucona równie¿ przez dzisiejszych maturzystów
„Matura”. Longplay z 1983 „Port piratów” z
kolejnymi przebojami „Trzecia mi³oœæ ¿agle”, „Niebo
z moich stron” okaza³ siê po¿egnaniem na d³ugie
lata z polsk¹ publicznoœci¹. Pod koniec lat
siedemdziesi¹tych gwiazda zespo³u zdawa³a siê
nieco przygasaæ. Muzycy wybrali zagraniczne trasy
pañstw by³ego ZSRR, koncertowali w Niemczech
i USA. Ju¿ wczeœniej ich piosenki zyska³y
popularnoœæ w by³ej NRD, a oni sami znani byli tam
pod nazw¹ „Rote Gitarren”. Na sceny polskie
powrócili pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych.
Jednak kolejn¹ d³ugograj¹c¹ p³ytê wydali dopiero w
2005 roku. Ich now¹ piosenkê „Senny szept”
zauwa¿ono na festiwalu w Sopocie. Udany
comback zespo³u, to nie tylko zas³uga za³o¿ycieli
formacji, a wiêc Skrzypczyka, Zomerskiego, Kosseli
i przez d³ugi czas zwi¹zanego z zespo³em
Mieczys³awa W¹do³owskiego, ale równie¿
m³odych, uzdolnionych muzyków - Marka
Kisieliñskiego i Arkadiusza Wiœniewskiego. Mo¿e to
ten nowy sk³ad zespo³u powoduje, ¿e na koncertach
omdlewaj¹ nie tylko m³ode dziewczyny, ale równie¿
babcie wspierane na ramionach - równie
zafascynowanych muzyk¹ Czerwonych Gitar wnuków.
El¿bieta Szadura-Urbañska
Foto. Monika i Justyna.
htpp//www.czerwonegitary.blog.onet.pl
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Poezja

Poeci

Andrzej Samborski
Przez palce
¯y³em
z d³oñmi zaciœniêtymi w piêœci
a¿
¿ycie w mych rêkach zmieni³o siê
w pustyniê
i
jak piasek
zaczê³o przesypywaæ
siê
przez palce
W niebie
Cz³owiek idzie do nieba
W niebieskim niebie niebieski Bóg
I cz³owiek sam ju¿ - niebieski
na niebieskim - nie wie
czy jest
Wenus z M…
Wenus z em dwa
ma
pe³ne rêce roboty
nie ma
g³owy i… ochoty

Andrzej Samborski urodzi³ siê w 1967 roku
w Lublinie. Studiowa³ psychologiê na KUL-u i wiedzê o teatrze w warszawskiej PWST. Na co dzieñ
jest pracownikiem socjalnym. Specjalizuje siê w
epigramach, aforyzmach i krótkich tekstach proz¹.
Jest laureatem wielu konkursów literackich i autorem tomików indywidualnych: Orze³ czy reszka
(Lublin 1989), Coœ takiego (Lublin 1991), To siê
œpiewa to siê tañczy (Lublin 1995), Na œmiech
i ¿ycie (Lublin 2004). Jego prace publikowane by³y
tak¿e w licznych wydawnictwach zbiorowych.
Zainteresowanie aktorstwem realizowa³ w Teatrze
Ja - sny, Scenie Dramatycznej Te atru
Akademickiego KUL, Teatrze Projekt, Grupie
Teatralnej Mimesis i Teatrze Ruchu Plastycznego.

Dulcynea
Ka¿dy Don Kichot
ma Dulcyneê
ma przed kim rzuciæ
sznur pere³
Daruj
Daruj - czego mi brak
Prawda le¿y
Prawda le¿y poœrodku
pijana jak œwinia
Mijam
bez s³owa

Wiersze Andrzeja Samborskiego z tomu Na œmiech
i ¿ycie. Polihymnia, Lublin 2004, ss. 40.
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Historia

Wies³aw Krajewski

Niebieskie oczy Kopernika

Miko³aj Kopernik

³y do mê¿czyzny w wieku ok. 70 lat, i pochodzi³y z
XVI stulecia. Teraz rozpoczê³y siê ekspertyzy i
porównania, badania identyfikacyjne,
antropologiczne, plastycznej rekonstrukcji twarzy,
wreszcie, najbardziej wiarygodne - genetyczne.
Porównano DNA z materia³u pobranego z koœci
udowej i zêbów trzonowych, z dwoma w³osami
znalezionymi w dziele Calendarium Romanum
Magnum Johannesa Stofflera, która to ksiêga przez
lata by³a w³asnoœci¹ Kopernika, a która obecnie
znajduje siê w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali.
Badania wykaza³y daleko id¹c¹ zgodnoœæ
genetyczn¹ materia³u porównawczego. Tym
samym mo¿na uznaæ, ¿e uda³o siê zidentyfikowaæ
szcz¹tki s³ynnego Astronoma.

Trumna ze szcz¹tkami Miko³aja Kopernika

Ju¿ od bardzo dawna poszukiwano grobu
Miko³aja Kopernika. Poczynaj¹c od czasów
biskupa Marcina Kromera (1581), badañ Jana
Bro¿ka profesora Akademii Krakowskiej (1618),
Tadeusza Czackiego z Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego (1802), poszukiwañ zleconych w
1807 roku przez Napoleona, a tak¿e przez
Niemców: Leopolda Prowego (1865), Eugena
Brochvogla i Hansa Schmaucha (1941) - wszystkie
próby koñczy³y siê niepowodzeniem. Wiadomo
by³o tylko, ¿e najs³ynniejszy polski astronom zmar³
21 maja 1543 roku i trzy dni póŸniej pochowany
zosta³ we wnêtrzu katedry we Fromborku. Ale gdzie
dok³adnie? W miejscu grobu nie umieszczono
¿adnej tablicy, a epitafium ufundowane przez
biskupa Kromera by³o kilkakrotnie przenoszone.
Ostatnio sprawa od¿y³a w 2004 roku dziêki ks.
biskupowi Jackowi Jezierskiemu, prepozytowi
Warmiñskiej Kapitu³y Katedralnej, inicjatorowi
poszukiwañ, oraz prof. Jerzemu G¹ssowskiemu,
rektorowi Akademii Humanistycznej w Pu³tusku,
który podj¹³ wyzwanie. W ci¹gu kilku lat ¿mudnej
pracy naukowców z ró¿nych dziedzin,
zastosowaniu nowoczesnych metod pracy
archeologicznej (m.in. badañ georadarowych
gruntu), dokonano wielu wa¿nych odkryæ.
Przede wszystkim, w sierpniu 2005 roku,
pod filarem, przy którym znajduje siê o³tarz œw.
Krzy¿a (dawniej œw. Wac³awa - czwarty w prawym
rzêdzie, licz¹c od o³tarza g³ównego katedry
fromborskiej), jako trzynasty pochówek, znaleziono
czaszkê i koœci, które mog³y nale¿eæ do Miko³aja
Kopernika. Dawnym zwyczajem, kanoników
grzebano przy o³tarzu. którym za ¿ycia siê
opiekowali. O³tarz œw. Krzy¿a przez ponad 40 lat
posiada³ w³aœnie kanonik Miko³aj. Na pocz¹tku
wiadomo by³o tylko, ¿e znalezione szcz¹tki nale¿a-
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Nagrobek Miko³aja Kopernika w katedrze
we Fromborku

Uczciwoœæ nakazuje jednak przyznaæ, ¿e
istnieje pewien margines b³êdu. Badania nale¿y
wiêc kontynuowaæ. Trudno o materia³ porównawczy
do badañ genetycznych. Kopernik zmar³ przecie¿
bezpotomnie. Mia³ wuja, biskupa £ukasza
Watzenrode. Niestety, jego grobu tak¿e dot¹d nie
odnaleziono. A mo¿e to w³aœnie jego grób
odnaleziono? Brat Miko³aja, Andrzej, zmar³ w
Rzymie i te¿ nieznane jest miejsce jego spoczynku.

Miko³aj Kopernik

Istotne by³yby badania materia³u genetycznego
krewnych w linii ¿eñskiej. Próby odszukania
potomków siostry lub ciotki Miko³aja Kopernika dla
pozyskania od nich kodu genetycznego DNA dla
celów porównawczych - jak dot¹d - równie¿ nie
przynios³y rezultatu. Musiano wiêc zadowoliæ siê
odnalezionymi w³osami, co do których nie ma
pewnoœci, ¿e nale¿a³y do Kopernika, choæ jest to
bardzo prawdopodobne.

Zrekonstruowana twarz Miko³aja Kopernika

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy G³ównej Policji w Warszawie
dokonano komputerowej rekonstrukcji wygl¹du
twarzy Kopernika. Taka rekonstrukcja zosta³a
porównana z zachowanymi wizerunkami Miko³aja
Kopernika. Zarówno na portretach, jak i na badanej
czaszce widoczna by³a deformacja nosa
odchylonego w lew¹ stronê. Wa¿nym elementem

Krasnostawskie szóstki
Kapitu³a w sk³adzie Bogus³aw Kalinecki
(przewodnicz¹cy), honorowe wyró¿nienie Z³ote
Karpie za rok 2010. Laureatami zostali: Piotr Matej
– dyrektor Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, dziêki
któremu firma krocz¹ca ku upad³oœci zrobi³a zwrot
ku lepszemu, w uznaniu za osobiste zaanga¿owanie, energiê, fachowoœæ i umiejêtnoœæ zjednywania sobie ludzi oraz Andrzej WoŸniak –
kierownik Gminnego Centrum Kultury w
Krasnymstawie, z siedzib¹ w Siennicy Nadolnej,
animator kultury, cz³onek grup kabaretowych i artystycznych, koordynator dzieciêcych i m³odzie¿owych grup teatralnych i recytatorskich.

Spotkania

by³a widoczna na czaszce nad prawym oczodo³em
podwójna pionowa szrama - œlad rany ciêtej.
Zachowane portrety astronoma wykazuj¹ podobne
cechy. Badacze ustalili te¿ z 80% prawdopodobieñstwem, ¿e Kopernik mia³ niebieskie oczy i jasne
w³osy, co jest pewnym zaskoczeniem, bo na
portretach przedstawiany jest raczej z ciemnymi
oczami i w³osami. Pozosta³e 20% daje mo¿liwoœæ,
¿e astronom mia³ oczy zielone lub szare, ale na
pewno nie br¹zowe.
Od pewnego czasu trwa³y przygotowania do
powtórnego pogrzebu Astronoma. Trumna z jego
doczesnymi szcz¹tkami zosta³a najpierw w lutym
wystawiona na krótko w Toruniu, mieœcie, w którym
siê urodzi³. Ja mia³em okazjê zadumaæ siê nad ni¹ w
sali Zamku Kapitu³y Warmiñskiej w Olsztynie. 21
maja zosta³a przewieziona do Fromborka, mijaj¹c
po drodze miasta zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Miko³aja
Kopernika: Dobre Miasto, Lidzbark Warmiñski,
Ornetê, Pieniê¿no, Braniewo. W sobotê, 22 maja,
po 467 latach odby³ siê uroczysty powtórny
pochówek doczesnych szcz¹tków Miko³aja
Kopernika w katedrze we Fromborku. W tym
samym miejscu, w którym spoczywa³ do tej pory
bezimiennie. Uroczystoœæ powi¹zano z
jubileuszem 750-lecia istnienia Warmiñskiej
Kapitu³y Katedralnej. Mszy œwiêtej ¿a³obnej
przewodniczy³ prymas Polski abp Józef Kowalczyk,
a homiliê wyg³osi³ metropolita lubelski abp Józef
¯yciñski. Przygotowano wspania³y nagrobek
obrazuj¹cy schemat Uk³adu S³onecznego. Uk³adu,
który zapewni³ Kopernikowi - jako twórcy teorii
heliocentrycznej - poczesne miejsce w historii
astronomii i w ogóle œwiatowej nauki. Nagrobek ma
swoj¹ struktur¹ symbolizowaæ ca³y wszechœwiat.
Na szczycie czterometrowej p³yty z czarnego
granitu - pokaŸnych rozmiarów, wykonana z
polerowanego mosi¹dzu, kula s³oneczna, a pod ni¹
- orbity szeœciu znanych ówczeœnie planet.
Nagrobek godny geniuszu jednego z najwiêkszych
Polaków.
Wies³aw Krajewski

Nestorowe promocje
Tradycj¹ jest, ¿e spotkania promocyjne
Czasopisma Artystycznego NESTOR od pocz¹tku
odbywaj¹ siê w zaprzyjaŸnionej Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie. 12 lutego
2010 roku prezentowano 10. - jubileuszowe
wydanie. Spotkanie rozpoczê³o siê wernisa¿em
obrazów obiecuj¹cej i popularnej cz³onkini Grupy
Plastycznej PALETA Krystyny Mojskiej, a oprawê
muzyczn¹ zapewni³ udanie debiutuj¹cy duet
instrumentalny uczennic I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. W³adys³awa Jagie³³y, w sk³adzie Anna
Misiura (gitara klasyczna) i Paulina Pi³at (flet
poprzeczny). Zawartoœæ jubileuszowego numeru
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Spotkania

Nestor

rêce Andrzeja D. Misiury pami¹tkowy album. Wœród
laudatorów nie zabrak³o tak¿e goœci z Che³ma, w
osobach literatów Stanis³awa Koszewskiego i
Longina Jana Okonia.
Spotkanie zakoñczono ostatkowym p¹czkiem i lampk¹ domowego gronowego wina, które
wywo³a³o o¿ywion¹ dyskusjê, zarówno wœród
starych bywalców takich spotkañ jak i reprezentantów coraz szerszego grona nowych
sympatyków.

przedstawili kolejno: Andrzej David Misiura,
Tadeusz Kiciñski, Wies³aw Krajewski, Henryk
Radej i Mariusz Kargul. Redakcja wyrazi³a
podziêkowania za mecenat wszystkim
przyjacio³om Nestora, szczególnie podkreœlaj¹c w
tej mierze zrozumienie urzêduj¹cych starostów
krasnostawskich. Wspominano tak¿e m.in.
Cezarego Szymañskiego - wspó³twórcê
opracowania graficznego pierwszego numeru
czasopisma.
Uznanie dla twórczej roli Nestora wyrazi³
Wójt Gminy Siennica Ró¿ana Leszek Proskura
oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Mi³oœników
Ziemi Siennickiej Lidia Jurkiewicz, sk³adaj¹c na
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Na ok³adce jedenastego numeru zaprezentowane zosta³y obrazy Ma³gorzaty Antoniak,
wiêc 22 kwietnia zwyczajowo promocjê rozpoczêto
od wernisa¿u prac wymienionej autorki. Sympatycy
Nestora wys³uchali koncertu uczniów Pañstwowej
Szko³y Muzycznej im. Witolda Lutos³awskiego w
Krasnymstawie, natomiast autorzy artyku³ów
omawiali swoje dzie³a osobiœcie, daj¹c przy tym
mo¿liwoœæ przedstawienia siê czytelnikom. I tym
razem degustowano wino domowego wyrobu na
odmianê przygotowane na bazie... herbaty.
Ciasteczka zast¹pi³y wspania³e koreczki ró¿nej
kompozycji przemieszane orzeŸwiaj¹c¹ po³udniow¹ oliwk¹, jako dzie³o wszystkich muz
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

