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Foto.Leszek Janeczek

    Młyn (ok.1915 r.) nad rzeką Wolicą w Wólce Orłowskiej w gminie Izbica.
Pierwotnie  napędzany  wodą  przy  użyciu  zachowanej  do  dzisiaj  turbiny 
Francisa. Przed II wojną światową jego zarządcami byli Żydzi, prawdopodobnie
Sznajdmanowie, natomiast jednym z pierwszych właścicieli - niejaki Janiec.
Młyn czynny do roku 1975, do nagłej śmierci ostatniego właściciela i młynarza
Stanisława Wójcika, którego spadkobiercą jest syn Zbigniew.
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³owo redaktora

Papie¿ Jan Pawe³ II umiera³ w domu i nikt nie 
doradza³, aby ziemsk¹ pielgrzymkê zakoñczy³ 
akurat w szpitalu, a tym bardziej - w jakimœ 
hospicjum. Nikomu te¿ na szczêœcie, nie 
przychodzi do g³owy przesadzaæ drzew do lasu, 
jakoby tam, jakimœ uproszczonym porz¹dkiem, 
mia³o byæ dla nich najw³aœciwsze miejsce. Od 
niepamiêtnych czasów w naszym ojczystym 
krajobrazie spotykamy nader czêsto wotum w 
postaci przydro¿nego krzy¿a. Ten przedwieczny 
symbol ¿ycia, charakterystyczny dla wielu religii, a 
szczególn ie  jako znak odkupien ia  d la  
chrzeœcijañstwa, towarzyszy nam nieprzerwanie i 
nawet komuniœci oraz œwiadkowie Jehowy nigdy 
nie d¹¿yli, aby go zamykaæ w obrêbie cmentarza 
albo w murach koœcio³a. Nikt te¿ nie zaprzeczy, ¿e 
krzy¿ to niekoñcz¹ce siê spektrum symboliki, w 
którym odbija siê cz³owiek i jego ¿ycie. On po prostu 
jest, a ludzie nie maj¹ ¿adnego powodu aby siê go 
obawiaæ… ale mo¿e przestañmy w ten sposób 
rozliczaæ sumienia.

Podczas niedawnej podró¿y do Lwowa 
odwiedzi³em Cmentarz £yczakowski, jeden z 
najstarszych (1786) z istniej¹cych w Europie. Mój 
pierwszy znicz zap³on¹³ przed popiersiem Marii 
Konopnickiej (1842-1910), akurat w stulecie 
œmierci poetki. Inny przypad³ wybitnemu malarzowi 
Arturowi Grottgerowi (1837-1867) w miejscu, które 
za ¿ycia wybra³ na wieczny spoczynek. Spotka³em 
jeszcze wiele nazwisk znanych Polaków i tysi¹ce 
polskich grobów, ³¹cznie z przylegaj¹cymi 
kwaterami Orl¹t Lwowskich. Nic dziwnego, bo to 
przecie¿ polski cmentarz w polskim mieœcie (od 
1340 roku). Zamkniêty jest od lat, a mimo tego 
oszpeci³y go, miejscami póŸniejsze niezrozumia³e 
pochówki komunistycznych notabli, a ostatnio - 
nawet banderowców. Szkoda, ¿e wspania³y polski 
Lwów nie jest w granicach naszej ojczyzny, co a¿ 
nadto wyraŸnie mo¿na wyczytaæ z oczu lwowian.

Do znamienitych polskich nekropolii 
pozakoœcielnych zaliczamy jeszcze warszawski 
cmentarz Pow¹zkowski (1790), krakowski 
cmentarz Rakowicki (1801-1802) i wileñski 
cmentarz Na Rossie (1769). Polakom szczególnie 
bliskie sercu s¹ groby ¿o³nierzy pod Monte Cassino 
i s³ynny paryski Père-Lachaise (1804), na którym - 
obok Fryderyka Chopina - nie brakuje innych 
narodowych znakomitoœci. Zataczaj¹c coraz 
ciaœniejsze krêgi, zajrzyjmy na stary krasnostawski

cmentarz (1805-1820?). Na nim te¿ nie brakuje 
ciekawych i zabytkowych nagrobków nios¹cych 
œwiadectwo dziedzictwa i historii naszej ma³ej 
ojczyzny. Zale¿y nam na tych wartoœciach, 
poniewa¿ to g³ównie dziêki nim trwaj¹ kultury i nie 
gin¹ narody. Nasz cmentarz, z braku miejsc 
eksploatowany jest do granic przyzwoitoœci. Apele o 
jego poszerzenie na razie pozostaj¹ bez echa, ale 
mamy nadziejê, ¿e coœ siê wkrótce zmieni, 
podobnie jak w sprawie odbudowy miejscowego 
kompleksu podworskiego zwanego Starostwem. 
Pragniemy, aby dla Nestora te cele by³y priorytetem. 
Tymczasem zapoznajmy siê na najbli¿szej stronie z 
pierwsz¹ pere³k¹ naszej nekropolii - nagrobkiem 
Tadzia Hartwiga.

W czêœci historycznej przedstawiamy w 
encyklopedycznym porz¹dku plejadê starostów 
krasnostawskich i dalsze dzieje diecezji che³mskiej 
ze stolic¹ w Krasnymstawie, co potwierdza 
ówczesn¹ niebywa³¹ œwietnoœæ naszego grodu, 
niczym Polski sprzed 1939 roku. Kontynuuj¹c 
spacer Kresami Wschodnimi, odœwie¿amy zwi¹zki 
z Wilnem poprzez ostatni z cyklu wywiad z 
¿o³nierzem V Wileñskiej Brygady Armii Krajowej. 
Poznamy in teresu j¹c¹ h is tor iê  Szmula  
Zygielbojma, ¯yda z Krasnegostawu, który sta³ siê 
bohaterem œwiata, i któremu nawet inne miasta 
funduj¹ tablice pami¹tkowe.

Prezentowana twórczoœæ literacka to 
zró¿nicowana oferta. Autorami s¹ zarówno dojrzali 
twórcy, jak i debiutanci. Wœród nich znane z mediów 
nazwiska, ale nie bêdê uprzedza³ faktów - 
rozszyfrujecie Pañstwo sami. Ubieg³oroczne 
zainteresowanie Czytelników sk³oni³o nas i dzisiaj 
do opublikowania legend krasnostawskich jako 
plonu tegorocznej edycji konkursu organizowanego 
dla dzieci przez bibliotekê powiatow¹. Recenzje to 
tak¿e i jak zwykle interesuj¹ce strony, dziêki 
naszym mistrzom pióra.

Wêdrówka rozpoczêta po okolicznych 
miejscowoœciach takich jak Borowica czy 
Radecznica poprowadzi nas znacznie dalej, bo 
oregoñskim szlakiem mormonów, póŸniej przez 
zadziwiaj¹ce Angkor Wat w Kambod¿y, a nastêpnie 
Chiny z próbk¹ tamtejszej poezji. Wszystko tym 
cenniejsze, bo specjalnie dla Nestora i do tego w 
wiêkszoœci przygotowane przez nowych 
korespondentów.

Zapraszam do lektury oraz do odwiedza-
nia naszej strony internetowej: 

www.nestor-krasnystaw.pl

                                             Andrzej David Misiura

PS 
Zespó³ wspó³redaktorów i sympatyków Nestora 
pracuje nad odtworzeniem bry³y dawnego zamku w 
Krasnymstawie oraz innych obiektów historycz-
nych. Pierwsze rysunki wykona³ ju¿ Tadeusz 
Kiciñski - zastêpca red. naczelnego, a pe³n¹ 
wizualizacjê chcielibyœmy przedstawiæ niezale¿nie 
od tego czy dotr¹ do nas kopie dokumentów 
wywiezionych przez Szwedów w latach 1655-1660. 
Proszê spodziewaæ siê wielu niespodzianek!
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W po³udniowo-wschodniej czêœci cmenta-
rza parafialnego w Krasnymstawie znajduje siê 
nagrobek Tadzia Hartwiga (ur. 1920, zm. 5 X 1929 
r.). Przed p³yt¹ nagrobn¹ usytuowano wykonane w 
kamieniu przedstawienie ch³opca ukazanego na tle 
wysokiego obelisku. Postaæ stoi na niewielkim 
wzniesieniu, en trois quarts do widza, w jednej rêce 
trzyma na wysokoœci bioder bukiet ró¿, drug¹, w 
której trzyma ga³¹zkê ró¿y, opiera o ska³ê. Ch³opiec 
o prostych, jeszcze dzieciêcych rysach twarzy i 
smutnym spojrzeniu jest przedstawiony boso, 
ubrany w siêgaj¹c¹ powy¿ej kolan tunikê, 
sczepion¹ pod szyj¹ kokardk¹. Na siêgaj¹cym wy-

sokoœci jego g³owy, zwê¿aj¹cym siê obelisku, który 
ma kszta³t ska³y wyryto napis, ni¿ej: TADZIO/ 
HARTWIG/ ZASN¥£ NA WIEKI 5 X 1929/ W 9 
WIOŒNIE ¯YCIA. Wy¿ej, na wysokoœci ramion 
ch³opca wyryto ukoœnie: ŒMIERÆ MI GO CZARNA 
WZIÊ£A NIELITOŒNIE/ JU¯ NIE WRÓCI ANI NIE 
UROŒNIE. W dolnym rogu wzniesienia, na którym 
usytuowano figurê, przy stopie ch³opca znajduje siê 
inskrypcja: J. NOWAK/ LUBLIN.

W oparciu o ten zapis mo¿liwe jest ustalenie autora 
tego nagrobka oraz miejsce jego wykonania. Zosta³ 
on wykonany w zak ³adz ie  kamieniarsk im 
J. Nowaka w Lublinie. Twórca ten wspó³pracowa³ 
przez pewien czas z warsztatem W. Cyngrosa. 

Pomniki nagrobne wykonywane przez 
J. Nowaka by³y dosyæ popularne na terenie 
ówczesnej guberni lubelskiej. Najwiêcej prac tego 
autora, zarówno pomników jak i p³yt nagrobnych, 
znajduje siê na cmentarzu przy ul. Lipowej w 
Lublinie. Ok. 1900 roku w warsztacie Cyngrosa-
Nowaka zosta³ wykonany nagrobek Czempiñskich, 
z uszkodzon¹ obecnie tablic¹. Nagrobek tworzy 
rzeŸba zwróconego profilem w lewo anio³a, który 
opiera siê o krzy¿ na ska³kach. Na kolanie 
rozpoœciera wstêgê z girland¹ kwiatow¹, kieruj¹c ku 
niej spojrzenie. Bujna girlanda zwisa równie¿ z 
krzy¿a. W kontrapoœcie ujêto postaæ anio³a na 
pomniku Izabeli Tymiñskiej z 1909 r. Ukazany pod 
postaci¹ dziewczynki anio³ zawiesza wieniec z ró¿ 
na krzy¿u, drug¹ rêk¹ przytrzymuj¹c wstêgê. 
Sygnatura J. Nowaka znajduje siê tak¿e na 
nagrobku przedstawiaj¹cym geniusza. Jest to nagi 
ch³opiec, który wspieraj¹c siê na postumencie, 
pisze na wysokiej steli: Bóg tak chcia³. W 1917 r. 
J. Nowak wykona³ pomnik na grobie Micha³a 
K³opotowskiego. Pojawia siê tutaj smutna ¿a³obnica 
z g³ow¹ nakryt¹ welonem. Stoi profilem do widza, 
obejmuj¹c krzy¿. Z rêki zwisa ga³¹zka palmy. Noga 
wsparta na skale ukazuje bucik z kokardk¹, 
wystaj¹cy spod d³ugiej sukni. Z zak³adu 
kamieniarskiego J. Nowaka pochodzi te¿ p³yta 
przed pos¹giem na grobie Marii G³ogowskiej z 1919 
roku (figurê wykona³ J. Gerczak).

Jeszcze jedn¹ ciekaw¹ figur¹ z warsztatu 
J. Nowaka jest figura dziewczynki na grobie 
Jakóbowskich, bêd¹ca repl ik¹ nagrobka 
Jaczewskiej, uznanego polskiego twórcy 
Konstantego Laszczki (1865-1956). Dziewczynka 
siedz¹ca na skale odznacza siê subtelnoœci¹ 
wyrazu i prostot¹ kompozycji. Wygl¹da tak, jakby 
przysiad³a na chwilê w polu na podwiniêtych 
nogach i przechyli³a g³owê, podpieraj¹c j¹ rêk¹ aby 
ws³uchaæ siê w jak¹œ piosenkê. Sukienka 
dziewczynki jest skromna, a jej fa³dy podkreœlaj¹ 
jedynie uk³ad sylwetki. Jedyn¹ dekoracj¹ 
kompozycji jest ga³¹zka palmy i delikatna wiæ 
bluszczu na wielkim krzy¿u.

N
Agnieszka Szyku³a-¯ygawska

agrobek Tadzia Hartwiga z lubelskiego
 zak³adu kamieniarskiego J. Nowaka

 na krasnostawskim cmentarzu
 parafialnym
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Maj¹c na uwadze czas wykonania 
nagrobków na cmentarzach w Oszczowie, Lublinie i 
Krasnymstawie, mo¿na ustaliæ, ¿e zak³ad by³ 
czynny co najmniej od 1900 roku. Krasnostawska 
praca powsta³a prawie 30 lat póŸniej. RzeŸby z tego 
zak³adu pozostaj¹ pod wp³ywem secesyjnej sztuki 
sepulkralnej, modnej na tych terenach od ok. 1900 
roku do lat 40. XX wieku. Jednym z popu-
larniejszych w¹tków tej sztuki s¹ motywy 
skrzydlatych geniuszów, p³aczek i ¿a³obnic oraz - 
tak jak w Krasnymstawie - dzieci. Figury powsta³e w 
zak³adzie J. Nowaka charakteryzuje swoboda i 
malowniczoœæ kompozycji oraz staranne opra-
cowanie detalu.

Na cmentarzach obecnego województwa 
lubelskiego, po³o¿onych w pewnej odleg³oœci od 
du¿ych oœrodków parafialnych, figury takie nale¿¹ 
do rzadkoœci. Jedyny odnaleziony nagrobek 
wykonany w 1902 roku w zak³adzie J. Nowaka 
znajduje siê na cmentarzu parafialnym w 
Oszczowie  (gmina  Do³hobyczów). Nagrobki  te s¹ 

najczêœciej fundacj¹ zamo¿nej rodziny, która w 
szczególny sposób chcia³a upamiêtniæ zmar³¹ 
osobê.

W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y wykonane 
ponad 50 lat temu wpisane s¹ do rejestru zabytków.

                      Agnieszka Szyku³a-¯ygawska
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C
Kazimierz Sto³ecki

W dawnej Polsce, starostwa stanowi³y 
oœrodki zarz¹du dóbr królewskich. Starostowie 
reprezentowali królewsk¹ w³adzê, a mianowani byli 
przez królów w nagrodê za wybitne zas³ugi 
po³o¿one dla kraju. Urz¹d przekazywano: „do 
wiernych r¹k”, w dzier¿awê, w zastaw lub jako 
do¿ywocie. Bywa³o, ¿e król nadawa³ staroœcie 
prawo do dziedziczenia lub przekazania urzêdu 
innej osobie. Starostwo zwykle przynosi³o znaczne 
dochody, z których czwart¹ czeœæ (kwartê) 
oddawano do skarbu pañstwa. Krasnostawskie 
starostwo nale¿a³o do bogatych, a starostowie 
nale¿eli do spo³ecznej elity. Wielu z nich by³o ludŸmi 
wybitnymi i piastowa³o tak¿e inne eksponowane 
urzêdy nadworne, centralne i wojskowe z 
najwy¿szymi w³¹cznie, jak: chor¹¿y wielki koronny, 
marsza³ek trybuna³u koronnego, hetman wielki 
koronny. Kilku starostów skupia³o w swoim rêku 
pokilka starostw (Stanis³aw „Rewera” Potocki mia³ 
ich 13, Andrzej Têczyñski - 10, a Miko³aj Dani³owicz 
- 7). Wielu starostów znamy z kart historii. Byli to 
ludzie z krwi i koœci, o wielkich zaletach, ale niekie- 

dy tak¿e o ludzkich s³aboœciach i wadach. Godzi siê 
wspomnieæ ludzi, których starania przyczyni³y siê 
do znacz¹cej roli, jak¹ Krasnystaw odegra³ w naszej 
historii.

Poczet krasnostawskich starostów przed-
stawiono w tabeli. Poczet ten jest jednak 
niedoskona³y. Dane Ÿród³owe bywaj¹ zawodne, 
zw³aszcza te, które dotycz¹ odleglejszych czasów. 
Nieœcis³e bywaj¹ informacje odnosz¹ce siê do: 
osób, imion, dat i miejsc. Bywa³o, ¿e dziadek, ojciec 
i syn mieli takie same imiona - Jan, ¿yli w tym 
samym czasie i z dzisiejszej perspektywy kilku 
wieków, trudni s¹ do rozró¿nienia. Niektórzy, 
mieni¹cy siê starostami, w rzeczywistoœci nimi nie 
byli (tzw. „rzekomi”). Trudno uwierzyæ, ale nie s¹ 
znane daty urodzenia starostów nawet tych, 
pochodz¹cych z magnackich rodów, jak Mniszchów 
czy Potockich. Lista starostów jest wiêc w trakcie 
„stawania siê” i wymaga uzupe³niana i korygowania 
w miarê odnajdywania nowych informacji.

Œrednia d³ugoœæ urzêdowania krasno-
stawskiego starosty wynios³a 12,5 roku. 
Najd³u¿sze, ponad dwudziestoletnie kadencje 
przypad³y w udziale szeœciu starostom. Byli to: 
Feliks Wincenty Potocki (38 lat), Micha³ Potocki 
(34), Feliks Kazimierz Potocki (27) Jan Hryækowicz 
K i e rd e j  ( 2 6 ) ,   Ka z i m i e r z   K ra s i ñ sk i  ( 2 4 )

iekawostki o krasnostawskich
    starostach królewskich 
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Lp. Imiê i Nazwisko Herb ¹¯y³ Pe³ni³ urz d 

1. Jan HRYÆKOWICZ KIERDEJ Kierdeja 1400 <1462.11.25 1433.01.28 1459.10.23 
2. Zygmunt Grzegorz KIERDEJ Kierdeja 1430 1499.03-05 1466 1478.01.01 
3. Jan Z PRZYTYKA Janina 1450 (?) 1510.04.12 1479.07.12 1480.09.18 
4. Grzegorz Z ¯ARCZYC Nowina   1483.06.09  
5. Miko³aj Z OSTROWA MINOREK Rawicz 1420 <1501.03.06 1484.02.28 1487.10.30 
6. Jan PILECKI Leliwa 1450 1496.08-12  1492.10.17 
7. Jan Feliks RZESZOWSKI Pó³kozic 1468 <1513.03.11 1492.10.17 1495.01.12 
8. Miko³aj PILECKI Leliwa 1480 <1527.03.08 1503.12.06 1515.10.27 
9. Andrzej TÊCZYÑSKI Topór 1470 1536.01.02 1515.10.27 1533.03.31 
10. Wincenty Z SZAMOTU£ WIDWA  Na³êcz 1470 1528.04.21 1516.03.31 1525.02.10 
11. Jan TÊCZYÑSKI Topór 1492 1541.04.04 1525.11.06 1541.04.04 

Miko³aj BOGUSZ Pó³kozic 1492 1560.09.06 1542.04.20 1560.04.06 12. 
Miko³aj HERBURT ODNOWSKI Herburt 1482 1555.05. 1550 1555.05. 

13. Miko³aj £ASKI Korab 1530 (?) 1572.01.30 1561.01.25 1569.08.12 
14. Jan MNISZECH Mniszech 1541 1612 1572 1590.04.26 
15. Pawe³ UCHAÑSKI Radwan 1522 1590.02.18 1574.11.22 1575.04.11 
16. Miko³aj MNISZECH Mniszech 1560 (?) 1594.10.25 1590.04.26 1594.10.25 
17. Jan MNISZECH Mniszech 1560 (?) 1612 (?) 1594.10.25 1611.11.09 
18. Stefan SNOPKOWSKI Rawicz 1550 (?) 1622.03.13 1613.10.26 1622.03.13 
19. Miko³aj DANI£OWICZ Sas 1558 1624.05.30 1622.03.22 1624.05.30 
20. Jakub SOBIESKI Janina 1580 1646.06.23 1624.07.20 1644.07. 
21. Krzysztof STOIÑSKI Janina 1600 (?)  1642.09.15 1644.05.02 
22. Marek SOBIESKI Janina 1628.05.24 1652.06.02 1644.07. 1651.08.01 
23. Stanis³aw „Rewera” POTOCKI Pilawa Srebrna 1579 1667.02.27 1654.05.24 1659.05.25 
24. Feliks Kazimierz POTOCKI Pilawa Srebrna 1647 1702.05.15 1659.09.09 1686.01.03 
25. Micha³ POTOCKI Pilawa Srebrna 1663 1749.12.02 1686.01.03 1720.02.29 
26. Feliks Wincenty POTOCKI Pilawa Srebrna 1692 1766 1720.02.29 1758.10.19 
27. Kazimierz KRASIÑSKI Œlepowron 1725 1802.09.25 1758.10.19 1782.01.22 
28. Tomasz STAMIROWSKI Pó³kozic 1720 (?) 1788 (?) 1782.01.22 1786.03.21 
29. August KICKI z ¿on¹ Mariann¹ Gozdawa 1754 1824.08.27 1786.03.21 1794.03.14 

i Jakub Sobieski (20). Najkrócej urzêdowali: Jan 
Feliks Rzeszowski (3), Miko³aj z Ostrowa Minorek 
(3), Krzysztof Stoiñski (2), Miko³aj Dani³owicz (2), 
Pawe³ Uchañski (1) i Jan z Przytyka (1). 
Najm³odszymi starostami obejmuj¹cymi urz¹d byli: 
Feliks Kazimierz Potocki (w wieku lat 12), Marek 
Sobieski (16), Miko³aj Pilecki, Stefan Snopkowski, 
Micha³ Potocki (po 23 lata), Jan Feliks Rzeszowski 
(24). Zaœ najstarszymi ustêpuj¹cymi z urzêdu byli: 
Miko³aj Herburt Odnowski (w wieku lat 73), 
Stanis³aw Potocki „Rewera” (70(80?)), Miko³aj 
Dani³owicz, Feliks Wincenty Potocki, Tomasz 
Stamirowski (po lat 66).

JAN HRYÆKO (HRICZKO) ,  JAN 
HRYÆKOWICZ KIERDEJ, KIERDEJOWICZ Z 
POMORZAN I WINNIK. HRICZKO (IOHANNES 
HRICZKONIS) KYERDEY (KYERDEOWICZ) DE 
POMARZANI (VYNNIKI). Pochodzenie Kierdejów, 
wnosz¹c z nazwiska, zdaje siê byæ tatarskie, ale ju¿ 
w 1402 r. Hryæko Kierdejowicz by³ starost¹ 
podolskim. Herb Kierdeja mia³ byæ nadany 
Kierdejowi, synowi chana perekopskiego. Jan 
pochodzi³ ze spolonizowanej rodziny bojarskiej, 
zas³u¿onej w staraniach i walkach na rzecz 
polskiego panowania na ziemiach ruskich, która 
dysponowa³a tam wielkimi dobrami, a jej przedsta-

wiciele zajmowali wysokie urzêdy administracyjne 
i godnoœci ziemskie województw ruskiego i po-
dolskiego.

Jan, nazywany Hryækiem (Grzegorzem), by³ 
trzecim synem Griczki, Hricki, Hriczki, Hryczki, 
Hryæki, Hryszki, Ryczki, Ryski, Ryszki czyli 
Grzegorza, starosty podolskiego i Klary 
nieznanego nazwiska. By³ trzykrotnie ¿onaty: z 
Jadwig¹ z Brze¿an, drugiej ¿ony nie znamy z 
nazwiska ani imienia, trzeci¹ by³a Klara nieznanego 
nazwiska.

W 1433 roku Jan otrzyma³ od króla Jagie³³y 
w dzier¿awê na cztery lata zamki: Che³m, Lubomlê, 
Hrubieszów i Krasnystaw. Starosta ratneñski 
(1431) ,  che ³msk i  (1431-1436 i  1441) ,  
krasnostawski (1433-1462), trembowelski (1449). 
Kasztelan lwowski (1434-1438), wojewoda 
podolski (1439-44). Nale¿a³ do bl iskich 
wspó³pracowników trzech króli: W³adys³awa 
Jagie³³y, W³adys³awa Warneñczyka i Kazimierza 
Jagielloñczyka.

Stronnik Polski przeciw Litwie, utrzyma³ 
Podole przy Polsce. Stronnik Jagie³³y. Kilkakrotnie 
pokona³ stronników ks. Œwidrygie³³y. Bra³ wraz z 
Buczackim udzia³ w zajêciu Podola dla Korony. 
Opanowa³  Kamieniec  i  twierdze  Smotrycz  i  Ska³ê. 
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W 1431 opanowa³ zamki w Zbara¿u i 
W³odzimierzu Wo³yñskim. Bra³ udzia³ w wyprawie 
na Krzemieniec, pokona³ wojska ruskich ksi¹¿¹t 
Wasyla i Ba³abana. Organizowa³ obronê ziemi 
che³mskiej, obsadzi³ za³ogami Lubomlê i Ratno. W 
roku 1433 pokona³ w bitwie pod Hrubieszowem 
ksiêcia Aleksandra Nosa, zwolennika Œwidrygie³³y. 
D³ugosz opisa³ to nastêpuj¹cymi s³owami: Hryæko, 
kiedy ów Nos zdrad¹ zaj¹wszy zamek w £ucku, 
czyni³ ³upieskie wyprawy na ziemiê che³msk¹, 
zaszed³ mu drogê w pobli¿u Rubieszowa nad rzek¹ 
Bugiem i stoczy³ z nim ¿waw¹ bitwê, w której za 
³ask¹ bo¿¹ wszystek ów t³um najeŸdŸców 
rozgromi³, samego ksi¹¿êcia zmusi³ do ucieczki i 
mnóstwo ludzi zabra³ w niewolê. Od tego czasu 
ziemia che³mska woln¹ by³a od napaœci i odzyska³a 
pokój ¿¹dany. W 1440 r. towarzyszy³ do Litwy 
Kazimierzowi IV, obranemu wielkim ksiêciem. By³ 
jednym z najbardziej wp³ywowych przywódców 
szlachty czerwonorusko-podolskiej.

ZYGMUNT GRZEGORZ (HRICZKO) 
KIERDEJ, KIERDEJOWICZ Z POMORZAN, syn 
ww. Jana Grzegorza i jego ¿ony nieznanego 
nazwiska i imienia, ¿onaty z Helen¹ Strumi³³ówn¹, a 
nastêpnie z Dorot¹ z Sienna Olesk¹.

Starosta trembowelski (1462-71), krasno-
stawski (1466-78). Król wykupi³ starostwo z jego r¹k 
przed 12.06.1478.

Zygmunt zgin¹³ wiosn¹ 1498, broni¹c 
zamku pomorzañskiego w czasie najazdu 
tureckiego. Jego 9-letni syn Jan (ok. 1490-po 1557) 
zabrany w jasyr i odes³any do Stambu³u, przetrwa³ 
naukê w korpusie janczarów. Przygotowanie do 
s³u¿by pañstwowej odbywa³ pod okiem wielkiego 
wezyra Ibrahima, a po przejœciu na islam, od roku 
1531, rozpocz¹³ karierê dyplomatyczn¹ w s³u¿bie 
su³tana, jako Said-bej. Bywa³ pos³em su³tana do 
polskich królów, po raz pierwszy w 1530 roku, 
przywo¿¹c list su³tana do króla Zygmunta I. W roku 
1832 procesowa³ siê o dobra pomorzañskie, lecz 
sprawê przegra³. Bywa³ w Polsce równie¿ i póŸniej. 
Ostatnie zapiski siêgaj¹ roku 1557.

JAN Z PRZYTYKA I PODLODOWA 
(PODLODOWSKI). Pochodzi³ z jednej z 
zamo¿niejszych w XV i XVI stuleciu rodzin 
ma³opolskich, która w drugiej po³owie XVII stulecia, 
podupad³szy na maj¹tku, straci³a dawne 
znaczenie. Przytyk, maj¹tek w województwie 
sandomierskim, a rodzina nazwisko wziê³a od 
Podlodowa, wsi w województwie be³skim.

Jan by³ ¿onaty z nieznanego imienia 
Chlewick¹.

D w o r z a n i n  k r ó l a  K a z i m i e r z a  
Jagielloñczyka, starosta krasnostawski (1479-
1494), kasztelan ¿arnowski (1479-1494), sekretarz 
królewski (1486), kasztelan radomski (1494-1495).

P r z y t y k .  P r z y w i l e j  K a z i m i e r z a  
Jagielloñczyka, dany na sejmie w Radomiu we wto-

rek po Wniebowziêciu Pañskim 1488 r.: maj¹c 
wzgl¹d na wierne s³u¿by Jana z Podlodowa kaszt. 
¯arnowskiego, nadajemy nowo przez niego 
za³o¿onemu miasteczku Przithik, le¿¹cemu tu¿ przy 
dawnym mieœcie tego¿ nazwiska, w³asnoœci 
pomienionego Jana, jarmarki: na œ. Wit i œ. Miko³aj, 
targi zaœ w dni poniedzia³kowe. 30.09.1494 Król 
Jana Podlodowskiego z Przytyka, kasztelana 
radomskiego, po œmierci Stanis³awa z Szyd³owca 
vacantem (kasztelanii ¿arnowskiej?) obdarowuje.

MIKO³AJ Z OSTROWA I PRZYTOCZNA 
(OSTROWSKI) MINOREK, MINOR zwany te¿ 
KAZIMIERSKI z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Stara 
rodzina z województwa sieradzkiego. Dziewiêciu 
senatorów w latach 1279-1831.

Miko³aj by³ synem Warsza, kasztelana 
radomskiego i El¿biety z R¹blowa, ¿onaty z Zofi¹ 
Pileck¹. Brat biskupa che³mskiego Jana 
Kazimierskiego. Zmar³ nie zostawiaj¹c potomków.

Miko³aj, dworzanin królewski, starosta 
lubelski (1483-1500), krasnostawski (1484-87), 
kasztelan biecki (1484-94), tenutariusz kazimierski i 
w¹wolnicki. Wojewoda lubelski (1494-97), 
sandomierski (1497-1500), komisarz królewski.

Uczestniczy³ w mo³dawskiej wyprawie Jana 
Olbrachta skoñczonej klêsk¹ wojsk polskich. Król 
po tej wyprawie skonfiskowa³ wiele ziemskich 
maj¹tków szlachty, która na wyprawê siê nie 
stawi³a. Miko³aj otrzyma³ skonfiskowane wsie w 
ziemi lubelskiej. Jednak nie umia³ zarz¹dzaæ du¿ym 
maj¹tkiem. Popad³ w k³opoty finansowe i zastawia³ i 
wyprzedawa³ swoje wsie.

JAN Z PILCZY (PILCY) PILECKI. Dom ten 
pierwsze pocz¹tki swoje ko³o roku 1400, gdy 
Wincenty Granowski, kasztelan Nakielski, poj¹³ 
El¿bietê, córkê Ottona z Pilczy Toporczyka, 
wojewody Sandomierskiego; ¿e Pilce z ni¹ wzi¹³ w 
posagu, od niej Pileckim siê pisaæ pocz¹³ i jego syn z 
potomstwem: ta potem El¿bieta po œmierci 
Wincentego, by³a ¿on¹ Króla W³adys³awa Jagie³³y 
1415.

Jan, syn starosty krakowskiego Jana 
Granowskiego i Jadwigi Kurowskiej, ¿onaty by³ 
dwukrotnie: z Zofi¹ nieznanego nazwiska i Barbar¹ 
nieznanego nazwiska. Jan by³ prawnukiem El¿biety 
Granowskiej (po owdowieniu - królowej polskiej, 
trzeciej ¿ony W³adys³awa Jagie³³y). Jan mia³ synów: 
Jana, starostê lubelskiego i parczewskiego, oraz 
Stanis³awa i Miko³aja, ale ci bez zostawienia 
sukcessorów po mieczu, zeszli z tego œwiata.

Kasztelan: biecki (1476-1479), s¹decki 
(1479-84), wiœlicki (1484-85), wojewoda ruski 
(1485-96), starosta: krasnostawski (-1492), 
przemyski (1494-96). W³aœciciel ziem m.in. w 
województwie rzeszowskim (Tyczyn i okolice, 
£añcut i okolice).

Znalaz³ siê w gronie zaufanych królewskich. 
W maju 1489 przebywa³ w Krakowie, gdzie 
œwiadkowa³ na licznych dokumentach królewskich.
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Popar³ wybór Jana Olbrachta na króla Polski 
(1492). W paŸdzierniku 1492, towarzyszy³ 
Olbrachtowi w wyprawie przeciwko Tatarom. W r. 
1490, jako komisarz królewski rozgranicza³ dobra w 
ziemi przemyskiej, a nastêpnie wzi¹³ udzia³ w 
obradach majowego sejmu piotrkowskiego i 
czerwcowym sejmie krakowskim. W lipcu 1491 
przebywa³ z królem w Nowym Korczynie, by³ na 
wrzeœniowym sejmie radomskim. Król zezwoli³ na 
odkupienie tenuty krasnostawskiej (05.11.1491), 
mianowa³ go starost¹ przemyskim. Jan odsprzeda³ 
tenutê krasnostawsk¹ kanonikowi krakowskiemu 
Janowi Rzeszowskiemu (1492). 05.11.1494 król 
zezwoli³ na powrotny wykup starostwa przez 
Pileckiego. W 1496 wzi¹³ udzia³ w obradach sejmu 
piotrkowskiego; by³ œwiadkiem na aktach 
potwierdzenia statutów nieszawskich i nadania 
ziemi czerskiej mazowieckiemu ksiêciu Konradowi 
III. Przyj¹³ na swój dwór w Pilicy humanistê Biernata 
z Lublina (1492), który bardzo sobie chwali³ pobyt u 
Jana, tak¿e i u jego syna, równie¿ Jana, z racji 
wieloœci ksi¹g w zamkowej bibliotece. 24.09.1494 
Marcissius, dzier¿awca miasta Przedbórz, chc¹c 
dobra swoje w przypadku œmierci dobrze 
zarz¹dzanymi uczyniæ, Jana z Pilczy, wojewodê 
ruskiego, Jana z Przytyku,  kasztelana 
radomskiego, ¯egotê Suchodolskiego i Adama 
Or³owskiego, krewnych swoich, protektorami 
(opiekunami) dóbr swoich naznaczy³ by³.

J A N  F E L I K S  R Z E S Z O W S K I  Z  
R Z E S Z O W A  ( P R Z Y B Y S Z Ó W K I  
(PRZYBYSZOWCA) I OGRODZIEÑCA), z rodziny 
pochodz¹cej od Jana Pakos³awa, który w nagrodê 
zas³ug, jakie odda³ Kazimierzowi Wielkiemu w 
podbiciu Rusi Czerwonej i wyrugowanie z niej 
Tatarów, dosta³ miasto Rzeszów (1354).

Jan by³ najstarszym synem Jana, 
kasztelana przemyskiego i Barbary Têczyñskiej. 
Bez¿enny. Umar³ w GnieŸnie, pochowany w 
koœciele metropolitalnym.

Kanonik krakowski (1483) i gnieŸnieñski 
(1509), proboszcz przemyski, prepozyt przemyski i 
w Ksi¹¿u Wielkim. Starosta krasnostawski (1492-
95).

W 1478 biskup krakowski Jan Rzeszowski 
uzyska³ dla swego bratanka, dziesiêcioletniego 
wówczas Jana Feliksa, ekspektatywê papiesk¹ na 
prebendê w dowolnej diecezji razem z dyspens¹ od 
przeszkody wieku. W 1480 Jan wst¹pi³ na 
Akademiê Krakowsk¹ i uzyska³ kanoniê 
krakowsk¹. Prepozyt przemyski (1488-95). Pisarz 
królewski (1490). Wojewoda ruski, Jan Pilecki, za 
zgod¹ króla, odst¹pi³ Janowi tenutê krasnostawsk¹ 
(16.10.1492). Jan Feliks by³ w³aœcicielem zamku 
Ogrodzieniec i Zawiercia (1492). Jan Feliks 
Rzeszowski, prepozyt przemyski i kanonik 
krakowski, z Przybyszówki a w³aœciciel 
Ogrodzieñca, akta w³asnoœci dóbr swoich i miasto

Ogrodzieniec ze wsiami: Klucze, Rodaki, 
Niegowanice, Wysoka, Wiesio³ka, Rokitno, 
Kielkowice, Parkoszowice, Rudniki, Zagórzany, 
Góra, Nadolice, W³odowice wraz z wójtostwami 
oraz kopalni¹, czyli rud¹, zwan¹ Czyszowska 
(Cisowska), w powiecie lelowieckim po³o¿onymi, na 
wieœ Zawiercie z dop³at¹ 8000 florenów z Janem z 
Pilczy, wojewod¹ ziemi ruskiej, zamieni³.

MIKO³AJ Z PILCZY PILECKI, syn ww. Jana 
Pileckiego i Zofii, by³ ¿onaty z Magdalen¹ 
Jaros³awsk¹.

Po ojcu otrzyma³ tenutê krasnostawsk¹ 
(1503-15). Nale¿a³ do zaufanych dworzan 
królewskich (1508). Kasztelan: przemyski (1508-
10), wiœlicki (1510-11), wojewoda be³ski (1511-27), 
senator (1510-20).

W r. 1506 by³ na grudniowym sejmie 
piotrkowskim i podpisa³ akt elekcji króla Zygmunta. 
Jako komisarz królewski, rozpatrywa³ spory 
graniczne szlachty sanockiej (1511). Odznaczy³ siê 
w bitwie przeciw Tatarom pod Wiœniowcem 
(28.04.1512). Bra³ udzia³ w wojnie z Moskw¹ 
(1514). Ze swoim orszakiem wita³ pod Krakowem 
Bonê Sforzê i wzi¹³ udzia³ w królewskich 
uroczystoœciach weselnych (1518). Miko³aj, w 
podziale ojcowizny, otrzyma³ Ogrodzieniec z 
zamkiem, W³odowice z 13 wsiami, miasteczko 
Kosinê i 10 wsi w ziemi przemyskiej oraz 
Krasnystaw i 13 wsi w ziemi lubelskiej.

ANDRZEJ TÊCZYÑSKI z TÊCZYNA 
(TENCZYNA). Dom ten w Koronie Polskiej bez 
w¹tpienia jeden z najcelniejszych, przecie¿ sk¹po i 
o nich nasi historycy pisz¹. Pisali siê z Têczyna, 
dawniejszych zaœ ich przodków, znajdziesz pod 
herbem Topór w roku 1325. Rodzina Têczyñskich w 
XVI wieku mia³a tak wielk¹ renomê, ¿e Jan Baptysta 
Têczyñski zarêczony by³ ze szwedzk¹ królewn¹ 
Cecyli¹ Wazówn¹ (1563). Jednak ma³¿eñstwo nie 
dosz³o do skutku z przyczyn tragicznych. Mêska 
linia rodu Têczyñskich wygas³a w roku 1637.

Andrzej, syn Zbigniewa, podstolego 
sandomierskiego i Katarzyny Pleszewskiej, ¿onaty 
by³ z Katarzyn¹ z Sienna.

Andrzej, dworzanin królewski (1503), 
podkomorzy sandomierski (1510-11), referendarz 
koronny (1510-12), sekretarz Zygmunta Starego 
(1511), kasztelan biecki (1511-15), podkomorzy 
krakowski (1515-17), wojewoda: lubelski (1515-
20), sandomierski (1520-27), krakowski (1527-33) 
za wielkie zas³ugi, jakie odda³ OjczyŸnie w czeskich 
i wêgierskich interesach. Kasztelan krakowski 
(1533-36). Andrzej mia³ w rêku 10 starostw: 
che³mskie (1513-19) i (1522-35), ratneñskie (1513), 
krasnostawskie (1515-36) (od przynajmniej 1526 r. 
do 1536 by³ starost¹ wspólnie ze stryjecznym bra-
tem Janem), be³skie (1519-36), tyszowieckie (1519), 
hrubieszowskie (1513-36), sokalskie (1519-36), 
trembowelskie (1530-36), ojcowskie (1525-
36). 
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Hrabia Œwiêtego Imperium Rzymskiego od Karola 
cesarza zaszczycony (1527).

Cz³onek komisji kodyfikacyjnych i senator. 
Za³o¿y³ w³asn¹ szko³ê dworsk¹. Cz³owiek o 
imponuj¹cej aktywnoœci. M¹¿ ma³y wzrostem, ale 
wielki umys³em, nauki wielkiej i zawo³any mówca. 
W radzie królewskiej Demostenesowi i Cyceronowi 
wielce podobny. Andrzej by³ mecenasem Jakuba 
Uchañskiego, póŸniejszego prymasa Polski, który 
zosta³ jednym z zarz¹dców rozleg³ych dóbr 
wojewody. Têczyñski zorientowa³ siê w 
zdolnoœciach Jakuba i umieœci³ go przy boku 
Sebastiana Branickiego referendarza koronnego, 
przysz³ego biskupa poznañskiego.

WINCENTY ŒWIDWA Z SZAMOTU³, 
SZAMOTULSKI. Dom w Wielkiej Polszcze i dzie-
³ami i honorami kiedyœ w Polszcze ws³awiony. 
Staro¿ytnoœæ jednak Szamotulskich g³êboko w 
niepamiêci zagrzeb³a, Dobrogost wojewoda 
Poznañski, za ksi¹¿êciem W³adys³awem 
Laskonogim, poleg³ w r. 1226.

Wincenty, syn wojewody poznañskiego 
Jana, ¿onaty z Dorot¹ Gardzina-Lubrañsk¹.

Kasztelan starosta ruski lwowski (1496), 
starosta krasnostawski (1516-25), kasztelan 
gnieŸnieñski (1518-28), kaliski (1525-27), senator 
ok. 1520. W³aœciciel Turobina (1518).

J A N  T Ê C Z Y Ñ S K I  z  T Ê C Z Y N A  
(TENCZYNA). Stryjeczny brat ww. Andrzeja, syn 
Miko³aja, miecznika krakowskiego i Aleksandry 
Sudymontowiczówny, ¿onaty z Katarzyn¹ £ask¹.

Podkomorzy che³mski (1515-28), miecznik 
krakowski (1518-29), kasztelan che³mski (1525) 
(nie obj¹³), starosta: be³ski (1519-41), che³mski 
( 1 5 2 3 - 4 1 ) ,  k r a s n o s t a w s k i  ( 1 5 2 5 - 4 1 ) ,  
hrubieszowski, lubomelski, ratneñski, tyszowiecki 
(1524-41). Wojewoda: be³ski (1528-33), podolski 
(1533-35), ruski (1535-37), sandomierski (1537-
41). Uczestniczy³ razem z bratem Andrzejem w 
komisji sejmowej do kodyfikacji prawa (1526-28). 
Jeden z najbogatszych ludzi w ówczesnej Polsce, 
pozostawi³ olbrzymi maj¹tek i dwie córki. Jego 
nagrobek znajduje siê w Ksi¹¿u Wielkim, którego 
by³ w³aœcicielem.

MIKO³AJ BOGUSZ Z ZIEMBLIC,  
KOŒCIELCA, BOGUSZOWEJ WOLI. Pocz¹tki 
rodziny siêgaj¹ czasów piastowskich. Pod³ug 
œwiadectwa D³ugosza i innych kronikarzy i 
heraldyków, jej protoplasta Bogusz (Bogus³aw) w 
po³owie XI stulecia ¿yj¹cy, by³ synem rycerza 
Stawisza, któremu król Boles³aw Chrobry w roku 
1022 wynagradzaj¹c zas³ugi rycerskie nada³ 
znaczne maj¹tki i herb Pó³kozic. Pisali siê z 
Ziemblic, z których czytam Bogusza w roku 1044 
wojennemi dzie³ami ws³awionego. Pochodzi³ z linii, 
osiad³ej z koñcem XV wieku w powiecie 
radomskim, pierwotnie w Woli Kowalskiej, a 
nastêpnie w Woli Markowej, Piotrowicach i 
Sandowicach. Gniazdem Boguszów-Po³ukoziców

by³a jednak ziemia wiœlicka, gdzie le¿¹ Ziemblice. 
Miko³aj, obok dziedzicznych dóbr w powiecie 
radomskim, posiada³ tak¿e wieœ Koœcielec w 
powiecie proszowskim, któr¹ naby³ (oko³o 1552).

Miko³aj, syn Jana i Anny Ma³êczyñskiej. 
Zmar³ bez¿ennie.

By³ dworzaninem króla Zygmunta I i prze-
³o¿onym dworu (praefectus curiae) biskupa Piotra 
Tomickiego. Sekretarz królewski, wojski lubelski 
(1539-60), starosta malborski i krasnostawski 
(1542-60) (od 1550 wspólnie z Miko³ajem 
Odnowskim), wojski radomski (1585-1600+). Jako 
m¹¿ zaufania króla Zygmunta Augusta, by³ pos³em 
do su³tana tureckiego Sulejmana I (1549/1550). 
Zygmunt August w dokumencie wystawionym w 
Krakowie dnia 20 lipca 1549, da³ mu w roczn¹ 
dzier¿awê dobra starostwa krasnostawskiego, 
któr¹ w razie wczeœniejszej jego œmierci, przed 
up³ywem terminu dzier¿awy, przed³u¿y³ na rzecz 
sukcesorów.

Bêd¹c ju¿ chorym, Miko³aj wniós³ do 
krakowskich ksi¹g grodzkich zapis na rzecz swych 
bratanków, Jana, Stanis³awa i Miko³aja, przekaza³ 
im w spadku swe dobra dziedziczne. Koœcielec, 
Wolê Boguszow¹ v. Markow¹ i Wolê Kowalsk¹, jak 
równie¿ i starostwo krasnostawskie, które król 
Zygmunt August dozwoli³ 1560 r. jego sukcesorom, 
do terminu dzier¿awy wytrzymaæ, zapisa³ 
bratankom swoim. Koœció³ S. Salwatora na 
Zwierzyñcu w Krakowie. Znajduje siê tu grobowiec 
kamienny w smaku szesnastego stulecia, 
wyobra¿aj¹cy w wielkoœci naturalnej, wspartego na 
rêce Miko³aja Bogusza, starostê krasnostawskiego, 
mê¿a doœwiadczonego w bitwach i w pokoju. W 
koœciele OO. Dominikanów w Krakowie, w kaplicy 
Œw. Tomasza (drugiej na prawo od wejœcia), zwraca 
uwagê piêkny renesansowy nagrobek Miko³aja 
Bogusza, herbu Po³ukoza. Autora jego nie znamy, 
nie ulega wszak¿e w¹tpliwoœci, ¿e wykuta w 
piaskowcu postaæ rycerza w zbroi, jest dzie³em 
mistrza w³oskiego, prawdopodobnie, s³ynnego 
Gianmaria Padovano, twórcy pomnika biskupa 
Piotra Gamrata i Zygmunta Starego.

Miko³aj pozostawi³ œlad w literaturze polskiej, 
wspomniany przez £ukasza Górnickiego w utworze 
Dworzanin Polski, gdzie pochwala siê jego 
statecznoœæ i rozum.

MIKO³AJ HERBURT ODNOWSKI Z 
ODNOWA (pod Kulikowem, obecnie na Ukrainie) i 
FULSZTYNA, z rodziny pochodz¹cej z Moraw. 
W³adys³aw Opolczyk obj¹wszy wielkorz¹dztwo 
Rusi  sprowadzi³  tu  braci  Herburtów,  powierzy³ im 
stra¿ kilku grodów i znacznemi wyposa¿y³ dobrami. 
Nada³ dwom cz³onkom tego rodu Dobromil, Chyrów, 
i liczne okoliczne w³oœci (1374). Przy Dobromilu 
zbudowali zamek Fulsztyn przypominaj¹cy dawn¹
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ich siedzibê i od niego siê pisali, nastêpnie od 
ró¿nych swych posiad³oœci nosi³y ga³êzie tego 
domu nazwy: Dobromilskich, Odnowskich, 
Mierzynieckich i Bruchnalskich. Miko³aj by³ z linii 
Odnowskich (od Odnowa, Udnowa pod Lwowem). 
Ród Herburtów wygas³ na Janie Lwie, a Fulsztyn 
oko³o 1653 roku przeszed³ w rêce Dani³owiczów. Z 
rodu Herburtów po k¹dzieli, byli: król Jan III 
Sobieski, hetman i kanclerz wielki koronny Jan 
Zamojski, i jego prawnuk, król Micha³ Korybut 
Wiœniowiecki, Miko³aj Rej.

Miko³aj by³ synem Piotra, podkomorzego 
lwowskiego i Beaty Romanowskiej, ¿onaty z Ann¹ 
Ligêzówn¹. Zmar³ bezdzietnie. Pochowany w 
katedrze lwowskiej, gdzie jest jego renesansowa 
br¹zowa p³yta nagrobna.

Dworzanin królewski, podkomorzy lwowski 
(1530-35), kasztelan przemyski (1535-52), starosta 
ruski lwowski (1537-55), rzekomy krasnostawski 
(1550-55) (byæ mo¿e wspólnie z Miko³ajem 
Boguszem), wojewoda sandomierski (1553-54), 
krakowski (1554-55+). Doradca królowej Bony.

W Zboiskach wybudowa³ nowy zamek 
(1529), który przetrwa³ ponad sto lat, do najazdu 
ksiêcia Jerzego Rakoczego. By³ w³aœcicielem kilku 
wsi w Bieszczadach i Beskidzie Niskim: Kalnicy, 
po³o¿onej na pograniczu Pasma Po³oniny 
Wetliñskiej, Do³¿ycy, Jawornika, Roztoki Dolnej, 
Tokarni (1539), Os³awic (1540). By³ fundatorem 
gotycko-renesansowego koœcio³a œw. Miko³aja w 
Kulikowie, jednego z najstarszych w okolicach 
Lwowa (1538). Udzieli³ królowi po¿yczki 18 tysiêcy 
florenów, któr¹ król zabezpieczy³ mu na mieœcie i 
starostwie krasnostawskim. Jego siostrzeñcem by³ 
Miko³aj Rej, któremu wieœ by³ da³, dziedziczn¹, 
któr¹ zwano Dziwi¹ciele. A ten to Miko³aj Odnowski 
by³ mu bratem bliskim, i da³ mu by³ swe prawo 
jeszcze za ¿ywota swego. W roku 1560, przed 
oddaniem starostwa Miko³ajowi £askiemu, 
administratorem by³ Andrzej Owadowski jak i sta-
r o s t w :  k a m i e n i e c k i e g o ,  l w o w s k i e g o  i  
przemyskiego.

MIKO£AJ £ASKI Z £ASKA. Przodkowie w 
XIV wieku pochodzili z Radlic (1382). Przy koñcu 
tego stulecia jedna linia Radliców od maj¹tku £ask 
w sieradzkiem, przyjê³a nazwisko z £aska, a 
nastêpnie £askich. Od pocz¹tku XVI wieku £ascy 
stali siê jedn¹ z najmocniejszych rodzin.

Miko³aj by³ synem Stanis³awa, wojewody 
sieradzkiego i Beaty Odrow¹¿ówny, ¿onaty z Zofi¹ 
Œmigielsk¹. Zmar³ bezpotomnie.

Sekretarz Zygmunta Augusta, krajczy 
nadworny koronny (1558), starosta krasnostawski 
(1561-72) i malborski (1563), wojewoda kaliski 
(1563). Odziedziczy³ £ask (1564).

By³ tym spoœród urzêdników dworskich i zie-
mskich czasów Zygmunta Augusta, którzy 
pos³ugiwali siê jêzykiem niemieckim. W 1563 r. by³ 
jednym z czterech „starszych” nad królewskim dwo-

rem, mia³ prawo do utrzymania oœmiu koni. Podpis 
£askiego widnieje na akcie sejmowym w Lublinie 
05.03.1569, którym król Zygmunt August przywraca 
i wciela do Korony polskiej Podlasie i Wo³yñ. By³ na 
pogrzebie króla. Miko³aj Rej w Zwierzyñcu stawia³ 
go m³odzie¿y za przyk³ad: Podziwuj siê w m³odoœci 
zacnemu cz³owieku! Acz ten dom s³awny w 
Polszcze zaw¿dy by³ od wieku, Ale wierz mi, w 
swych leciech i ten go nie zel¿y³, A musi to 
rozeznaæ, kto mu siê przypatrzy³, Dworstwu, 
kszta³tom, postawam, cnotam, obyczajom, ¯e 
bywa³ w podziwieniu z tym i inym krajom. A m³odzi 
ludzie pewnie mogliby przyk³ad braæ, Jego siê 
piêknym sprawom pilnie przypatrowaæ.

JAN MNISZECH Z WIELKICH KOÑCZYC. 
Z rodziny czeskiej (morawskiej) z Wielkich Koñczyæ 
na Ossowicy o przydomku Wandalin, od 1533 
osiedlonej w Polsce. Miko³aj Mniszech (ojciec Jana) 
w Czechach pochodz¹cy, z rozmaitych powodów, 
najbardziej zaœ gniewu Ferdynanda I Cesarza 
schroni³ siê do Polski za Zygmunta I i do niej 
przeniós³ swoje dostatki. Przymioty wyborne i 
zwi¹zki ma³¿eñskie, zawarte z znakomitymi 
Polskimi domami, drogê mu do pierwszych 
dostojnoœci utorowa³y. Szeœciu senatorów w latach 
1583-1793. Starostami krasnostawskimi byli 
Mniszchowie z drugiego i trzeciego pokolenia po 
przybyciu do Polski.

Jan, syn Miko³aja i Barbary Kamienieckiej, 
by³ ¿onaty z Jadwig¹ Firlejówn¹. Pozostawi³ dwu 
bezpotomnych synów.

Po ojcu zosta³ starost¹ ³ukowskim (1556-
72). Z tym tytu³em zapisa³ siê 1560 na uniwersytet w 
Królewcu, dok¹d uda³ siê z m³odszym bratem 
Jerzym pod opiek¹ dwóch luterañskich ministrów. 
Przenieœli siê oni na uniwersytet w Lipsku (1563). 
Starosta krasnostawski (1572-90).

Jan, w sierpniu 1574 roku, zosta³ 
wypêdzony z Krasnegostawu przez starostê 
drohobyckiego Paw³a Uchañskiego i wiód³ z nim 
wieloletni spór o starostwo, zakoñczony w lutym 
1590 œmierci¹ Uchañskiego w Konstantynopolu 
podczas misji dyplomatycznej. Opis wydarzeñ 
znajdujemy w skardze sejmowej 04.09.1574: 
Stanis³aw Gostomski Kasztelan Sochaczewski 
skar¿y³ siê na Paw³a Uchañskiego, ¿e ten ostatni 
przed kilkoma dniami przemoc¹ i podstêpem 
wypêdzi ³  Jana Mniszcha ze s tarostwa 
Krasnostawskiego. Bronili Mniszcha Pos³owie kilku 
s¹siednich województw, ofiaruj¹c mu wszelk¹ 
pomoc do odebrania starostwa, je¿eliby nie zyska³ 
sprawiedl iwoœci ,  jako¿ Mniszech obleg³  
rzeczywiœcie Uchañskiego w Krasnymstawie z 
wojskiem, czêœci¹ zaciê¿nem, czêœci¹ z 
ochotników z³o¿onem, i g³odem a dzia³ami do 
ostatecznoœci prawie doprowadzi³, lecz skoñczy³o 
siê na tem, ¿e stan¹³ rozejm pomiêdzy stronami a¿
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Batorego, król oceniaj¹c wysoko dzia³ania 
Uchañskiego w czasie bezkrólewia i pocz¹tkowym 
okresie panowania rozci¹gn¹³ do¿ywocie na Annê, 
¿onê Paw³a. Prawo poboru podymnego (zwanego 
te¿ poradlnym) w województwach poznañskim i 
kaliskim. Po ucieczce Henryka Walezego z Polski w 
czerwcu 1574 roku, nasta³o kolejne bezkrólewie. 
Jego ofiar¹ pad³ te¿ Jan Mniszech, który w sierpniu 
1574 roku zosta³ wypêdzony z Krasnegostawu 
przez starostê drohobyckiego Paw³a Uchañskiego. 
Prawdopodobnie Uchañski wyrobi³ sobie przywileje 
na starostwo krasnostawskie u Walezego, który, 
hojn¹ rêk¹ rozdawa³ pieni¹dze i urzêdy. Mniszech 
nie zamierza³ rezygnowaæ z tak intratnego 
stanowiska i dlatego przy pomocy okolicznej 
szlachty i oddzia³u ¿o³nierzy zaciê¿nych próbowa³ 
zbrojnie odbiæ zamek krasnostawski. Gdy mu siê to 
nie uda³o, odwo³a³ siê do konwokacji warszawskiej. 
Pawe³ Uchañski pozosta³ przy Krasnymstawie do 
po³owy 1576 roku. Wtedy te¿ wyjecha³ zagranicê, z 
czego skorzysta³ Jan Mniszech naje¿d¿aj¹c 
Krasnystaw i zajmuj¹c zamek. Wiosn¹ 1580 roku 
Uchañski ponownie opanowa³ i zrabowa³ zamek 
krasnostawski i zabra³ w nim rozmaite ruchomoœci, 
przybory wojenne, papiery i kwity królewskie z 
op³aconej kontrybucyi wojennej z ziemi Che³mskiej, 
w dodatku zaœ dwieœcie korcy jêczmienia. Mniszech 
wniós³ sprawê do Trybuna³u Lubelskiego, ten zaœ 
odes³a³ j¹ do sejmu. Wyroku sejmu nie mamy: 
wiemy tylko, ¿e 08.03.1581 Mniszech wyp³aci³ 
Uchañskiemu 8727 z³p, a sprawa miêdzy nimi 
zosta³a umorzona.

Pawe³ zas³u¿y³ siê królowi Zygmuntowi III, 
pos³owa³ na swój koszt do króla elekta. Król 
podwy¿szy³ roczn¹ pensjê Paw³a Uchañskiego ze 
S³u¿ewa, wojewody be³skiego,  starosty 
drohobyckiego, z dwóch do czterech tysiêcy 
z³otych. (16.06.1588). Pawe³ zas³u¿y³ siê, ponosz¹c 
znaczne koszty na poselstwo do su³tana. Pensjê 
dwóch tysiêcy z³otych pobiera³ z dochodów ce³ 
ruskich, zosta³a ona podwojona i wyp³acana na 
œwiêto Oczyszczenia NMP (2 VII). 29.04.1589: 
Zapis do ksi¹g kancelarii koronnej na korzyœæ Paw³a 
Uchañskiego dotycz¹cy zamku i wsi: Uchanie, Wola 
Uchañska oraz wsi przynale¿nych. Uchañski by³ 
przedstawicielem Polski w Turcji (1589), sk¹d 
sprowadzi³ tytoñ do botanicznych zbiorów Anny 
Jagiellonki. Sejm polski uzna³, ¿e tytoñ jest 
nieszkodliwy i ustanowi³ podatek od jego uprawy 
i u¿ywania. W czasie ostatniej misji do su³tana, 
Pawe³ z³ama³ praw¹ nogê w stawie biodrowym 
i koœæ goleniow¹, spadaj¹c z konia, i d³u-go chorowa³ 
we Lwowie. Po wyzdrowieniu pojecha³ dalej i 26 
lutego 1590 przyby³ do Stambu³u. Zmar³ jednak na 
powik³ania (gangrenê) 6 marca 1590 r.

MIKO£AJ MNISZECH, syn ww. Jana 
Mniszcha i Jadwigi Firlejówny, ¿onaty z Zofi¹ 
Dzia³yñsk¹. Zaufany s³uga i dworzanin Zygmunta 
Augusta. Z cesji ojca starosta krasnostawski (1590-
1594).

do konwokacji Warszawskiej, na której miano spór 
ten rozstrzygn¹æ. Jan sprawowa³ urzêdy starosty 
krasnostawskiego do kwietnia 1590 roku, kiedy 
zrezygnowa³ na rzecz syna Miko³aja i powróci³ na 
urz¹d starosty krasnostawskiego w paŸdzierniku 
1594 po œmierci syna Miko³aja. 26.04.1590 Król 
zgadza siê by Jan Mniszech z Wielkich Kuñczyc, 
starosta krasnostawski, móg³ ust¹piæ do¿ywotnich 
praw do starostwa krasnostawskiego na korzyœæ 
Miko³aja Mniszcha, swojego syna. Jako nowy 
starosta, Miko³aj Mniszech zobowi¹zany p³aciæ 
corocznie na œw. Jana Chrzciciela 300 z³otych do 
skarbu koronnego. Po ucieczce Henryka 
Walezego, zosta³ wypêdzony z Krasnegostawu 
przez Paw³a Uchañskiego. Podczas sejmu 
elekcyjnego 1587, Jan opowiedzia³ siê za 
kandydatur¹ królewicza szwedzkiego Zygmunta 
Wazy. W marcu 1606, wraz z jednym ze swych 
synów (prawdopodobnie Miko³ajem), wzi¹³ udzia³ w 
wyprawie bratanicy Maryny (¿ony Dymitra 
Samozwañca) do Moskwy i zosta³ tam uwiêziony. 
Rozejm zawarty miêdzy Rzplit¹ a Moskw¹ 
23.07.1608, uwolni³ zatrzymanych Polaków.

PAWE£ UCHAÑSKI ZE S£U¯EWA. Dom 
staro¿ytny, którego przodek Gotard walcz¹c 
zwyciêsko z JadŸwingami i Prusakami na ten czas 
jeszcze poganami, w nagrodê swoich czynów 
otrzyma³ od Konrada ksiêcia Mazowieckiego dobra 
S³u¿ewo (1241). Rodzina w P³ockiem i Be³zkiem. 
Dawniej ze S³u¿ewa.

Pawe³ by³ synem Arnulfa, póŸniejszego 
wojewody p³ockiego i Zofii Kopytowskiej, 
bratankiem prymasa Jakuba. ¯onaty dwukrotnie: z 
kobiet¹ nieznanego nazwiska ani imienia oraz z 
Ann¹ Herburtówn¹ (w Samborze 1571). Nazywa³ 
siebie szwagrem Jana Zamoyskiego. Nie 
pozostawi³ mêskiego sukcesora. Zmar³ w 
Stambule. Pochowany w koœciele Wniebowziêcia 
NMP w Uchaniach, gdzie ma nagrobek 
wyobra¿aj¹cy le¿¹cego rycerza w pe³nej zbroi 
rycerskiej, z ¿on¹ Ann¹ z Herburtów w habicie. 
Nagrobek póŸnorenesansowy, piaskowcowy, z 
alabastrowymi postaciami zmar³ych i inkrustacjami 
marmurowymi. Jego córka, Helena wnios³a 
dziedzictwo w posagu Miko³ajowi Dani³owiczowi, 
staroœcie krasnostawskiemu.

Kasztelan be³ski (1575), wojewoda be³ski 
(1588-90+). Starosta gnieŸnieñski (1588), 
krasnostawski (1574-75).

Podczas pobytu z misj¹ dyplomatyczn¹ w 
Rzymie w grudniu 1579, zosta³ zaszczycony przez 
papie¿a Grzegorza XIII honorow¹ misj¹ wrêczenia 
Stefanowi Batoremu poœwiêconego miecza. 
Starostwo krasnostawskie otrzyma³ prawdo-
podobnie z nadania Henryka Walezego (1574-75). 
Wiód³ o nie zbrojny spór z Janem Mniszchem. 
Starostwo  drohobyckie,  otrzyma³  od  Stefana
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JAN MNISZECH, brat WW. Miko³aja. 
Dworzanin królewski, starosta: krasnostawski 
(1594-1611), jasielski. Wzi¹³ udzia³ w wyprawie 
Maryny (1606.03), która wysz³a za Dymitra 
Samozwañca i na Kremlu zosta³a koronowana 
carow¹ Rosji (1606). Zmar³ bez¿ennie.

H I E R O N I M  I  J A K U B  I G N A C Y  
M N I S Z C H O W I E ,  r z e k o m i  s t a r o s t o w i e  
krasnostawscy. Informacja spotykana w literaturze, 
¿e syn Jana, Hieronim, w 1612 r. by³ starost¹ 
krasnostawskim, nie znajduje potwierdzenia 
Ÿród³owego, a tak¿e informacje, ¿e starost¹ by³ 
Jakub Ignacy Mniszech, zmar³y 1700 r. 
Prawdopodobnie byli oni dzier¿awcami starostwa 
od Potockich.

STEFAN SNOPKOWSKI, pochodzi³ z 
rodziny, która wg Kaspra Niesieckiego, stanowi³a 
ga³¹Ÿ O¿arowskich, a przyjê³a nazwisko od dóbr 
Snopków w Lubelskiem.

Syn Jakuba i nieznanego imienia 
Herburtówny (kuzyn Sobieskich).  Zmar³  
bezpotomnie. Ostatni po mieczu potomek 
Snopkowskich.

Stefan, dworzanin króla Zygmunta III Wazy. 
Chor¹¿y wielki koronny (1615-21), starosta 
krasnostawski (1613-22).

W 1601 r. znajdowa³ siê na dworze 
królewskim w grupie pachol¹t, dwa lata póŸniej 
zaliczono go do m³odszych pokojowców, doszed³ 
do stanowiska dworzanina. Studia na uniwer-
sytecie padewskim (1605). Wróci³ do Polski (1606), 
byæ mo¿e w zwi¹zku ze œmierci¹ ojca. Pobiera³ ¿o³d 
w wysokoœci 3000 z³p na 100-konn¹ rotê (06.07-
06.10.1609), wyp³acany z podatków województwa 
lubelskiego. Bra³ udzia³ w wojnie moskiewskiej jako 
rotmistrz chor¹gwi kopijników (1609-11), 
towarzyszy³ królowi na czele chor¹gwi kopijników w 
wyprawie na Smoleñsk (1612). Tytu³em 
wynagrodzenia za s³u¿by, otrzyma³: tenutê 
tarnogórsk¹ (1611), starostwo krasnostawskie 
(1613), rohatyñskie (1614), tarnogrodzkie, kolskie. 
Zygmunt III przyzna³ mu kolejne dzier¿awy 
królewszczyzn - bohus³awsk¹ i kaniowsk¹ (1620 i 
08.03.1621).

W roku 1620 lubelski trybuna³ skaza³ na karê 
œmierci kilku prawos³awnych mieszkañców 
Krasnegostawu pod zarzutem samowolnego 
wywiezienia z miasta ksiê¿y unickich, tylko 
humanitarna postawa starosty Stefana wybawi³a 
ich od œmierci. 26.10.1613 Zygmunt III, król polski, 
nadaje Stefanowi Snopkowskiemu, swemu 
dworzaninowi, starostwo krasnostawskie wakuj¹ce 
po œmierci Jana Mniszcha. 10.03.1615 Zygmunt III, 
król polski, nadaje Stefanowi Snopkowskiemu, 
staroœcie krasnostawskiemu, urz¹d chor¹¿ego 
wakuj¹cy po œmierci Sebastiana Sobieskiego. 
W³aœciciel Gardzienic.

MIKO³AJ DANI³OWICZ Z ZADEREWIEC 
(w powiecie ¿ydaczowskim) NA ̄ UROWIE. Rodzina z 
¯urowa na Rusi, choæ najstarszym jej gniazdem 
rodzinnym by³y Zaderewce w ¯ydaczowskiem. 
Zdoby³a sobie od pocz¹tku XVI stulecia stanowisko 
magnackie i posiad³a najwy¿sze w kraju urzêdy i 
dostojeñstwa, a przez po³¹czenie z Herburtami, 
¯ó³kiewskimi i z królewsk¹ ga³êzi¹ Sobieskich, 
zapisa³a siê w dziejach naszego narodu, ale 
wkrótce potem zgas³a. Ostatniego po mieczu 
potomka m³odszej ga³êzi Dani³owiczów, œciêto w 
niewoli tatarskiej (1636).

Miko³aj, syn Stanis³awa, chor¹¿ego lwow-
skiego i Katarzyny Anny Tar³ówny, ¿onaty z Helen¹ 
U c h a ñ s k ¹ ,  c ó r k ¹  P a w ³ a  s t a r o s t y  
krasnostawskiego, która wnios³a w posagu 
Uchanie. Zmar³ bezpotomnie.

Otrzyma³ staranne wykszta³cenie (uniwer-
sytet w Dillingen 1581). Starosta drohobycki 
(1599), czerwonogrodzki (1607), che³mski (1609-
17),  b ie lsk i  (1610),  samborski  (1615),  
krasnostawski (1622-24). Marsza³ek sejmu 
(1593), OboŸny koronny (1606-09), kasztelan 
lwowski (1614-16), podskarbi nadworny koronny 
(1610-16), Podskarbi wielki koronny (1616-24) 
(znane s¹ monety „pó³toraki” z herbem Dani³owicza 
- Sas).

Gorliwy katolik. W czasie rokoszu, stan¹³ po 
stronie króla, za co spad³y na niego liczne ³aski. 
Miko³ajowi przypad³o kierowanie wa¿n¹ stref¹ 
polityczn¹ i gospodarcz¹ w okresie trudnym dla 
Rzeczypospolitej. Bywa³o, ¿e ratowa³ skarb 
koronny w³asnymi funduszami. Pocz¹tkowo 
poœwiêci³ siê s³u¿bie wojskowej. JeŸdzi³ w orszaku 
króla Zygmunta III do Szwecji (1593). Jako oboŸny 
koronny stawa³ przy królu w czasie rokoszu 
zebrzydowskiego i przez dziewiêæ lat walecznie 
porucznikowa³ pod hetmanem Janem Zamoyskim. 
Bra³ udzia³ w wyprawie cecorskiej w 1595 roku oraz 
w wojnie z Micha³em Walecznym - hospodarem 
wo³oskim (1599-1600). W 1607 pos³owa³ do Turcji, 
gdzie by³ przedstawicielem Polski (1601-13). Kupi³ 
Uchanie, Wolê Uchañsk¹ i Wysokie (1599). W 
Uchaniach, gdzie znakomity niegdyœ m¹¿, Miko³aj 
Dani³owicz, podskarbi Królestwa, koœció³ 
przewspania³y zbudowa³ i ró¿nymi bardzo 
kosztownymi darami, jak i srebrnymi sprzêtami 
wielce ubogaci³. Równie¿ pa³ac okaza³y mo¿na 
tutaj zobaczyæ i bardzo piêkne ogrody, co 
powszechne jest wszystkim magnatom Sarmacji. 
Kolegiatê oo. Jezuitów w Lublinie pokry³ miedzi¹, 
dla zakonów i ubogich odznacza³ siê niemal 
królewsk¹ hojnoœci¹. Wzniós³ w Warszawie 
kamienicê (1621), zniszczon¹ w czasie potopu 
szwedzkiego, która odbudowana, pomieœci³a 
Bibliotekê Za³uskich. Od niego w Warszawie ulica, 
przy której wystawi³ wspania³y pa³ac, nazwana 
zosta³a Dani³owiczowsk¹.  Za m³odu, zwi¹za³ siê z
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papie¿a Paw³a V i cesarza Macieja I. Nauk¹ wielk¹, 
wyborn¹ wymow¹ w radzie, odwag¹ osobist¹ i mêz-
twem w boju, s³awny, od m³odych lat bawi³ siê 
sztuk¹ rycersk¹, której rozwinienia pod 
panowaniem Zygmunta III tak obszerne mia³ pole. 
W³adys³awowi królewiczowi id¹cemu na wojnê z 
Moskw¹ do rady 1618 r. by³ dodany, id¹c do szturmu 
stolicy dla wysadzenia bramy tam¿e ranny 1619 r. 
by³ komisarzem do traktowania o pokój. W wojnie 
chocimskiej 1620 r. z sejmu, jako komisarz wojenny 
przydany Chodkiewiczowi. Gdy si³y ogromne 
Osmana su³tana m¹dr¹ wytrwa³oœci¹ i odwag¹ 
hetmana wyniszczone i znu¿one zosta³y, 
delegowany Sobieski do traktowania o pokój z 
wielkim wezyrem takowy u³o¿y³ i dokoñczy³ i na lat 
50 spokojne polityczne stosunki z Port¹ ottomañsk¹ 
ustali³. Tê sam¹ wiekopomn¹ wojnê, której 
ukoñczenia anniwersarz 10 paŸdziernika Polacy a¿ 
do zgaœniêcia dawnej Polski, obchodzili, piêknem 
piórem opisa³ i 1646 r. wyda³ pod tytu³em: 
Commentarius belli Chotimensis cum Turcis anno 
1620 i 1621. T¹ zrêcznoœci¹ zmusi³ Kozaków do 
pos³uszeñstwa pod Kurokowem i ze Szwedami w 
Inflantach rzeczy uspokoi³. Po 30-letniej wojnie w 
Niemczech, która z powodu ró¿nowierz¹cych tak 
okropnie Europê zak³óci³a, jako pose³ W³adys³awa 
IV w Munster godnie zastêpuj¹c króla tego w³adzê, 
podówczas dla pó³nocnej Europy pokój Westfalski 
podpisa³. Z g³adkiej i p³ynnej wymowy s³yn¹³ i laskê 
marsza³kowsk¹ na czterech sejmach 1623, 1626, 
1628 oraz na elekcyjnym 1632 r. piastowa³. Sejmu 
¿adnego nie opuœci³ i ka¿de zgromadzenie 
narodowe wa¿n¹ przys³ug¹ dla kraju odznaczy³, 
laskê marsza³kowsk¹ w trybunale koronnym tak¿e 
cztery razy podnosi³, wymiarem sprawiedliwoœci i 
szczêœliwem jednaniem stron, s³yn¹³. Kupi³ 
Z³oczów, Pomorzany, Zborów i Jezierzyn, a tak 
potem, gdy król Jan w spadku i przez okup posiad³ 
¯ó³kiew, Olesko, Janów, Jaworów i inne w³oœci 
Sobieskich, prawie woko³o otacza³y Lwów. Napisa³ 
tak¿e dzie³ko i zostawi³ w rêkopiœmie, które 
wydrukowane zosta³o w r. 1784: Instrukcya dana 
panu Orchowskiemu z strony wychowania synów 
Jana i Marka, gdy ich ojciec w obce kraje wyprawia³: 
jak siê maj¹ doskonaliæ we wszystkich naukach 
prócz tañców, których naucz¹ siê ³acno w kraju w 
harcu z Tatarami. W 1613 dworzanin królewicza 
W³adys³awa Wazy. W 1617-18 na czele w³asnej 
chor¹gwi husarskiej uczestniczy³ w moskiewskiej 
wyprawie królewicza W³adys³awa IV: przy oblê¿eniu 
tej stolicy, id¹c pieszo dla wywalenia bramy 
(Kremla), zosta³ ciê¿ko raniony. Uczestniczy³ w 
dzia³aniach wojennych pod Chocimiem. Jako pose³ 
wo³yñski na sejm 1623 zosta³ po raz pierwszy 
marsza³kiem izby. Na czele w³asnej chor¹gwi 
rozgromi³ czambu³y tatarskie pod Haliczem. Dosta³ 
bogate starostwo krasnostawskie, o które zabiega³. 
20.07.1624 Zygmunt III, król polski, nadaje

Herburtami, pod has³em obrony swobód 
szlacheckich, przeciwko zamys³om króla. Na 
sejmie 1593, mimo swej m³odoœci (mia³ 35 lat), 
zostawszy Marsza³kiem Izby Seymowej, w 
obwinianiu Zygmunta z zapa³em siê unosi³. Lecz 
gdy rokosz wybuchn¹³, z nim siê ³¹czyæ nie chcia³, 
owszem w obronie króla stan¹³. Siedem Starostw 
dostatnich posiada³: Che³mskie, Drohobyckie, 
Krasnostawskie, Samborskie, Parczowskie, 
Bielskie i Czerwonogrodzkie. Prawy senator i 
mê¿ny ¿o³nierz, wielbiony i powa¿any od Zygmunta 
III i od ca³ego narodu. Spokrewniony by³ z 
Miko³ajem Rejem i spowinowacony z Janem 
Kochanowskim. Syn Miko³aja, Jan Miko³aj, by³ 
¿upnikiem krakowskim (1640-42) i podskarbim 
wielkim koronnym, nale¿a³ do najbogatszych 
wielmo¿ów Rzeczypospolitej. Ufundowa³ kompleks 
koœcielno-klasztorny sióstr karmeli tanek 
lubelskich.

JAKUB SOBIESKI. Dokumenta, jakie z 
wielkim trudem da³y siê zebraæ, pozwalaj¹ zacz¹æ 
rodowód tej rodziny, od Sebastyana Sobieskiego, 
który w r. 1523 trzyma³ zastaw¹, wójtostwo w 
Pilaszkowicach. ¯aden jednak¿e z Sobieskich, nie 
pisa³ siê z Sobieszyna lub Sobieskiej Woli 
wyj¹wszy Stanis³awa. On to, zdaje siê za³o¿y³ 
Sobiesk¹ Wolê. Z synów Sebastyana, Wojciech, 
ju¿ w r. 1582 pisa³ siê z Sobieszyna. Podwaliny 
magnackiej potêgi rodu, po³o¿y³ Marek, ojciec 
Jakuba.

Jakub, syn Marka, wojewody lubelskiego 
(1597-1605) i Jadwigi Snopkowskiej, by³ ¿onaty z 
Mariann¹ ks. Wiœniowieck¹, a nastêpnie z Zofi¹ 
Teofil¹ Dani³owiczówn¹, bratanic¹ starosty 
krasnostawskiego Miko³aja Dani³owicza. Ojciec 
króla Jana III. Zmar³ i pochowany w ̄ ó³kwi.

Dworzanin królewski (1624), krajczy 
koronny (1628-36), podczaszy koronny (1636-38), 
starosta: krasnostawski (1624-44), trembowelski 
(1624), jaworowski (1633-39), krechowiecki 
(1641), wojewoda: be³ski (1638-41), ruski (1641-
46), kasztelan krakowski (1646-46 +).

Uczestnik wypraw wojennych przeciwko 
Moskwie (1617-18) i Turkom (1621). Marsza³ek 
se jmowy (1623-1632) .  Autor  d iar iusza 
Commentariorum Chotinensis belli libri tres (1646). 
Nauki: Akademia Zamojska, nastêpnie 1604 studia 
na Akademii Krakowskiej i 1607 w Pary¿u. Wa¿n¹ 
czêœci¹ edukacji by³a nauka jêzyków obcych: 
francuskiego, w³oskiego i hiszpañskiego, 
poznawanie kultury i zwyczajów francuskich. 
Przebywa³ we Francji, Anglii, Niderlandach, 
Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Sabaudii, 
W³oszech i Austrii. W czasie podró¿y bywa³ na 
dworach królewskich: króla Henryka IV, króla Anglii 
Jakuba I Stuarta, namiestnika Niderlandów 
Maurycego Orañskiego, króla hiszpañskiego Filipa III, 
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Jakubowi Sobieskiemu, staroœcie trembo-
welskiemu, starostwo krasnostawskie po Miko³aju 
Dani³owiczu. 03.10.1628 Zygmunt III, król polski, 
nadaje Jakubowi Sobieskiemu, staroœcie 
krasnostawskiemu urz¹d krajczego koronnego po 
Miko³aju Sieniawskim. Na sejmie koronacyjnym 
W³adys³awa dosta³ starostwo jaworowskie (1633), 
jako nagrodê za zas³ugi. Zasiad³ w senacie 1639. 
Obowi¹zki publiczne ³¹czy³ z towarzyskimi, ceniony 
mówca czêsto bywa³ na weselach, chrzcinach i 
pogrzebach. Jego mowy kr¹¿y³y w licznych 
odpisach i s³u¿y³y, jako wzór do naœladowania. 
Pozostawi³ diariusze o du¿ej wartoœci historycznej, 
napisane z talentem i znajomoœci¹ realiów. 
Pamiêtnikarz, dyplomata, parlamentarzysta.

22.05.164. przebywaj¹cy w stolicy Jakub 
Sobieski, za¿¹da³ od króla zaniechania planów 
wojennych. Po gwa³townej rozmowie, w czasie 
której podobno zosta³ przez W³adys³awa IV 
zniewa¿ony, wyjecha³ z Warszawy i przez Lublin 
oraz Krasnystaw dotar³ do ¯ó³kwi, gdzie zmar³ 
13.06.1646 prze¿ywszy 56 lat. Podobno, co 
najmniej od roku Sobieski czu³ siê Ÿle, a intensywne 
podró¿e i ciê¿kie prze¿ycia nadwerê¿y³y jego 
zdrowie.

KRZYSZTOF STOIÑSKI, na Stojeszynie w 
Lubelskiem, albo jak inni ich pisz¹ Stojeñski ze 
Stojeszyna, albo nazwali ich Stojeskiemi. Pisz¹ siê 
tak¿e Stojecki, Stojeski i Stojewski.

Krzysztof, syn Jana, sêdziego grodzkiego 
lubelskiego i nieznanego imienia ̄ uliñskiej.

Krzysztof, podstaroœci (1639-49) i starosta 
krasnostawski (1642-44). Pod Beresteczkiem 
(1651) polegli dwaj jego synowie: Stanis³aw i 
Miko³aj. Bêd¹c podstaroœcim, otrzyma³ starostwo 
krasnostawskie po 31.05.1641 od Jakuba 
Sobieskiego z zastrze¿eniem, ¿e gdy jego syn 
Marek do lat przyjdzie, Krzysztof sceduje mu 
starostwo. Starost¹ s¹dowym nazywany jeszcze w 
koñcu roku 1648.

MAREK SOBIESKI, syn ww. Jakuba 
Sobieskiego i Zofii Teofili Dani³owiczówny, starszy 
brat króla Jana III. Zgin¹³ bez¿ennie w bardzo 
m³odym wieku 24 lat, zamordowany po bitwie pod 
Batohem (1652). Matka ufundowa³a klasztor 
Dominikanów w ¯ó³kwi zad³u¿ywszy nawet czêœæ 
maj¹tku. Marka i matkê pochowano w tym koœciele 
Dominikanów.

Z cesji ojca starosta krasnostawski (1644-
52) i jaworowski. Rotmistrz wojsk koronnych.

Marek i Jan pozostawali pod silnym 
wp³ywem matki Zofii, która mawia³a, ¿e gdyby tak, 
który z synów mia³ ujœæ z potrzeby, nigdybym go za 
syna nie mia³a. Wczesne dzieciñstwo spêdzi³ 
Marek w rodowych majêtnoœciach ¯ó³kiewskich, 
dziedziczonych przez matkê Teofilê. W dzieciñ-
stwie ciê¿ko chorowa³ w Krasnymstawie i by³ bliski 

œmierci (25.01.1635, 27.05.1637). Ojciec 
sprowadzi³ lekarza z Zamoœcia. W liœcie do 
Zamoyskiego prosi³ o przys³anie „doktora 
Duñczyka”. Marek wyzdrowia³. Dwa lata póŸniej 
znowu by³ bliski œmierci. Dziecko le¿a³o 
nieprzytomne, nie daj¹c oznak ¿ycia, podobno nie 
wyczuwano ju¿ pulsu. Jakub z bólem patrzy³ jak 
zrozpaczona Teofila przytula³a dziecko s¹dz¹c, ¿e 
nie ¿yje. Znowu sprowadzono doktora i za spraw¹ 
Boga sta³ siê niemal cud - Marek wyzdrowia³. W 
wieku dwunastu lat zosta³ wraz z bratem Janem 
wys³any po wiedzê do sto³ecznego Krakowa. W 
ci¹gu piêcioletniego kszta³cenia, Marek i Jan 
ukoñczyli Kolegium Nowodworskiego w Krakowie, 
a potem dwa lata studiowali na Wydziale 
Filozoficznym Akademii Krakowskiej, pozostaj¹c 
pod piecz¹ Paw³a Orchowskiego. Otrzymali 
wykszta³cenie klasyczne, umiejêtnoœæ formu-
³owania po ³acinie wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
Marek subtelne i z polotem pisa³ listy w ramach 
æwiczeñ gramatycznych. Radzi³ sobie dobrze z 
przemowami na tematy polityczne. Jedn¹ z 
pierwszych by³a oracja, w zastêpstwie ojca 
wyg³oszona na pogrzebie biskupa krakowskiego - 
Jakuba Zadzika. Marek dost¹pi³ zaszczytu 
wyg³oszenia laudacji na czeœæ króla W³adys³awa IV, 
który przyby³ do Krakowa w kwietniu 1643 r. na 
przenosiny Szkó³ Nowodworskich do nowej 
siedziby. W jednej z mów „wojskowych” 
poœwiêconej zagro¿eniu Europy przez Turków, 
stwierdza³: w chwili obecnej nie nauka, lecz orê¿ 
jest g³ównym nakazem ka¿dego Polaka. S³owom 
tym zosta³ wierny do koñca ¿ycia. Kolejnym etapem 
edukacji m³odych magnatów sta³a siê peregrynacja 
po Europie Zachodniej. Wyjazd za granicê, nast¹pi³ 
21 lutego 1646 r. Z ¯ó³kwie obróciliœmy siê na 
Zamoœcie, Krasnystaw, Lublin, Kazimierz, 
Radomie, Kalisz, Krotoszyn: do Poznania 
przy jacha l iœmy 19 Mar t i i ;  tam tydz ieñ 
zmieszkaliœmy. 25 Martii do miasteczka Pniowa, 26 
Martii do Miêdzyrzecza, 27 Martii tak¿e z 
furmankiem granicê Polsk¹ przejachaliœmy. Znak 
tej granicy: miedza przez pole. 28 Martii do miasta 
Frankfort. 30 Martii na nocleg do Berlina. Podró¿ 
rozpoczêli od Pary¿a, gdzie na pó³ roku podjêli 
studia humanistyczne, doskonal¹c siê w 
szermierce i jeŸdzie konnej. Bracia zaznajamiali siê 
z galanteri¹ i konwenansami dworu francuskiego 
oraz doskonalili znajomoœæ jêzyka francuskiego. Po 
opuszczeniu Francji i miesiêcznym pobycie w 
Anglii, Sobiescy dotarli do Niderlandów, by 
zapoznaæ siê z najbardziej rozwiniêt¹ sztuk¹ 
fortyfikacji. Po czasie nauk w Pary¿u, puœcili siê oni 
byli do W³och i Stambu³u, tam siê uczyli poznawaæ 
tê potêgê, któr¹ zwyciê¿aæ mieli. Obeznaæ siê 
chcieli z prawdziwem Ÿród³em si³y ottomañskiej, ale 
ci¹g klêsk familijnych i krajowych, przerywa ich 
naukow¹  wycieczkê  i  do  powrotu  zmusza.
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pojedynku, z której musia³ siê leczyæ we Lwowie. 
Jan mia³ siê zakochaæ w córce ochmistrza Paw³a 
Orchowskiego. Podejrzewano, ¿e to o ni¹ 
pojedynkowa³ siê z Kazimierzem Pacem. W wyniku 
pojedynku, Jan le¿a³ chory we Lwowie i nie stawi³ 
siê na polu bitwy pod Batohem. Zrozpaczona 
œmierci¹ pierworodnego matka nie przebaczy³a 
nigdy m³odszemu synowi, ¿e w skutek jakiegoœ 
romansu, który uwa¿a³a za niegodny, zaj¹³ miejsce 
bardziej kochanego Marka. Tragiczne wypadki z 
m³odoœci, mia³y silny wp³yw na postawê Jana i ca³¹ 
jego póŸniejsz¹ dzia³alnoœæ.

STANIS£AW POTOCKI „REWERA” (NA 
PODHAJCACH) .  Z ma³opolskiej  rodziny 
magnackiej, która wziê³a nazwê z Potoka w 
Ksiêskiem. Trzydziestu oœmiu senatorów w latach 
1607-1831.

Stanis³aw, drugi syn Andrzeja, podczaszego 
podolskiego i Zofii Piaseckiej, by³ ¿onaty z Zofi¹ 
Kalinowsk¹. Zmar³ we Lwowie. Podkomorzy 
podolski (1621-28), kasztelan kamieniecki (1628-
31), podczaszy (1636-55), starosta halicki i 
ko³omyjski (1627-46), che³mski (1653-74), 
krasnostawski (1654-59 - przekaza³ starostwo 
synowi Feliksowi), starosta sokalski (1655?-67), 
ropczycki (1656-67), doliñski i medycki (1659-67), 
grodecki (1659-67), barski (1665-67), drabimski, 
latyczowski, kasztelan kamieniecki (1628-31), 
wojewoda: brac³awski (1631-36), kijowski (1655-
58), krakowski (1658-67), hetman: polny (1652-54), 
hetman wielki koronny (1654-67 +).

Przydomek Rewera pochodzi od ³aciñskich 
s³ów „re vera” (zaiste, zaprawdê), które czêsto 
zwyk³ by³ mawiaæ. Pierwszy z Potockich na ³ono 
koœcio³a powróci³ siê. Studia w Bazylei i na 
uniwersytecie w Lejdzie (1606). Po odbytych z 
wielkim postêpem naukach w kraju, w Niderlandach 
i Francyi, z obcych akademii prosto do obozu siê 
uda³, gdzie go ojciec z m³odoœci do twardego ¿ycia 
zaprawia³. Ziemia by³a ³o¿em jego, woj³ok 
wezg³owiem, suchar pokarmem, szyszak mu zaœ 
s³u¿y³ do napoju za puchar. By³ to m¹¿ surowej 
cnoty, w utrzymaniu karnoœci wojskowej ostry, w 
mowie rzetelny. Zas³u¿onych hojnie nagradza³, lubi³ 
okaza³oœæ, lecz miêkkoœci nie cierpia³; wojna 
stanowi³a jedyny ¿ywio³ jego i pole do dzia³añ. Co 
mia³ w sercu to i w uœciech, a co mówi³ to i czyni³. 
Obroñca praw tronu w jego sporach z demokracj¹ 
szlacheck¹, wróg wszelkich nadu¿yæ, intryg i 
buntów, ulubionemu synowi Feliksowi nigdy nie 
przebaczy³, ¿e wzi¹³ udzia³ w rokoszu teœcia 
Jerzego Lubomirskiego. Ca³e ¿ycie spêdzi³ w 
siodle. Walczy³ w 46 bitwach, w 36 zwyciêskich, a 
jako dowódca - w 22. Podczas wojny ze Szwedami 
w Prusach Królewskich (1626-27) z chor¹gwi¹ 
husarsk¹, by³ pu³kownikiem jazdy. Walczy³ m.in. 
pod Cecor¹ (1620) i Chocimiem (1631). 
Uczestniczy³  w  elekcji  W³adys³awa  Wazy  (1632).

Sobiescy przybywaj¹ do ¯ó³kwi i zastaj¹ po 
zmar³ym ojcu niezgas³e mêztwo w matce w te s³owa 
ich spotykaj¹cej: „który z was z placu 
nieprzyjacielowi ust¹pi, ten siê ju¿ synem moim 
wiêcej nazywaæ nie bêdzie”. Wyrazy te wielkie 
wra¿enie na synach zrobi³y.

Marek by³ pos³em ziem ruskich na sejm 
elekcyjny króla Jana Kazimierza na jesieni 1648 r. 
Uczestniczy³ w uroczystoœciach koronacyjnych i 
odbytym przy tej okazji sejmie. 18.01.1649 Pan 
Starosta Krasnostawski wyst¹pi³ bardzo œwietno 
strojno. W r. 1649. Marek Sobieski z Janem, bratem 
swoim pod nowo obranym królem Janem 
Kazimierzem walczy³ pod Zborowem i Zbara¿em. 
Jan Kazimierz, widz¹c niepospolite zdolnoœci tych 
dwóch braci, w nagrodê ich zas³ug Marka mianowa³ 
starost¹ Krasnostawskim, pó³kownikiem i 
rotmistrzem wojska kwarcianego, Jana zaœ 
chor¹¿ym koronnym. Marek z bratem Janem, 
zaci¹gn¹³ w³asn¹ chor¹giew pod komendê 
Jeremiego Wiœniowieckiego (100-konna rota 
husarska od 1649, komput wojska - chor¹giew 
u s a r s k a  1 0 0  k o n i  J M P a n a  S t a r o s t y  
Krasnostawskiego, uchwalona na sejmie XII 1549). 
Walczy³ przeciwko Tatarom i Kozakom, m.in. pod 
Zborowem (1649) i w obronie Zbara¿a (1649). W 
bitwie pod Beresteczkiem (1651) wyró¿ni³ siê 
mêstwem i cudownie unikn¹³ œmierci zagarniêty 
przez Tatarów, odbity przez Polaków. Ponoæ 
uratowa³ go wówczas Jerzy Lubomirski. Zgin¹³ w 
bardzo m³odym wieku 24 lat, zamordowany po 
bitwie pod Batohem (1652) Marek Sobieski 
starosta krasnostawski wielkiej nadziei i 
oczekiwania m³odzieniec, brat starszy Jana od 
Tatarzyna Kantymiera by³ zabity. Ta Batowska 
bitwa, po której piêæ tysiêcy jeñców samej prawie 
szlachty wymordowano, ca³¹ Polskê okry³a ¿a³ob¹, 
i mo¿na powiedzieæ, ¿e od niej poczyna siê 
przyæmienie uroku potêgi polskiej i zw¹tpienie 
narodu o sobie. Tragediê opisa³ król Jan III 
Sob iesk i :  Krw i¹  sw¹  Marek ,  s ta ros ta  
krasnostawski, starszy brat mój, skropi³ pola 
ukraiñskie i nieszczêsne, a co najwiêksza i wielkiej 
konsyderacyjej i politowania godna, ¿e œciêty, a nie 
rozegrzany w bitwie by³, ale nazajutrz, jako mówi¹, 
w zimnej krwi, przyk³adem okrucieñstwa nigdy 
nies³ychanym. Pomiêdzy zginionymi znajdowa³ siê 
starosta krasnystawski Marek Sobieski, i by³by 
niew¹tpliwie znalaz³ siê tak¿e m³odszy brat Jan. 
Tak przynajmniej mniema³ on o tem przez ca³e 
¿ycie. W swoim liœcie, po wzmiance o klêsce 
batowskiej i œmierci brata Marka dodaje 
ukoronowany ju¿ wtedy Jan: Mnie fata albo raczej 
wola Bo¿a od tej zachowa³y zguby, z³o¿ywszy miê 
pod ten czas ciê¿k¹ we Lwowie chorob¹. Mówiono, 
¿e Jan ocala³ skutkiem ciê¿kiej rany, odniesionej w 
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Mia³ w wojsku kwarcianym chor¹giew husarsk¹ 
(1647-48). Pokona³ wojska kozackie i rosyjskie pod 
Ochmatowem (1655). W 1655 podda³ siê 
Szwedom. Stanis³aw Potocki z³o¿y³ przysiêgê na 
wiernoœæ Karolowi Gustawowi i choæ w grudniu 
1655 roku odst¹pi³ od niego, nigdy do koñca nie 
odzyska³ wiarygodnoœci w oczach Jana 
Kazimierza. Wraz z Jerzym Lubomirskim, 
powstrzyma³ rosyjsk¹ armiê Szeremietiewa, 
zmuszaj¹c j¹ do kapitulacji pod Cudnowem (1660), 
co uwa¿ane jest za najwiêksze zwyciêstwo 
Stanis³awa. W latach 1665-66 walczy³ przeciwko 
konfederatom Lubomirskiego. W roku 1655 
starosta Stanis³aw otrzyma³ ciekawy list 
nastêpuj¹cej, treœci: Do Stanis³awa Potockiego. 
Jaœnie Wielmo¿nemu JM Panu na Podhaycach 
Potockiemu Wojewodzie Kijowskiemu Hetmanowi 
Koronnemu Staroœcie Krasnostawskiemu, 
Sokalskiemu przyjacielskie pozdrowienia zdrowia 
dobrego powinszowanie. List ode mnie, Chana 
Tatarskiego, Mechmet Giereia ze Œwiatyna 
13.11.1655. Ciekawostk¹ jest sprzeczny rok 
urodzin, jaki podaj¹ Ÿród³a, ró¿ni¹cy siê o lat 10. 
St¹d, ostatni¹ swoj¹ bitwê Rewera stoczy³ w wieku 
lat 76 (lub 86, w co niektórzy w¹tpi¹). Stanis³aw 
Rewera Potocki, upatrzy³ dogodne miejsce na 
twierdzê we wsi swojej Zab³ocie zwanej, a le¿¹cej 
miêdzy dwiema Bystrzycami, które opodal do 
Worony wpadaj¹. Pocz¹³ wiêc wznosiæ tu mury, 
sypaæ wa³y obronne. I choæ zamiaru nie 
zrealizowa³, najstarszy syn Andrzej, oko³o roku 
1656 za³o¿y³ miasto Stanis³awów na pami¹tkê i ku 
uczczeniu s³awnego inicjatora. 

FELIKS (FELICJAN, SZCZÊSNY) 
KAZIMIERZ POTOCKI Z POTOKA na Podhajcach 
i Krystynopolu, m³odszy syn „Rewery” i Zofii 
Kalinowskiej, ¿onaty z Krystyn¹ ks. Lubomirsk¹, a 
nastêpnie z Konstancj¹ Ró¿¹ £osiówn¹. Umar³ w 
Krystynopolu, pochowany w koœciele œw. Ducha w 
klasztorze Bernardynów.

Podstoli koronny (1664-69), kasztelan 
krakowski (1702), starosta: krasnostawski (1659-
86), w 1686 przekaza³ starostwo synowi Micha³owi, 
be³ski (1697-1702 +), hrubieszowski, ropczycki, 
sokalski (1659), t³umacki, wojewoda: sieradzki 
(1669-82), kijowski (1682) i krakowski (1682-1702), 
hetman polny koronny (1692-1702). Hetman 
wielki koronny (1702), jednak nied³ugo cieszy³ siê 
t¹ godnoœci¹, albowiem umar³ w trzy dni po 
odebraniu wielkiej bu³awy. W dywizji swego ojca 
dowodzi³ pu³kiem jazdy (1660). Walczy³ pod 
rozkazami Czarnieckiego, Lubomirskiego i 
Sobieskiego, uczestnicz¹c we wszystkich 
wa¿niejszych kampaniach pocz¹wszy od wojny 
szwedzkiej 1655-1660 r. Na czele pu³ku jazdy bra³ 
udzia³ w wyprawie cudnowskiej (14.10.1660), gdzie 
w dywizji ojca, dowodzi³ pu³kiem. W walce 
szczególnie wyró¿ni³a siê chor¹giew husarska het-

mana, zapewne prowadzona przez Potockiego. 
Pu³k ów trzykrotnie odrzuci³ przeciwnika, nastêpnie 
walnie przyczyni³ siê do zmuszenia taboru 
moskiewsko-kozackiego do zboczenia z drogi. Z 
bratem Andrzejem na najwiêksze nara¿aj¹c siê 
ognie, mê¿nie sobie poczynali, pod Potockim 
trzech koni postrzelono. Przy regimencie swego 
ojca mia³ chor¹giew dragoñsk¹ (1667-1673), 
przekszta³con¹ na piesz¹ 1674. Na prze³omie 
VIII/IX, wyprawiony przez ojca (2000 jazdy) przeciw 
kozackiemu pu³kowi Werteleckiego, po³¹czy³ siê z 
wys³anym przez Lubomirskiego pu³kiem 
Sokolnickiego (2000 ¿o³nierzy). Obaj zdobyli 
ufortyfikowany obóz i rozbili grupê. Pod Lubarem w 
czasie pierwszych staræ z armi¹ Szeremietiewa z 
ochoty swojej, przyby³ na plac boju i wyró¿nia³ siê 
nadzwyczajnym mêstwem (14 IX). W dniach 6 i 26 
IX uczestniczy³ w walkach na czele pu³ku, 26IX 
wyró¿ni³ siê mêstwem. Bra³ udzia³ w walkach na 
Ukrainie (1664), w bitwie pod Podhajcami (1667) i 
pod Chocimiem dowodzi³ swoim pu³kiem jazdy (10-
11.11.1673), zapewne w grupie brata Andrzeja. W 
czasie wyprawy wiedeñskiej dowodzi³ pu³kiem 
z³o¿onym z czterech chor¹gwi. W bitwie pod 
Wiedniem na czele tego pu³ku walczy³ na lewym 
skrzydle armii koronnej (12.09.1683). W bitwie 
zgin¹³ Stanis³aw, jego 24-letni bratanek. W 
pierwszej bitwie pod Parkanami dowodzi³ lewym 
skrzyd³em armii polskiej (07.10.1683). Na czele 
swego pu³ku bra³ udzia³ w mo³dawskich wyprawach 
króla Jana III Sobieskiego (1686, 1691). W 1692 r. 
otrzyma³ bu³awê poln¹ koronn¹. W tym samym roku 
bra³ udzia³ w kampanii wojennej przeciwko Tatarom 
oraz w budowie Okopów œw. Trójcy.

Zapis kronikarski tak s³awi³ odwagê 
starosty: D. 9 7bris 1660. By³ tam¿e z ochoty swojej 
JP. Starosta krasnostawski Feliks Kazimierz 
Potocki, z niektórém towarzystwem ochotném, i 
znacznie dodawa³ ochoty naszym, sam na harc 
wypadaj¹c, i dzielnie, jako dobry kawaler stawaj¹c. 
D. 23 7bris. Tego dnia JP. Starosta krasnostawski, 
jako zawsze za ka¿dym huczkiem ledwie nie by³ 
pierwszym na harcu, zbieg³szy siê z Tatarzynem, 
szwankowa³ koñ pod nim i pod Tatarem za spólnem 
starciem siê, w oczach blisko harcuj¹cych 
Moskwy… D. 28 7bris JP. Starosta krasnostawski 
za opatrznoœci¹ Bosk¹, z podziwieniem wszytkich 
incolumes z tak wielkiego wyœli ognia. D. 14 8bris 
Chor¹giew usarska JP. Wojewody krakowskiego, z 
pó³kiem tego¿ Jmci, który przywodzi³ strenuissime 
stawaj¹c i bynajmniej siê nie szanuj¹c JP. Starosta 
krasnostawski, trzy razy tak mocno wspar³a 
nieprzyjaciela kopije z³o¿ywszy a nie skruszywszy, 
¿e ty³ podawaæ musia³. PP. Starostowie halicki i 
krasnostawski resolutissime stawaj¹c, i na 
najwiêksze nara¿aj¹c siê ognie, mê¿nie sobie 
poczynali. [...] Jeszcze za Jana Kazimierza, zacz¹³
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MICHA£ POTOCKI, najstarszy syn Feliksa 
Kazimierza i Krystyny ks. Lubomirskiej, na 
Sêdziszowie i Czerlenicy, dwukrotnie ¿onaty: z 
Zofi¹ Aniel¹ Czarnieck¹ (bratanic¹ hetmana 
Stefana), która wnios³a w wianie Gardzienice, a 
nastêpnie z Marcjann¹ ks. Ogiñsk¹.

Pisarz polny koronny (1703-26), marsza³ek 
Trybuna³u Koronnego (1695, 1723, 1745), 
wojewoda wo³yñski (1726-49+), senator (1730). Z 
cesji ojca zosta³ starost¹ sokalskim i krasno-
stawskim (1686-1720), starostwo przekaza³ synowi 
Feliksowi.

Micha³ mia³ w charakterze jakiœ dualizm. Za 
m³odu znany by³ z gwa³townego, wybuchowego 
temperamentu i awanturnictwa, skutkiem czego 
dopuszcza³ siê czynów, dziœ powiedzielibyœmy - 
nieakceptowalnych. Z drugiej zaœ strony, by³ 
niezwykle dzielnym wojownikiem i hojnym 
darczyñc¹. Od 1687 mia³ chor¹giew husarsk¹. 
09.09.1698 dzielnie stawa³ w bitwie pod 
Podhajcami: A¿ jm. p. starosta krasnostawski z 
ochotnikiem officyerów i kompaniej swojej da³ 
znowu so³tanowi kilka razy odpór mê¿nie siê z ord¹ 
kilka godzin ucieraj¹c. Opiekowa³ siê kolegiami 
jezuickimi w Kaliszu, £ucku i Krasnymstawie. 
Fundowa³ oo. kapucynów w Sêdziszowie 1741. W 
1745 podarowa³ krasnostawskiemu kolegium 
trzysta piêknie oprawnych ksi¹g. Ca³e prawie m³ode 
¿ycie przepêdzi³ wpoœród obozów, a stare lata 
ulecia³y mu na pobo¿noœci i szlacheckich ucztach. 
30.01.1695 sta³ siê bohaterem skandalu 
obyczajowego na pokojach królowej Marii 
Kazimiery: W wieczór zaœ podczas grania bassety 
jmp. starosta krasnostawski spiwszy siê bardzo, 
bestyjalskie na pokojach królowej jm. czyni³ akcyje, 
wzi¹wszy naturalia ad manus nie tylko mê¿atkom, 
ale i pannom one prezentowa³ ad ocula i o stó³ nimi 
kilka razy uderzy³. Do jmp podkomorzynej kor. 
przyszed³szy tak siê z ni¹ mocowa³, ¿e na palcu jej 
obr¹czki po³ama³, drugie od niego ledwo 
poucieka³y.

G³oœna i groŸna dla Micha³a by³a sprawa, 
kiedy to da³ siê ponieœæ temperamentowi, 
wszczynaj¹c tumult w obozie wojskowym podczas 
chwilowej nieobecnoœci króla. Sprawa ta by³a 
szeroko komentowana i pozostawia kilka 
sprzecznych opisów, w których Potocki: b¹dŸ 
spoliczkowa³, uderzy³, poczêstowa³ obuchem lub 
nawet zabi³ królewskiego poplecznika. 24. 
Wrzeœnia 1698, Wo³ynianie dowiedziawszy siê, ¿e 
Sasi znani z dokazywañ i rabunków, id¹c na Litwê 
na zimowe le¿e, znowu przez Wo³yñ maszerowaæ 
bêd¹, wys³ali do króla deputacjê, która go mia³a 
prosiæ, aby pochód wojska saskiego inaczej obróci³. 
Z deputacj¹ przyszed³ tak¿e Micha³ Potocki 
starosta krasnostawski, syn hetmana polnego.  
Deputacja ta spotka³a przed namiotem królewskim 
Przebendowskiego,  z  którym  o  celu  poselstwa 

swój zawód wojenny walcz¹c wespó³ z ¿o³nierzami 
w szeregach przeciw Moskwie, r. 1660, pod 
Cudnowem. Pod okiem Jerzego Lubomirskiego 
Marsza³ka, wojowa³ z Wêgrami, bêd¹c tak¿e 
uczestnikiem wypraw wojennych Stefana 
Czarneckiego przeciw Kozakom i Moskwie. Z 2000 
ludzi swoich pobi³ 20000 Kozaków pod 
Miêdzyrzeczem i doby³ Woronkowa, za co mu to¿ 
miejsce w nagrodzie Jan Kazimierz darowa³. 
Sprawowa³ urzêdy Podstolego Koronnego, 
Marsza³ka izby poselskiej i r. 1669 Wojewody 
sieradzkiego. Elekcya Króla JMCI Micha³a pod 
lask¹ JMP Szczêsnego Potockiego Podstolego na 
ten czas Koronnego (1669). Odznaczy³ siê i pod 
Janem Sobieskim, mianowicie r. 1673 w wyprawie 
tureckiej pod Chocimiem, gdzie z bratem swym 
Andrzejem uciekaj¹cemu Hussejnowi baszy most 
odj¹³ i drogê zast¹pi³. Towarzyszy³ Janowi III, w 
wyprawach na Turki pod Wiedeñ, r. 1683, oraz na 
Tatary pod Niemirowem, Komarnem, Ka³uszem i 
Podhajcami, gdzie z ma³¹, garstk¹ swoich 
nierównie liczniejsze hufce tatarskie rozpêdzi³ i 
pobi³. Bój pod Podhajcami 08-09,09.1698, kiedy 
wyst¹pi³ z obron¹ Rusi przeciwko Tatarom, by³ 
ostatnim czynem wojennym hetmana. By³o to 
ostatnie starcie epoki wojen polsko-tureckich, 
zakoñczonej pokojem w Kar³owicach (1699).

Feliks by³ cz³owiekiem bardzo pobo¿nym, 
podobnie jak ¿ona Krystyna z Lubomirskich, na 
której czeœæ wzniós³ Krystynopol, zaliczony do 
miasteczek (1692). Fundator oo. bernardynów w 
Krystynopolu 1695. By³ dobroczyñc¹ krasno-
stawskiego klasztoru Augustianów, ufundowa³ 
klasztor Dominikanów w Hrubieszowie, brygidkom 
sokalskim wzniós³ koœció³ i klasztor.

W roku 1661, podczas lustracji dóbr 
królewskich zapisano: Tego starostwa jest 
posesorem WJMP Szczêsny z Potoka Potocki, 
krasnostawski, sokalski etc. starosta, za 
konsensem KJM Jana Kazimierza. Jest w tym 
mieœcie zamek nad rzek¹ Wieprzem murem wko³o 
obw iedz iony.  B rama jes t  z  p rzy jazdu  
Maksymilianowsk¹ nazwana, w której by³o izdeb 2 i 
kownat 2 i górne mieszkania funditius popalone i w 
niwecz obrócone, de novo potrzeba restaurowaæ. Z 
tej bramy Maksymilianowskiej id¹c, drzwi do 
pokojów ósmi, w którech siê s¹dy odprawowa³y, i te 
spalone i wniwecz obrócone. Ganki dooko³a i baszt 
3 i te popalone. W samym murze zamek, w którym 
s¹ na dole izby: sto³owa i drugie pokojowe z 
kownatami, alkierzami; tak¿e i górne takowe¿ izby z 
pokojowemi kownatami i alkierzami. Sklepy tak¿e 
dolne pod temi¿ izbami murowane. Do tych izdeb 
teraz piece, okna, posadzki, kominy i wszytkie 
necessaria preparuj¹ i gotuj¹, bo przez ogieñ ten 
zamek by³ spustoszony i zrujnowany zosta³, który 
WJMP starosta naprawuje.
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swego rozmawiaæ poczê³a. Nie wiadomo jak, od 
s³ów przysz³o do zwady, a od zwady do bicia i 
starosta krasnostawski wystêpuj¹cy ze zbytni¹ 
gorliwoœci¹, uderzy³ Przebendowskiego obuchem. 
¯o³nierze polscy stoj¹cy niedaleko, jakby czekaj¹c 
has³a, rzucili siê na wojewodê malborskiego, tak ¿e 
siê zaledwie schroniæ zdo³a³ miêdzy Sasów 
bêd¹cych w pobli¿u. St¹d wpad³ Przebendowski do 
namiotu królewskiego wo³aj¹c po francusku: „Królu 
na nasze ¿ycie godz¹!” August, który sobie dnia 
tego dobrze podochoci³, kaza³ w pierwszym 
napadzie gniewu, uwa¿aj¹c obrazê swego 
faworyta za w³asn¹, przenieœæ natychmiast swój 
namiot do obozu Saskiego stoj¹cego opodal i sam 
tak¿e zaraz tam ruszy³. Wodzowie pos³yszawszy 
ha³as, wybiegli z namiotów i starali siê przywróciæ 
spokojnoœæ, lecz zamiast znaleŸæ pos³uszeñstwo, 
us³yszeli tylko glosy ¿a³uj¹ce, ze wojewoda 
malborski ¿ywo wyszed³, ¿e takiego króla jak 
Augusta, wcale za króla uwa¿aæ nie mo¿na. 
Zdawa³o siê, ¿e rozlew krwi nieuchronny. Król ze 
swej strony tak¿e siê gotowa³ do bitwy. Wojewoda 
malborski, choæ obra¿ony, zapewnia³ jednak króla, 
chc¹c jak siê zdaje unikn¹æ wstydu, ze go starosta 
krasnostawski wcale nie uderzy³. Wojewoda 
krakowski rozgniewany na syna za nierozwa¿ny 
postêpek, nie chcia³ go wcale przypuœciæ do siebie 
a wszyscy inni Potoccy, aby nie uchodziæ za 
wspólników starosty krasnostawskiego, wyjechali 
natychmiast z obozu. [...] Wyprawa skoñczy³a siê 
na gorsz¹cej scenie w obozie pod Brze¿anami, 
gdzie Micha³ Potocki starosta krasnostawski 
poczêstowa³ obuchem zausznika króla Augusta, 
Jana Przebendowskiego wojewodê malborskiego 
natenczas i ledwo nie zabi³ w ten sposób. [...] P. by³ 
raz czy dwa skropiony po plecach obuchem, [...] 
wydano pozwy przed s¹d hetmañski o tumult 
obozowy. W obozie sta³ siê wielki rozruch wobec 
króla. W ostatnich dniach wrzeœnia jpp. Potoccy 
maj¹c pewn¹ o nies³uszne do króla doniesienie 
urazê do jp. Przependowskiego wojewody 
malborgskiego przez podstawionego starostê 
krasnostawskiego, t¹ go nakarmili konfuzy¹, ¿e 
pomieniony starosta dwa razy senatorowi obuchem 
da³, wreszcie za nim i towarzystwo rêcznie a raczej 
obuchami w rêku bêd¹cemi wywija³o, i gdyby nie 
umkn¹³ siê do namiotu królewicza Alexandra, 
pewnie by by³a z niego nie wiem, komu ofiara. Ten 
p. Przependowski jest to cz³owiek ma³ej wartoœci, u 
króla pierwszy i najpierwszy, który jako wszystko na 
siê i za siê wzi¹³, zaledwie mog¹c wystarczyæ tak 
siê wielu albo i wszystkim naprzykrzy³. Tymczasem 
wojsko w bunt posz³o, bo to zrobiwszy p. starosta 
krasnostawski naszed³ na namioty wielkiego 
hetmana koronnego Jab ³onowsk iego z  
towarzystwem wo³aj¹c: „Tyœ nam da³ Niemca króla, 
tyœ nas szotom zaprzeda³”. Król widz¹c, do czego 
siê  ma,  namioty  swoje  z  obozu  koronnego  do 

wojska saskiego przeniós³. S¹dziæ miano p. 
starostê i innych, wreszcie nakazano milczenie. 
Starosta krasnostawski upi³ siê i z towarzystwa 
pijanych nachodzi namioty królewskie pytaj¹c siê 
szpetnemi s³owami, gdzie jest Prebendowski, który 
nic sobie nie bêd¹c z³ego ani z Potockim zwady 
¿adnej nie maj¹c, wyszed³ z namiotu; aliæ go zaraz 
obuchem przywita³ a towarzystwo do szabel, co on 
widz¹c nazad do namiotów królewskich skoczy³. A 
gardekurowie namiotów pilnuj¹cy muszkietami 
zas³onili i nie dali szalonym wejœcia do namiotu; on 
zaœ do chor¹gwi królewskiej przybieg³szy chcia³ 
chor¹giew porwaæ i w kot³y biæ kaza³, ale go nie 
us³ucha³a chor¹giew królewska, tylko inne 
chor¹gwie w kot³y bi³y i kilkaset towarzystwa na koñ 
wsiad³o. Micha³ oskar¿ony zosta³ o zbrodniê 
obra¿onego majestatu i mia³ byæ s¹dzony za to, ¿e 
na namioty królewskie w obozie naszed³ i na 
senatora królowi jegomoœci siê porwa³. Pozew 
Micha³a Potockiego na s¹d wojskowy na 
20.10.1698, wyda³ kasztelan krakowski, hetman 
wielki koronny, ze Lwowa 15.10.1698 Król wojsko 
rozporz¹dziwszy pojecha³ do Lwowa i sta³ w 
kamienicy królewskiej. Podczas tej¿e rezydencyi 
we Lwowie mój ociec staroœcie krasnostawskiemu 
wyda³ pozwy przed swój s¹d hetmañski o tumult 
obozowy; zasiada³o nas z ki lkadziesi¹t 
pu³kowników, i sam ociec jego hetman polny. Dano 
na inkwizycye, ale matka jego zacna i œwiêta dama 
Krystyna Lubomirska, zebrawszy ca³y szyk pañ, tak 
d³ugo mordowa³y ³zami i uk³onami króla, ¿e musia³ 
siê daæ król przeprosiæ i darowaæ mu wszystko; ale 
Prebendowski wojewoda malborski, nie chcia³ 
¿adn¹ miar¹ daæ siê przeprosiæ, ¿eby mu da³ parol 
biæ siê na pistolety. W rok potem na sejmie 
wyje¿d¿ali, ale siê im biæ nie dano. 

W latach 1712-15 nie anga¿owa³ siê w 
dzia³alnoœæ publiczn¹. Z zadowoleniem powita³ 
zawi¹zanie konfederacji tarnogrodzkiej. Jego 
popularnoœæ by³a na tyle du¿a, i¿ powa¿nie 
aspirowa³ do funkcji marsza³ka. Z pocz¹tkiem 1716 
r. przyprowadzi³ do obozu znaczn¹ partiê ludzi (ok. 
1500). Tu¿ po traktacie rawskim rozbi³ Sasów pod 
Tomaszowem tak, ¿e na trzy mile drogê trupem 
us³a³. Wyci¹³ pod Be³zem znaczny oddzia³ saski, 
ponosz¹c niewielkie straty, 10.II t.r. zosta³ rozbity 
przez Sasów pod Sokalem. Wprowadzi³ sw¹ 
dywizjê do Lwowa i aresztowa³ hetmana 
Sieniawskiego (3.IV). Powiêkszy³ wówczas sw¹ 
dywizjê o 1500 ludzi hetmañskich. Sasom nie uda³o 
siê odbiæ wiêŸnia, jednak¿e na polecenie 
feldmarsza³ka Flemminga w marcu i kwietniu 1716 
spustoszono dobra Potockiego, pal¹c Sêdziszów z 
okolicznymi wsiami. Dywizja Potockiego niszczy³a 
wówczas maj¹tki Sieniawskiego. Po rozpoczêciu 
rokowañ lubelskich pomiêdzy przedstawicielami 
dworu i konfederatami (13.06.1716) ze sw¹ dywizj¹ 
rozlokowa³  siê  w  pobli¿u  generalnego  obozu, 
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otwarty, a do karabeli tylko, u¿ywa³ paska. 
Zwyczajem pañskim du¿o koœcio³ów wystawi³ 
Bogu. Jako cz³owiek gor¹cy, otwarty i serdeczny, 
ca³e ¿ycie swoje postêpowa³ pod jedn¹ chor¹gwi¹, i 
nie ogl¹da³ siê w tym na ¿adne przewidzenia 
przysz³oœci.

FELIKS (WINCENTY) POTOCKI, syn 
Micha³a ww. i Zofii Anieli Czarnieckiej, urodzony w 
K r a s n y m s t a w i e ,  ¿ o n a t y  z  M a r i a n n ¹  
Dani³owiczówn¹. Nie pozostawi³ spadkobierców po 
mieczu. Dobra wojs³awickie odziedziczy³a córka 
Humbelina Kurdwanowska.

Starosta krasnostawski (1720), kasztelan 
s³oñski (1762), senator ok. 1760, hrabia. W³aœciciel 
Gardzienic i Wojs³awic.

KAZIMIERZ JAN KRASIÑSKI, hrabia na 
Krasnem. Z dawnej i zamo¿nej rodziny 
mazowieckiej, której rodowym gniazdem by³a wieœ 
Krasne w ziemi ciechanowskiej.

Kazimierz, syn Antoniego, kasztelana 
zakroczymskiego i Barbary Zieliñskiej. Trzykrotnie 
¿onaty z: I°Eustachi¹ El¿biet¹ Potock¹, II°El¿biet¹ 
Potock¹ (siostr¹ Eustachii), III°Ann¹ hr. Ossoliñsk¹ 
(1782) (córk¹ jego i Anny by³a El¿bieta Marianna z 
Krasiñskich Jaraczewska, znana wówczas 
powieœciopisarka). Urodzony w Krasnymstawie. 
Ziêæ Feliksa Potockiego, bratanek sufragana 
che³mskiego Jana Chryzostoma Krasiñskiego. 
Pochowany w Zegrzu.

Kazimierz, OboŸny wielki koronny (1763-
94) ostatni w Rzeczypospolitej. Kawaler Orderu 
Or³a Bia³ego (1763). Z ziemi¹ che³msk¹ podpisa³ 
elekcjê Stanis³awa Augusta (1764). Starosta 
przasnyski (1751) i nowomiejski (1752), 
krasnostawski (1758-82) (w 1771 op³aca³ kwarty w 
iloœci z³p. 6873, a hyberny z³p. 1909), pu³kownik 
wojsk koronnych (1756), genera³ porucznik wojsk 
koronnych. Pose³ na sejm warszawski (1748), 
pu³kownik wojsk koronnych (1756), nastêpnie 
genera³  le j tnant .  Marsza³ek Trybuna³u 
Koronnego, marsza³ek sejmu zwyczajnego w 
Warszawie 30.09.1782.

Pan na Radziejowicach, Zegrzu, Krasno-
sielsku, tenutariusz na Bóbrce, Bucniowie, 
Dobrzankowie, Sochocinie i Dzierz¹Ÿnie, fundator 
koœcio³a w Krasnosielsku. W m³odoœci przebywa³ na 
dworze króla Ludwika XV, a nastêpnie kszta³ci³ siê w 
szkole kadetów w Luneville u króla Stanis³awa 
Leszczyñskiego, od którego otrzyma³ tytu³ 
szambelana (1747). Po œmierci Augusta III popiera³ 
Sasów. Podpisa³ elekcjê Stanis³awa Augusta 
Poniatowskiego (1764) by³ lojalny wobec nowego 
króla. Od teœcia, Feliksa Potockiego, otrzyma³ 
Radziejowice i Wolê Pêkoszewsk¹, z funduszów 
jezuickich - Niemienice i Zastawie. 29.02.1756 
Kurier Polski pisa³: maria¿ w Krasnymstawie: 
Kazimierz Krasiñski, z pann¹ Eustachi¹ Potock¹, 
staroœciank¹  krasnostawsk¹  m³odsz¹.  W  1768  r. 

œledz¹c obrady. Ostatecznie jego dobra zosta³y 
zwolnione na 5 lat od podatków i uznano 
roszczenia wobec skarbu w wysokoœci 30000 z³p. 
Dn. 17. I podpisano projekt zagwarantowania 
bezpieczeñstwa Potockim, ¿¹daj¹c jednak¿e, by w 
œlad innych dowódców wyda³ deklaracjê o 
rozwi¹zaniu oddzia³ów, które nie pomieœci³y siê w 
nowym kompucie.

Wiele lat póŸniej, Micha³ stan¹³ na czele 
obra¿onych o zapisy w „Herbarzu” Kaspra 
Niesieckiego i ze znaczn¹ liczb¹ szlachty 
wo³yñskiej zaniós³ do grodu w Krasnymstawie 
manifest (1743). Niesieckiego œciga³a mœciwa 
nienawiœæ, zniewa¿ano go, wybito okna w ca³em 
Kolegium. Ca³oroczna zgryzota, obawa dalszej, 
podkopa³a zw¹tlone prac¹ zdrowie i przyprawi³a 
Niesieckiego o œmieræ przedwczesn¹. [...] Micha³ 
Potocki Wojewoda Wo³yñski, w r. 1743 z niema³¹ 
liczb¹ obywatelów, w Grodzie Krasnostawskim 
zaniós ³  dwa mani festa:  jeden przec iw 
niedope³nionemu obowi¹zkowi przy nadaniu 
Indygenatu; a drugi przeciw samemu dzie³u 
Niesieckiego, wielorakie b³êdy w nim okazuj¹c. 
Lecz i na tem jeszcze nie dosyæ maj¹c, z temi¿ 
obywatelami, napisa³ List do Genera³a Jezuitów, z 
oskar¿eniem Niesieckiego; które to przeciwnoœci, 
w³aœnie pod tenczas, gdy ostatni tom dzie³a 
swojego wyda³, to jest r. 1743, starganego ogromn¹ 
prac¹, o œmieræ przyprawi³y.

Nie cierpia³ Niemców i ca³ej dynastyi Saskiej 
i raz, w pocz¹tkach panowania Augusta II, w 
wyprawie pod Brze¿any, zemœci³ siê za Rzplitê 
wydan¹ Sasom na panu Przebendowskim, bo go 
wybi³ prawie w oczach Królewskich a sprawa ta 
wiele zgorszenia w obozie sprawi³a pomiêdzy 
rycerstwem i jenera³ami saskimi. Potem 
serdecznie, z ca³em ogniem mi³oœci, Micha³ Potocki 
popiera³ sprawê Stanis³awa Leszczyñskiego, za to 
potem nieraz w Konfederacyach Sasi zniszczyli mu 
dobra. Na Trybuna³ach pisa³ pamiêtne wyroki 
przeciw dyssydentom i heretykom, i koronowa³ 
ci¹gle cudowne obrazy Najœwiêtszej Panny, 
rozrzucone po ró¿nych koœcio³ach na Rusi. Król na 
przeproszenie przys³a³ mu patent na Województwo 
Wo³yñskie i prosi³, ¿eby zatrzyma³ z Senatorstwem 
Pisarstwo Polne Koronne, na którem siê ws³awi³ 
tyl¹ rycerskiemi czynami. Ale jednak, kiedy 
przysz³o do rugowania dynastyi niemieckiej z tronu, 
po œmierci Augusta II, Potocki marsza³kowa³ 
swojemu województwu, i têgo jeszcze macha³ 
szabl¹. Do ostatnich lat w tym dzielnym starcu wia³ 
duch m³odzieñczy i zapa³ hetmañski odziedziczony 
po ojcach. Wojewoda kocha³ Rzplitê, jak¹ zna³ i 
jak¹ widzia³, i nie chcia³ s³yszeæ w Polsce o ¿adnych 
zmianach, chocia¿by nawet w powierzchownoœci 
ubioru. Wierny tej zasadzie, kiedy siê pasy 
zagêœci³y, ¿e to by³a moda, nigdy siê pasem pan 
Wojewoda nie przewi¹zywa³ i nosi³ zawsze ¿upan 



Historia Poczet starostów

19

otrzyma³ wójtostwo w Lipie, w starostwie 
przasnyskim. W 1771 r. naby³ wójtostwo Roñsko, w 
starostwie krasnostawskim. W 1775 r. otrzyma³ 
wspólnie z ¿on¹ El¿biet¹, Niemienice i Zastawie, ze 
starostwa krasnostawskiego, tak¿e otrzyma³ 
konsens na odst¹pienie starostwa krasno-
stawskiego, Stamirowskim. W 1777 r. naby³ od swej 
¿ony El¿biety i jej sióstr ¯ulin i Borowicê. W r. 1766 
odst¹pi³ Rzplitej oficynê pa³acu Krasiñskich w 
Warszawie biskup Krasiñski (jego kuzyn) i oboŸny 
odst¹pili do gmachów wszelkich pretensyj na 
Rzplit¹. Sejm w r. 1766 kupno to i kontrakt 
zatwierdzi³ i nakaza³ do pa³acu rz¹dowego 
przeniesienie akt i magistratur z zamku. Takim 
sposobem gmachy pa³acowe przesz³y na w³asnoœæ 
Rzplitej. W czasie Sejmu Wielkiego zosta³ 
cz³onkiem Komisji Wojskowej Obojga Narodów 
(1788). Zwolennik Konstytucji 3 maja, uczestniczy³ 
w insurekcji koœciuszkowskiej, któr¹ wspomaga³ 
finansowo. Po rozbiorach patronowa³ organizacjom 
niepodleg³oœciowym. By³ mecenasem kultury 
(finansowa³ druk ksi¹¿ek i t³umaczeñ dzie³ 
naukowych) i dobrodziejem Koœcio³a. Ufundowa³ 
koœció³ œw. Jana Kantego w Krasnosielcu. 
Pozostawi³ wielkie archiwum rodzinne. Otrzyma³ 
tytu³ hrabiowski (1798) od Fryderyka Wilhelma III, 
lecz go nie przyj¹³. Jego g³ównymi maj¹tkami by³o 
Zegrze i Krasnosielec. Sta³ siê najbogatszym 
przedstawicielem rodu w epoce stanis³awowskiej. 
Krewny i przyjaciel biskupa Adama Krasiñskiego. 
Pan oboŸny nosi³ siê po polsku, stó³ prowadzi³ 
polski i mówi³ tylko po polsku, chyba, je¿eli 
grzecznoœæ kaza³a odpowiedzieæ po francusku. W 
domu jego na ulicy Mazowieckiej panowa³a iœcie 
staropolska goœcinnoœæ; im wiêcej goœci 
przybywa³o, tym wiêcej radowa³ siê staruszek, 
poprawiaj¹c pasa i muskaj¹c czuprynê.

TOMASZ STAMIROWSKI, rodzina z ziemi 
Sochaczewskiej jeden dom z Ligêzami, ale od dóbr 
Stamirowic, tego przezwiska nabyli.

Tomasz, ¿onaty by³ z Franciszk¹ 
Ostrowsk¹.

Stolnik krasnostawski (1760), podstaroœci 
krasnostawski (1760), chor¹¿y krasnostawski 
(1760-65), sêdzia che³mski (1765-80), starosta 
krasnostawski (1782-86).

W³aœciciel ¯ó³kiewki z okolicznymi wsiami 
(1755). Stamirowski doprowadzi³ do uznania de 
iure lokalizacji miasta ¯ó³kiewki na prawie 
magdeburskim (1769). W latach 1769-70 
pobudowa³ istniej¹cy obecnie rzymskokatolicki 
koœció³ œw. Wawrzyñca oraz drewnian¹ bo¿nicê dla 
¯ydów. Mia³ dobre stosunki z ostatnim królem 
Polski, Stanis³awem Augustem Poniatowskim, 
którego w 1787 roku goœci³ w ¯ó³kiewce. W roku 
1787 król powraca³ z Kaniowa, obróci³ drogê na 
¯ ó ³ k i e w k ê ,  s p o c z y w a ³  d z i e ñ  w  d o m u  
Stamirowskiego exstarosty krasnostawskiego. By³ 

weso³y i kontent z swojej wizyty w Kaniowie, i 
drogami na Studziankê i Rachów uda³ siê do 
Warszawy.
AUGUST (AUGUSTYN) KICKI Z KITEK. Rodzina 
wywodzi³a siê z drobnej szlachty mazowieckiej, 
która w drugiej po³owie XVIII w. odgrywa³a znaczn¹ 
rolê i nale¿a³a do zaufanych Stanis³awa Augusta. 
Nazwisko wziê³a od wsi Kitki  w ziemi 
ciechanowskiej. Ga³¹Ÿ rodu przenios³a siê do 
województwa ruskiego.

August, czwarty syn Antoniego, chor¹¿ego 
zakroczymskiego i Marianny Przanowskiej, ¿onaty 
z Mariann¹ Kowalkowsk¹. W bliskiej rodzinie mia³ 
dwu arcybiskupów metropolitów lwowskich - stryja 
Ferdynanda Onufrego (1780-97) i brata Kajetana 
Ignacego (1797-1812). Pochowany w kata-
kumbach pow¹zkowskich.

Szambelan królewski (1779), sekretarz 
królewski (Gabinetu JKMci) (1783).

Zalicza³ siê do wybitnych absolwentów 
warszawskiego kolegium szlacheckiego. Wyró¿ni³ 
siê dzia³alnoœci¹ dyplomatyczn¹ przy poselstwie w 
Stambule, sekretarz Boskampa w poselstwie do 
Turcji (1776-78). Pozosta³ przy charge d'affaires 
Dzieduszyckim dla nauki jêzyka tureckiego, a po 
jego wyjeŸdzie (1780) mia³ zostaæ uwierzytelniony 
listem kanclerza wielkiego koronnego do wielkiego 
wezyra dla czuwania nad in teresami  kró la 
i Rzeczypospolitej. Pose³ na sejm z ziemi 
zakroczymskiej (1784), ostatni przed rozbiorami 
starosta krasnostawski (1786), kawaler orderów: 
œw. Stanis³awa i Or³a Bia³ego (1786), asesor s¹dów 
nadwornych, zrezygnowa³ z tego urzêdu (1786). 
Cz³onek rz¹du narodowego galicyjskiego (1809). 
Wkroczenie wojsk Ksiêstwa Warszawskiego do 
Galicji w r. 1809 wznowi³o dzia³alnoœæ polityczn¹, 
August obra³ orientacjê patriotyczn¹. Uda³ siê do 
zajêtego przez Polaków Lwowa, 29 V powo³any 
zosta³ przez gen. Ro¿nieckiego do grona 
konsyliarzy w rz¹dzie. Kierowa³ pracami 
departamentu wojskowego Rady Zastêpczej 
Krajowej, a¿ do ponownej okupacji austriackiej 
Lwowa (19 VI). Po utworzeniu Królestwa Polskiego, 
na terenie którego posiada³ dobra ziemskie w 
okrêgu ¿elechowskim, przeniós³ siê do Warszawy. 
Jako przedstawiciel Rz¹du Tymczasowego 
Królestwa bra³ udzia³ w obradach komisji 
miêdzynarodowej w Warszawie do sformu³owania 
traktatu wiedeñskiego 1815 r. Za królestwa 
kongresowego, senator kasztelan (1818). 
Wolnomularz, deputowany lo¿y Szczêœliwe 
Oswobodzen ie  do  Wie lk iego  Wschodu 
Narodowego Polskiego (1784). Pose³ ziemi 
che³mskiej województwa ruskiego na Sejm 
Czteroletni (1788-92). Po trzecim rozbiorze Polski, 
starostwo krasnostawskie pozostawa³o w jego 
rêkach. W³aœciciel dóbr: Kryniczki, Majdan, Or³ów 
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Drewniany, Or³ów Murowany. W 1796 r. August 
wzniós³ kaplicê w Or³owie Murowanym. W latach 
1818-24 by³ w³aœcicielem Sobieszyna.

W  s t a r a n i a c h  o  r ê k ê  M a r i a n n y  
Kowalkowskiej z Kowalikowa h. Przeginia, Augusta 
popar³ król, pisz¹c do pani Kowalkowskiej 6 lutego 
1786 roku: interesujê siê tymi, którzy s¹ mnie 
zas³u¿eni i sami przez siebie i przez autecesorów 
swoich; z takowych wzglêdów mianowicie mnie 
obchodzi los JPana Augusta Kickiego, szambelana 
mego, którego i z w³asnych cnót i z zas³ug, i z ojca i z 
s³awnego stryja, mocno pragnê widzieæ 
uszczêœliwionego do¿ywotni¹ przyjaŸni¹ JPanny 
Maryanny Kowalkowskiej, godnej córki JPani. Ma 
ten kawaler ju¿ swoje w³asne u mnie zas³ugi przez 
chwalebn¹ swoj¹ i w gabinecie moim i za granic¹, 
przy poselstwie stambulskiem aplikacyê. Zarêczyæ 
mogê dobry charakter i wcale przystojn¹ 
roztropnoœæ tego m³odzieñca, tem poufa³ej 
obiecujê sobie, ¿e za wdaniem siê mojem, 
zechcesz WPani sprzyjaæ zamiarom Jego, 
Stanis³aw August król. W roku 1786, August o¿eni³ 
siê bogato i zyska³ starostwo krasnostawskie. 
Urz¹d starosty (od 1786) sprawowa³ z ¿on¹ 
Mariann¹. Przeniós³ siê po po¿arze do Or³owa 
Drewnianego, którego by³ w³aœcicielem od 1793 r. 
Starosta Kicki wita³ króla Stanis³awa Augusta 
Poniatowskiego podczas wizyty w Krasnymstawie 
Dnia  4  marca  1787  w  Niedzielê.  W  Piaskach 

Dzier¿awcy Dóbr tamecznych JPanowie Trzciñscy, 
witali Nayiaœñ: Pana w Auseryi, zk¹d przybyliœmy do 
Krasnegostawu o samey godzinie 2-giej z po³udnia; 
przyimowali w Zamku Nayi. Pana na czele licznych 
obywatelów Ziemi Che³mskiey, JPanowie Polety³o 
Kasztelan, Kicki, Stta teraŸnieyszy i Stamirowski, 
przesz³y Stta tego Powiatu. Zamek ten staro¿ytny w 
ca³oœci swoiey utrzymany zawsze, i nowemi murami 
powiêkszony, dostatecznym by³ do wygody J. K. 
Mci, i obi¹³ wszystkich domowników i s³ug.

Najwa¿niejsza literatura:
1. Antoni G¹siorowski, red., Urzêdnicy dawnej 

Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, t. III, Ziemie 
ruskie: zeszyt 2, Urzêdnicy Województwa 
Be³skiego i Ziemi Che³mskiej XIV-XVIII wieku, 
Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1992.

2. Praca zbiorowa, Polski S³ownik Biograficzny, 
Polska Akademia Umiejêtnoœci, Zak³ad 
Narodowy im. Ossoliñskich. PAU/PAN/PAU 
Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1935-2009.

Herby krasnostawskich starostów
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polskiej. T. 1-15. Wspó³praca: Adam Amilkar 
Kosiñski; Aleksander W³odarski, Wydawnictwo 
Gebethner i Wolff, Warszawa 1904-1931.

7. Kazimierz Pu³aski, Kronika polskich rodów 
szlacheckich Podola, Wo³ynia i Ukrainy. Tom I. 
W Brodach. Nak³adem Ksiêgarni Feliksa 
Westa. Warszawa 1911.

8. Teodor ¯ychliñski, Z³ota Ksiêga Szlachty 
Polskiej, w drukarni Jaros³awa Leitgebra, 
Poznañ 1879-1908.

9.  Stanis³aw Kazimierz Kossakowski, Monografie 
historyczno-genealogiczne niektórych rodzin 
polskich, tom 1-3, nak³. Autora, w Drukarni 
Gazety Codziennej przy ul. Dani³owiczowskiej 
N. 619, Warszawa 1859-1872.

10. Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia 
Minakowskiego, wyd. 4, Kraków 2009.

                                                   Kazimierz Sto³ecki

Zbigniew Atras

Diecezja che³mska z katedr¹
w Krasnymstawie na przestrzeni
XVII wieku

W wiek XVII diecezjê che³msk¹ wprowadzi³ 
jej ówczesny ordynariusz biskup Stanis³aw 
Gomoliñski (?-1604). Jego zas³ugi dla diecezji, jak 
i samego Koœcio³a trudno przeceniæ. W okresie 
swego urzêdowania wybudowa³ pa³ac biskupów 
che³mskich w Krasnymstawie (lokalizacja 
nieustalona). Zorganizowa³ pierwsz¹ w diecezji 
kapitu³ê kolegiack¹ w Zamoœciu (istnia³a ju¿ 
kapitu³a katedralna), sk³adaj¹c¹ siê z 3 pra³atur 
(dziekan, scholastyk i kustosz) i pocz¹tkowo 4, a 
póŸniej 8 kanonii. Uczestniczy³ w organizacji 
Akademii Zamojskiej, której kanclerzami z urzêdu 
byli biskupi che³mscy. By³ aktywnym uczestnikiem 
synodu unijnego w Brzeœciu (1596), który po³¹czy³ 
Koœció³ katolicki z prawos³awnym na terenie 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podj¹³ 
efektywne dzia³ania odnowy Koœcio³a, w kierunku 
odzyskiwania œwi¹tyñ zamienionych w okresie 
rozwoju reformacji na zbory ewangelickie, 
nawracania protestantów na wiarê katolick¹ i 
p o d n o s z e n i a  p o z i o m u  w y k s z t a ³ c e n i a  
duchowieñstwa. Sprowadzi³ do Sokala w 1599 roku 
bernardynów, przekazuj¹c im w u¿ytkowanie stary 
koœció³ek ze s³ynnym obrazem Matki Boskiej 
Sokalskiej. W 1600 roku, w Nieliszu zbudowano 
drewnian¹ kaplicê, któr¹ w kolejnych latach 
przebudowano na koœció³ parafialny. W tym samym 
roku biskup Stanis³aw Gomoliñski opuœci³ 
Krasnystaw i obj¹³ diecezjê ³uck¹.

Kolejnym biskupem che³mskim zosta³ 
mianowany Pawe³ Wo³ucki (1560-1622), który z 
nieznanych powodów rz¹dów w diecezji nie 
sprawowa³. 19 lutego 1601 roku na tronie biskupim 
diecezji che³mskiej zasiad³ Jerzy Zamoyski (?-
1621), dotychczasowy archidiakon lubelski, 
kanonik krakowski i sekretarz królewski. Swoje 
obowi¹zki rozpocz¹³ od wizytacji ca³ej diecezji w 
celu poznania jej potrzeb i ustalenia porz¹dku 
dzia³añ. W 1603 roku zbudowano koœció³ parafialny 
w Teratynie, a w 1604 biskup Zamoyski zwo³a³ 
synod diecezjalny, na którym zebrano wszystkie 
prawa i przywileje poszczególnych koœcio³ów 
diecezji. Na ich podstawie wyznaczono granice 
parafii i dokonano podzia³u diecezji na 10 
dekanatów (Be³z, Che³m, Grabowiec, Hrubieszów, 
Krasnystaw, Luboml, Magierów, Sokal, Turobin i 
Zamoœæ). W okresie sprawowania pos³ugi przez 
biskupa Jerzego Zamoyskiego diecezja che³mska 
liczy³a 59 parafii, 1 kolegiatê i 6 klasztorów mêskich. 
Liczbê wiernych Koœcio³a katolickiego szacowano 
wówczas na ponad 40 tysiêcy.

W tym czasie, w latach 1604-19 bernardyni 
z Sokala wybudowali nowy koœció³, do którego 
przenieœli s³yn¹cy ³askami obraz Matki Boskiej. W 
1605 roku w Krasnymstawie powsta³ nowy cech 
kuœnierzy, na mocy przywileju króla Zygmunta III 
Wazy, a w nastêpnych latach miasto uzyska³o 
kolejne przywileje królewskie. W 1607 roku biskup 
Zamoyski zwo³a³ kolejny synod diecezjalny, na 
którym omawiano wprowadzenie w ¿ycie reform 
Soboru Trydenckiego (1545-1563). Oko³o 1610 
roku, Jerzy Zamoyski zbudowa³ w Skierbieszowie 
obronny zamek biskupów che³mskich, a w 1620 
konsekrowa³ zniesiony na miejscu starego, 
murowany koœció³  w Szczebrzeszynie.  Na prze³o-
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mie kwietnia i maja1617 roku w Krasnymstawie 
goœci³ przez kilka tygodni królewicz W³adys³aw, syn 
Zygmunta III Wazy, pod¹¿aj¹cy z wojskiem na 
Wo³yñ.

W czasie swojej pos³ugi biskup Zamoyski 
przyczyni³ siê tak¿e do rozwoju Akademii 
Zamojskiej, która w tym okresie prze¿ywa³a lata 
najwiêkszej œwietnoœci. Za swym poprzednikiem 
kontynuowa³ z sukcesem dzia³ania kontrreformacji, 
w wyniku czego liczba protestantów w diecezji 
ci¹gle siê zmniejsza³a. Biskup Jerzy Zamoyski 
zmar³ w 1620 roku i zosta³ pochowany w rodzinnym 
grobowcu w Zamoœciu. Jego nastêpc¹ w 1621 roku 
zosta³  biskup  Maciej  £ubieñski  (1572-1652), 

sekretarz królewski i prowincja³ polskich 
bo¿ogrobowców, dla których opracowa³ now¹, 
zreformowan¹ regu³ê, zatwierdzon¹ przez papie¿a 
Urbana VIII. Po objêciu urzêdu, dokona³ wzorem 
poprzednika, szczegó³owej wizytacji ca³ej diecezji i 
ustanowi³ sufraganów che³mskich, czyli stanowisko 
biskupa pomocniczego, którym w roku 1622 zosta³ 
Jan Œladkowski (1581-1643). Nastêpnie, w roku 
1624 zwo³a³ synod diecezjalny, na którym 
ostatecznie przyjêto reformy Soboru Trydenckiego. 
Podjête na synodzie postanowienia kontynuowa³y 
dzie³o odnowy Koœcio³a che³mskiego. Okreœla³y 
normy i obowi¹zki duchowieñstwa diecezjalnego. 
Regulowa³y sprawy stosunków z protestantami i 
prawos³awnymi. Wprowadza³y zasadê szczególnej 
opieki nad unitami. Synod przygotowa³ tak¿e 
podstawy za³o¿enia seminarium duchownego, 
którego w diecezji dotychczas nie by³o, oraz 
zamieni³ dekanat magierowski na potylicki. W 
czasie synodu zajmowano siê sprawami 
uposa¿enia kanoników katedralnych i kolegiackich, 
oraz problemem ubo¿enia koœcio³ów parafialnych. 
Ten ostatni punkt chyba uda³o siê rozwi¹zaæ, bo w
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czasie pos³ugi biskupa £ubieñskiego wybudowano 
kilka nowych koœcio³ów, miêdzy innymi w Lipsku 
(1625) i Kraœniczynie. Odbudowano lub 
wyremontowano wiele zniszczonych, a liczba 
parafii w diecezji wzros³a z 59 do 73.

Oko³o 1625 roku przeprowadzono gene-
ralny remont i rozbudowê koœcio³a katedralnego w 
Krasnymstawie, w ramach którego wybudowano 
dwie dodatkowe kaplice, osobn¹ wie¿ê od frontu 
koœcio³a, wyremontowano sklepienie œwi¹tyni, a 
dachy powsta³ych budowli pokryto blach¹ 
miedzian¹. Po zakoñczeniu prac, krasnostawska 
katedra posiada³a 13 okien i cztery pary drzwi. 
Wewn¹trz znajdowa³o siê 8 o³tarzy w tym o³tarz 
wielki, wyz³acany, z obrazem Rozes³ania Aposto³ów 
i figurami Jana Chrzciciela i œw. Krzysztofa. W 
okr¹g³ym oknie nad o³tarzem g³ównym wpisane 
by³o imiê Jezus. Po lewej stronie o³tarza 
umieszczony by³ tron biskupi i stalle dla 12 
kanoników, a po przeciwnej stronie - dla szeœciu, 
obie z figurami œwiêtych Aposto³ów w górnej czêœci. 
Obok prezbiterium znajdowa³y siê dwie zakrystie, z 
których jedna jako kapitularz mieœci³a bibliotekê 
katedraln¹ i archiwum akt koœcielnych. Nowa wie¿a 
przykoœcielna s³u¿y³a jako skarbiec katedralny. Przy 
bogato zdobionej ambonie znajdowa³ siê o³tarz œw. 
Kajetana i srebrny relikwiarz ze szcz¹tkami 
œwiêtych: Stanis³awa, Wojciecha i Floriana. Katedra 
posiada³a cztery kaplice. W pierwszej znajdowa³ siê 
o³tarz z obrazem Bogurodzicy przedstawionej na 
wzór czêstochowski. W o³tarzu drugiej kaplicy 
umieszczony by³ obraz Ostatniej Wieczerzy. Œwiêta 
Anna by³a patronk¹ trzeciej kaplicy, a w o³tarzu 
czwartej znajdowa³ siê obraz Jezusa Mi³osiernego, 
obok którego sta³ boczny o³tarz z obrazem œw. 
Agaty, patronki Krasnegostawu. Na temat wystroju 
malarskiego koœcio³a katedralnego brak bli¿szych 
informacji. Byæ mo¿e go nie by³o, a ca³y wystrój, 
wzorem wiêkszoœci koœcio³ów gotyckich, stanowi³a 
czerwona ceg³a filarów oraz bia³e tynki œcian i stro-
pów.

Kontrreformacyjne dzia³ania biskupów: 
Gomoliñskiego, Zamoyskiego, a zw³aszcza 
£ubieñskiego przynios³y znacz¹ce efekty. W 1648 
roku liczba zborów ewangelickich zmniejszy³a siê z 
23 do 5, a ariañskich z 3 do 2. Parafie diecezji 
prowadzi³y w tym czasie 16 szpitali i 35 szkó³ 
parafialnych. Za szpitale uwa¿ano wówczas 
niewielkie przytu³ki dla 5-10 chorych lub 
niedo³ê¿nych. Bardzo aktywnie dzia³a³y bractwa 
koœcielne, których by³o oko³o 10. W 1626 roku 
biskup £ubieñski zosta³ przeniesiony do diecezji 
poznañskiej, a póŸniej kujawskiej, by w 1641 roku 
zasi¹œæ na stolicy gnieŸnieñskiej i otrzymaæ tytu³ 
prymasa Polski. W czasie pos³ugi biskupiej zas³yn¹³ 
jako budowniczy koœcio³ów. Odbudowa³ spalon¹ w 
1613 roku katedrê gnieŸnieñsk¹, a w 1644 uroczy-
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œc ie  wp rowadz i ³  ob raz  Ma tk i  Bosk ie j  
Czêstochowskiej do fundowanej przez siebie, 
nowej kaplicy na Jasnej Górze. W 1645 roku 
zorganizowa³ w Toruniu spotkanie katolików, 
luteran i kalwinistów w celu przywrócenia jednoœci 
Koœcio³a, i choæ nie przynios³o ono oczekiwanych 
rezu l ta tów,  to  by ³o  rea l i zac j¹  dz ia ³añ  
ekumenicznych na skalê niespotykan¹ dot¹d w 
Europie. Po œmierci króla W³adys³awa IV prymas 
£ubieñski sprawowa³ urz¹d interreksa i dokona³ 
koronac j i  Jana Kaz imierza .  B iskupowi  
£ubieñskiemu przypisywano dar proroctwa. Zmar³ 
w opinii œwiêtoœci 28 sierpnia 1652 roku i zosta³ 
pochowany w katedrze gnieŸnieñskiej.

Kolejnym biskupem che³mskim zosta³ 
R e m i g i u s z  K o n i e c p o l s k i  ( ? - 1 6 4 0 )  
dotychczasowy opat jêdrzejowski. 7 maja 1627 
roku erygowa³ on parafiê w wybudowanym koœciele 
w Tomaszowie Lubelskim, a 3 maja 1628 roku 
zwo³a³ w krasnostawskiej katedrze synod 
diecezjalny. Poza tym sprawami diecezji raczej siê 
nie zajmowa³, poœwiêcaj¹c swój czas dzia³alnoœci 
senatorskiej. Sprawy diecezji pozostawi³ w rêkach 
biskupa pomocniczego Jana Œladkowskiego, a 
przede wszystkim ks. Jana Sasina, kanonika 
che³mskiego i proboszcza skierbieszowskiego. W 
1636 roku Zofia Borkowska, wnuczka Miko³aja 
Siennickiego, po œmierci dziadka przekaza³a 
katolikom zbudowany przez niego zbór kalwiñski w 
Boñczy, a w 1637 roku z fundacji Tomasza 
Zamoyskiego rozpoczêto budowê koœcio³a i 
klasztoru Franciszkanów w Zamoœciu.

W 1640 roku zmar³ biskup Koniecpolski. Na 
jego miejsce, nominacjê otrzyma³ Tomasz Oborski 
(1571-1645) dotychczasowy biskup pomocniczy 
diecezji krakowskiej. Godnoœci tej jednak nie 
przyj¹³. W 1641 roku na tronie biskupów che³mskich 
zasiad³ Pawe³ Piasecki (1578-1649) sekretarz 
królewski i biskup kamieniecki. O jego dzia³alnoœci 
duszpasterskiej w okresie trzyletnich rz¹dów w 
diecezji che³mskiej wiadomo niewiele. W tym 
czasie, a dok³adnie w 1640 roku Katarzyna 
Zamoyska, realizuj¹c ostatni¹ wolê swego 
zmar³ego mê¿a Tomasza oraz teœcia Jana, 
ufundowa³a przy Akademii Zamojskiej pierwsze w 
diecezji che³mskiej Seminarium Duchowne pw. 
Niepokalanego Poczêcia NMP dla 12 alumnów. Na 
potrzeby seminarium wzniesiono w Zamoœciu du¿y, 
dwupiêtrowy gmach w stylu baroku. Opiekê nad 
nim sprawowali kapitu³a i rektor Akademii. Niestety, 
z powodu skromnych œrodków przeznaczonych na 
jego utrzymanie, po kilkunastu latach dzia³alnoœci i 
po¿arze w 1653 roku, seminarium przesta³o istnieæ.

W 1643 roku umar³ Jan Œladkowski, biskup 
pomocniczy diecezji che³mskiej. Miejsce jago 
pochówku  nie  jest  znane,  byæ mo¿e spoczywa w 

krasnostawskiej katedrze lub koœciele unickim. Na 
jego miejsce powo³any zosta³ biskup Miko³aj 
Œwirski (1592-1677). Zapisa³ siê on z³otymi 
zg³oskami w historii diecezji che³mskiej jako 
fundator wielu koœcio³ów i klasztorów. W kwietniu 
1644 roku biskup Piasecki zwo³a³ synod 
diecezjalny. W tym samym roku, w miejscu 
objawieñ (1603) œw. Marii Magdaleny w Bi³goraju 
zbudowano pierwszy koœció³, a we wrzeœniu tego¿ 
roku biskup Piasecki zosta³ mianowany 
ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jego miejsce 
mia³ zaj¹æ Szymon Ko³udzki, jednak kandydatury 
tej nie zatwierdzi³a Stolica Apostolska. Kolejnym 
b iskupem che³msk im zosta ³  Stanis³aw 
Pstrokoñski (1590-1657) jezuita, opat tyniecki i 
spowiednik króla W³adys³awa IV. By³ on œwiadkiem 
œmierci króla i zosta³ egzekutorem królewskiego 
testamentu. Mia³ du¿y udzia³ w wyborze i elekcji 
Jana Kazimierza na króla Polski. Pos³ugê w diecezji 
che³mskiej pe³ni³ w trudnych latach 1644-1657, 
kiedy to wschodnie tereny Rzeczypospolitej, w tym 
ziemia che³mska i województwo be³skie, nêkane 
by³y przez wojska kozackie Chmielnickiego i 
sprzymierzonych z nimi Tatarów. Tereny diecezji 
by³y ci¹gle naje¿d¿ane i niszczone. Z informacji 
biskupa Pstrokoñskiego wynika, ¿e w tym czasie na 
obszarze diecezji Kozacy obrabowali 54 koœcio³y 
parafialne, a 10, w tym krasnostawsk¹ katedrê 
zniszczyli i spalili. Zginê³o 36 ksiê¿y, a 40 zmar³o w 
wyniku szalej¹cej wówczas zarazy. Wielkie straty 
ponios³a miejscowa ludnoœæ, trac¹c swoje mienie, a 
czêsto ¿ycie. Du¿a liczba mieszkañców diecezji 
zosta³a wziêta w jasyr i uprowadzona przez 
Tatarów. Miasta i wsie uleg³y znacznym 
zniszczeniom. W tej sytuacji dzia³alnoœæ biskupa 
Stanis³awa Pstrokoñskiego, a zw³aszcza biskupa 
pomocniczego Miko³aja Œwirskiego koncentrowa³a 
siê na prowadzeniu akcji charytatywnych oraz 
u d z i e l a n i u  w s z y s t k i m  p o t r z e b u j ¹ c y m  
wszechstronnej pomocy. Na tym polu najwiêksze 
zas³ugi po³o¿y³ biskup Œwirski, sprowadzaj¹c do 
diecezji che³mskiej bonifratrów, czyli Zakon 
Szpitalny Œwiêtego Jana Bo¿ego, i funduj¹c dla 
nich wiele klasztorów. Zadaniem bonifratrów by³o 
organizowanie szpitali i przytu³ków w celu niesienia 
pomocy ludnoœci ocala³ej z kozackich pogromów. 
W miarê posiadanych œrodków, biskupi wspierali 
ubogie parafie oraz organizowali odbudowê 
zniszczonych koœcio³ów. W 1647 roku biskup 
Œwirski konsekrowa³ nowy koœció³ w Gorzkowie, 
wzniesiony na miejscu dawnego, zamienionego na 
zbór ewangelicki i ostatecznie zniszczonego w 
okresie reformacji, a w 1649 roku sprowadzi³ 
bonifratrów do Krasnegostawu. Ufundowa³ dla nich 
drewniany klasztor-szpital i koœció³ Œwiêtego 
Krzy¿a zlokalizowany  przy  murze  w  zachodniej  czêœci
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miasta (dok³adne miejsce nie jest ustalone, a 
niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e chodzi tu nie o nowy 
koœció³, ale istniej¹cy pw. Œwiêtego Ducha i szpital 
znajduj¹cy siê przy moœcie na Grobli). Je¿eli jednak 
wzniesiono nowy koœció³ i zabudowania klasztorne, 
to by³ to ju¿ trzeci szpital, obok Œwiêtego Ducha i 
unickiego, oraz pi¹ta œwi¹tynia katolicka w mieœcie. 
Tego samego roku biskup Œwirski ufundowa³ dla 
bonifratrów koœció³ Bo¿ego Cia³a z klasztorem i 
szpitalem w Lublinie, w s¹siedztwie dzisiejszego 
pomnika Unii Lubelskiej.

Od 18 do 20 lipca 1649 roku w 
Krasnymstawie przebywa³ król Jan Kazimierz z 
ma³¿onk¹, który z obozu wojskowego rozbitego w 
pobli¿u miasta wyda³ wici na pospolite ruszenie pod 
Z b a r a ¿ .  N a  k r a s n o s t a w s k i m  z a m k u  
odje¿d¿aj¹cego króla ¿egna³a królowa Ludwika, 
powracaj¹ca st¹d do Warszawy. Trwa³y ci¹g³e 
walki. Ginêli ludzie. Niszczono miasta, palono 
koœcio³y, a po wielu wsiach wróg pozostawi³ tylko 
zgliszcza. W 1650 roku biskup Œwirski ponownie 
konsekrowa³ sprofanowany przez Kozaków koœció³ 
w Turobinie. 20 maja 1651 roku w Krasnymstawie 
ponownie przebywa³ król Jan Kazimierz 
pod¹¿aj¹cy z wojskiem przeciw si³om kozacko-
tatarskim. Wraz z królem wêdrowa³ s³yn¹cy ³askami 
obraz Matki Boskiej Che³mskiej z katedry unickiej w 
Che³mie. Ka¿dego dnia król Jan Kazimierz modli³ 
siê przed cudownym obrazem w swym namiocie o 
zwyciêstwo. Pod Beresteczkiem dosz³o do starcia 
si³ polskich z kozacko-tatarskimi. Trwaj¹ca trzy dni 
bitwa zakoñczy³a siê polsk¹ wiktori¹. Rozbito 
wojska kozackie Chmielnickiego i sprzymierzone z 
nimi si³y tatarskie. Zginê³o ponad 40 000 ¿o³nierzy 
wroga (niektóre Ÿród³a podaj¹ nawet liczbê 70 000). 
W bitwie szczególnie wyró¿ni³ siê Marek Sobieski, 
starosta krasnostawski, stoj¹cy na czele swoich 
chor¹gwi husarskich (starosta krasnostawski 
zobowi¹zany by³ do wystawienia chor¹gwi 
husarskiej w liczbie 100 koni). W nagrodê otrzyma³ 
od króla Jana Kazimierza szablê Tuhaj-beja, 
przywódcy Tatarów krymskich, który zgin¹³ w 
bitwie. 10 lipca 1651 roku przed cudownym 
obrazem w katedrze unickiej w Che³mie, jako 
dziêkczynne wotum z³o¿ono zdobyte chor¹gwie 
kozackie, a król ofiarowa³ buñczuk chana 
tatarskiego.

Jednak wojny nie usta³y. Kolejne lata 
przynios³y najazdy wojsk moskiewskich, 
szwedzkich, kozackich, siedmiogrodzkich i 
tatarskich. W powiecie krasnostawskim zniszczono 
w tym czasie 80-95% wsi królewskich i 65-70% 
prywatnych. Dodatkowo ludnoœæ dziesi¹tkowana 
by³a przez powracaj¹ce wci¹¿ zarazy morowego 
powietrza. W 1654 biskup Pstrokoñski powo³a³ 
komisjê, na której czele sta³ biskup Œwirski, w celu 
zbadania objawieñ Matki Boskiej, które mia³y 
miejsce  5  sierpnia  1640  roku  w  Krasnobrodzie.

Komisja, po wys³uchaniu œwiadków, przedstawi³a 
zaistnia³e fakty, a biskup Pstrokoñski uzna³ 
prawdziwoœæ objawieñ. W tym samym roku sp³on¹³ 
krasnostawski zamek, a miasto ograbi³y i zniszczy³y 
wojska moskiewskie. Znowu przyby³o sierot, 
bezdomnych i kalek. W 1657 roku biskup Œwirski 
ufundowa³ kolejny klasztor, szpital i koœció³ 
bonifratrów w Zamoœciu, z zadaniem niesienia 
opieki chorym i wszystkim potrzebuj¹cym. 17 
czerwca 1657 roku umar³ na Wêgrzech ordynariusz 
che³mski Stanis³aw Pstrokoñski. By³ biskupem 
ciê¿kich czasów, a swoj¹ pos³ugê poœwiêci³ 
ca³kowicie umêczonej wojnami ludnoœci diecezji.

Kolejnym biskupem che³mskim zosta³ 
mianowany w 1658 roku Tomasz Le¿eñski (?-
1675) kanonik warszawski i opat w¹chocki. W ci¹gu 
dziewiêciu lat swojej pos³ugi zapisa³ siê w historii 
Koœcio³a diecezjalnego jako szczególnie oddany 
misj i  dobroczynnoœci. Wraz z biskupem 
pomocniczym Miko³ajem Œwirskim odbudowywa³ 
zniszczone koœcio³y i troszczy³ siê zw³aszcza o 
ofiary wojen. Za zgod¹ Stolicy Apostolskiej, biskup 
Le¿añski przekaza³ królowi Janowi Kazimierzowi na 
potrzeby kraju srebra koœcielne diecezji che³mskiej 
o wartoœci 37 tysiêcy z³otych. W tym czasie Szwedzi 
zniszczyli ca³kowicie zamek biskupów che³mskich 
w Skierbieszowie, który ju¿ nigdy nie zosta³ 
odbudowany. W 1663 roku w Zamoœciu podjêto 
próbê przywrócenia dzia³alnoœci seminarium 
duchownego. Mia³o to nast¹piæ z fundacji Stefana i 
Doroty Zamoyskich. Jednak biskup Tomasz 
Le¿eñski, wizytuj¹c tego samego roku Kolegiatê 
Zamojsk¹ stwierdzi³: „z powodu wojen i klêsk 
powszechnych oraz niewp³acania czynszów” 
seminarium nie istnieje. Kolejne próby odnowienia 
jego dzia³alnoœci, pomimo starañ kapitu³y 
kolegiackiej, jak i Akademii - nie powiod³y siê. W 
1664 roku z fundacji Zamoyskich wybudowano 
drewniany koœció³ na miejscu objawieñ w 
Krasnobrodzie i przekazano go zakonowi 
dominikanów. Dominikanie przejêli z czasem tak¿e 
s tary,  zn iszczony koœc ió ³  paraf ia lny w 
Krasnobrodzie, zamieniony wczeœniej na zbór 
kalwiñski. 8 maja 1664 roku nast¹pi³o pierwsze 
objawienie œw. Antoniego w Radecznicy. Trzy lata 
póŸniej, w 1667 roku wieœ s³yn¹c¹ z objawieñ naby³ 
biskup Œwirski i ufundowa³ tam drewniany koœció³ i 
klasztor Bernardynów, który sowicie uposa¿y³. W 
nied³ugim czasie bernardyñska kapitu³a nada³a 
klasztorowi tytu³ konwentu. W 1667 roku biskup 
Œwirski sprowadzi³ do Che³ma pijarów. Ufundowa³ 
dla nich drewniany klasztor i powierzy³ opiekê nad 
szko³¹ parafialn¹, przy czym sowicie ich uposa¿y³, 
tak ¿e w nied³ugim czasie pijarzy otworzyli w 
Che³mie swoje kolegium. W 1667 roku biskup 
che³mski Tomasz Le¿eñski otrzyma³ nominacjê na 
diecezjê ³uck¹, a w 1675 roku zosta³ podniesiony 
przez króla Jana III Sobieskiego do godnoœci pryma-
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sa Polski. Jednak przedwczesna œmieræ nie 
pozwoli³a mu zasi¹œæ na gnieŸnieñskim tronie i do-
st¹piæ prymasowskiego zaszczytu.

Kolejnym biskupem che³mskim zosta³ 
mianowany w 1667 roku Jan Ró¿ycki (1603-1669) 
sekretarz królewski i kanonik gnieŸnieñski. Jego 
rz¹dy trwa³y krótko, bo zaledwie pó³tora roku. 
Wiadomo o nim tyle, ¿e z w³asnych œrodków 
przeznaczy³ kwotê 3 tys. z³otych polskich na remont 
zniszczonych budynków w dobrach biskupich. W 
tym te¿ czasie, w Górecku Koœcielnym, z fundacji 
Marcina Zamoyskiego zbudowano drewnian¹ 
kaplicê. Biskup Ró¿ycki zmar³ w czerwcu 1669 
roku. Miejsce jego pochówku jest nieznane, byæ 
mo¿e spocz¹³ w katedrze w Krasnymstawie. W 
1670 roku na biskupstwo che³mskie zosta³ 
powo³any Jan ¯egocki (1618-1673). By³ to 
wyj¹tkowy biskup. Wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³ w 
s³u¿bie wojskowej. Walczy³ w czasie potopu 
przeciw Szwedom, gdzie zas³yn¹³ jako organizator i 
dowódca oddzia³ów partyzanckich, w których sk³ad 
wchodzi³y oprócz szlachty, tak¿e liczne rzesze 
mieszczan i ch³opów. Bra³ udzia³ w wyprawie 
Czarnieckiego na Pomorze i do Danii. Pe³ni³ kilka 
funkcji pañstwowych, bêd¹c podkanclerzym 
kaliskim, marsza³kiem Trybuna³u Koronnego i 
wojewod¹ inowroc³awskim. Po œmieci ¿ony, 
poœwiêci³ siê ca³kowicie s³u¿bie duchownej. Zosta³ 
ksiêdzem, a kilka miesiêcy póŸniej otrzyma³ sakrê 
biskupi¹. Rz¹dy w diecezji che³mskiej rozpocz¹³ od 
dok³adnych wizytacji parafii, w celu rozpoznania 
najpilniejszych spraw. Wraz z biskupem 
pomocniczym Miko³ajem Œwirskim, kontynuowa³ 
kierunek swych poprzedników maj¹cy na celu 
likwidacjê skutków wojen kozackich i potopu 
szwedzkiego. Odbudowywa³ zniszczone koœcio³y i 
organizowa³ pomoc dla sierot, kalek i bezdomnych. 
W 1671 roku biskup Œwirski konsekrowa³ ponownie 
zniszczony koœció³ w Mokrymlipiu, a w 1674 
poœwiêci³ wybudowany koœció³ œw. Katarzyny w 
Zamoœciu. W 1673 biskup Jan ¯egocki otrzyma³ 
nominacjê na diecezjê w³oc³awsk¹, w której objêciu 
przeszkodzi³a mu przedwczesna œmieræ. Zmar³ w 
Goœcieszynie i tam zosta³ pochowany. W tym 
samym roku Tatarzy spalili Sanktuarium Maryjne w 
Krasnobrodzie - drewniany koœció³ Dominikanów. 
Kolejnym biskupem che³mskim zosta³ Stanis³aw 
D¹bski (1638-1700) doktor teologii i sekretarz 
królewski. O jego dzia³alnoœci biskupiej praktycznie 
nic nie wiadomo. Podkreœla siê jego hojnoœæ i 
pomoc ludziom ubogim, oraz fundowanie 
stypendiów dla biednej m³odzie¿y. W 1674 roku, 
podczas elekcji wysun¹³ on, razem z Jab³onowskim 
i Fredr¹, kandydaturê Jana III Sobieskiego na króla 
Polski. W 1674 roku przy istniej¹cej kaplicy i domu 
profesorów  Akademii Zamojskiej w Bukowinie zbu-

dowano koœció³ parafialny, a w Surhowie, na 
miejscu poprzedniego, wzniesiono koœció³ z 
fundacji Brzezickich. W 1676 roku Stanis³aw D¹bski 
przeszed³ na biskupstwo ³uckie, a nastêpnie 
p³ockie, kujawskie i krakowskie. W czasie odsieczy 
wiedeñskiej wystawi³ w³asn¹ chor¹giew husarsk¹.

8 lutego 1677 na tronie biskupów 
che³mskich zasiad³ Stanis³aw Œwiêcicki (1630-
1696) pra³at gnieŸnieñski i biskup pomocniczy 
diecezji ¿mudzkiej. Pos³ugê ordynariusza 
che³mskiego rozpocz¹³ od szczegó³owej wizytacji 
podleg³ej mu diecezji. Stara³ siê przybyæ do ka¿dej 
parafii, poznaæ jej problemy i potrzeby. Ceni³ sobie 
bezpoœrednie kontakty z wiernymi. Odwiedza³ 
przytu³ki, szpitale i domy wiernych, staraj¹c siê 
dotrzeæ do ka¿dego potrzebuj¹cego wsparcia 
materialnego czy duchowego. Wielk¹ troskê 
wykazywa³ w sprawach duszpasterskich diecezji. 
Jako biskup i senator, w latach 1674-83 piastowa³ 
funkcjê wiceprezydenta Trybuna³u Koronnego. Po 
okresie krótkotrwa³ych rz¹dów i czêstych zmian 
biskupów che³mskich, diecezja potrzebowa³a 
stabilizacji i spokoju. W 1677 roku umar³ biskup 
pomocniczy Miko³aj Œwirski, którego zas³ugi dla 
diecezji che³mskiej trudno by³oby przeceniæ. 
Miejsce jego pochówku nie jest znane, byæ mo¿e 
zosta³  pochowany  w  krasnostawskiej  katedrze. 

W 1679 roku biskup Œwiêcicki przywróci³ 
staremu koœcio³owi w Krasnobrodzie prawa 
parafialne i powierzy³ go dominikanom, a w 
nastêpnym roku, na miejscu poprzedniego, 
zbudowano nowy koœció³ parafialny w Olchowcu. W 
miejscu krasnobrodzkich objawieñ Maria Kazimiera 
Sobieska - ¿ona króla Jana III Sobieskiego, w 1680 
roku dozna³a ³aski uzdrowienia. W dowód 
wdziêcznoœci ufundowa³a w Krasnobrodzie (1690-
99) murowany, barokowy koœció³ - Sanktuarium 
Maryjne.
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Kolejnym biskupem pomocniczym diecezji 
che³mskiej zosta³ mianowany Jan Wo¿uczyñski 
(1627-1687). Ordynariusz che³mski, biskup 
Stanis³aw Œwiêcicki, bêd¹cy z urzêdu kanclerzem 
Akademii Zamojskiej przywi¹zywa³ wielk¹ wagê do 
sprawy wykszta³cenia duchowieñstwa. W 1685 
roku sprowadzi³ do Krasnegostawu jezuitów, trzeci, 
a mo¿e czwarty (duchacy) zakon w mieœcie i osadzi³ 
ich w kaplicy œw. Anny przy koœciele katedralnym. 
By³o to wa¿ne wydarzenie w historii Koœcio³a i 
miasta. Wraz z przybyciem jezuitów zmieni³a siê 
skala oraz jakoœæ podejmowanych dzia³añ i inwe-
stycji. Pierwszych czterech jezuitów z superiorem o. 
Reut przyby³o do Krasnegostawu z istniej¹cego od 
XVI wieku kolegium w Lublinie. Jeden z nich, z woli 
biskupa Œwiêcickiego pe³ni³ funkcjê sta³ego 
kaznodziei katedralnego, a drugi zosta³ die-
cezjalnym teologiem i egzaminatorem parafialnego 
kleru przed wyniesieniem na probostwo. 
Zamieszkali pocz¹tkowo w wikarówce przy koœciele 
katedralnym, a w rok póŸniej przenieœli siê do domu 
zakupionego dla nich przez biskupa Œwiêcickiego i 
kapitu³ê. Utrzymywali siê z w³asnego, nabytego 
tanio, ma³ego folwarku pod miastem. Placówka 
jezuicka w Krasnymstawie mia³a pocz¹tkowo 
charakter rezydencji zale¿nej od lubelskiego 
kolegium. 28 stycznia 1687 roku umar³ biskup 
pomocniczy Jan Wo¿uczyñski.  W 1688 roku jezuici 
otworzyli w Krasnymstawie szko³ê o ni¿szych 
klasach. Nie oby³o siê przy tym bez k³opotów 
wynik³ych z wniesienia skargi przez Akademiê 
Zamojsk¹ do Roty Rzymskiej na organizacjê w tak 
bliskiej odleg³oœci konkurencyjnej placówki 
kszta³c¹cej m³odzie¿. Pomimo z³ych warunków 
lokalowych, a nawet mo¿na powiedzieæ ich braku, w 
1691 roku otwarto humaniora, czyli szko³ê œredni¹ 
ucz¹c¹ poetyki i retoryki, oraz prowadz¹c¹ kurs 
teologii moralnej dla kleru. Bezp³atna nauka w 
szkole jezuickiej przyci¹ga³a m³odzie¿ z Akademii 
Zamojskiej i kolegium pijarskiego w Che³mie. W tym 
samym czasie biskup Œwiêcicki uposa¿y³ hojnie 
rezydencjê jezuick¹, zapisuj¹c im wsie Worczyn i 
Puszów. Od tej chwili nast¹pi³a oficjalna instalacja 
jezuitów w Krasnymstawie. W 1692 roku superior o. 
Reut za zgod¹ i z udzia³em kapitu³y wyznaczy³ plac 
przy katedrze, w bezpoœrednim s¹siedztwie murów 
miejskich, pod budowê wiêkszej rezydencji. Plany 
jezuitów by³y du¿o wiêksze, wiêc uzyskany teren 
okaza³ siê za ma³y, a na zakup s¹siednich gruntów 
nie mieli jeszcze œrodków. Nie zrezygnowali jednak 
ze swych zamiarów i w 1693 roku pozyskali nowych 
dobrodziejów i fundatorów w osobach Feliksa i 
Krystyny z Lubomirskich Potockich oraz Anny z 
Gniñskich Zamoyskiej, Teresy z Potockich 
Zamoysk ie j  i  Mar ianny  z  L in iewsk i ch  
Go³uchowskiej. Teraz mogli realizowaæ najbardziej

ambitne plany. Szybko zakupili cztery domy 
mieszczañskie stoj¹ce miêdzy katedr¹ a murami 
miejskimi. Pi¹ty, za wstawiennictwem biskupa 
Œwiêcickiego otrzymali od kapitu³y. Po dokupieniu 
trzech ogrodów, dysponowali obszarem od murów i 
Bramy Krakowskiej do placu katedralnego. Teraz 
mogli ju¿ œmia³o myœleæ o budowie obszernych 
gmachów. Budowê rezydencji i kolegium rozpoczêli 
wiosn¹ 1693 roku i prowadzili j¹ etapami, wznosz¹c 
kolejne ich czêœci, które na koniec po³¹czyli w jedn¹ 
ca³oœæ.

13 wrzeœnia 1694 roku biskup Œwiêcicki 
zwo³a³ synod diecezjalny, który zaj¹³ siê 
zagadnieniami œciœle teologicznymi zwi¹zanymi z 
problematyk¹ nabo¿eñstw i sakramentów œwiêtych. 
W 1695 roku na biskupa pomocniczego diecezji 
che³mskiej zosta³ powo³any Jan D³u¿ewski, a w 
roku nastêpnym biskup Stanis³aw Œwiêcicki zosta³ 
mianowany na biskupstwo che³miñskie. Zmiany tej 
jednak nie doczeka³. Zmar³ w Skierbieszowie w 
paŸdzierniku 1696 roku, przed otrzymaniem zgody 
na nominacjê ze Stolicy Apostolskiej. Stanis³aw 
Œwiêcicki by³ jednym z najgorliwszych biskupów 
che³mskich. Jego dwudziestoletnia pos³uga 
przyczyni³a siê do umocnienia wewnêtrznego 
diecezji, a zw³aszcza do zmodyfikowania starych i 
uchwalenia nowych praw. Po³o¿y³ du¿e zas³ugi w 
dziedzinie rozwoju szkolnictwa w diecezji, które za 
jego rz¹dów powiêkszy³o siê o dwa kolegia - 
pijarskie w Warê¿u (1688) i jezuickie w 
Krasnymstawie (istnia³a ju¿ Akademia Zamojska i 
kolegium pijarskie w Che³mie -1673). Jezuickiemu 
kolegium w Krasnymstawie podarowa³ du¿¹ 
bibliotekê, któr¹ „jako prepozyt koœcio³a œw. Jerzego 
w Warszawie posiada³”. Z dokumentów wynika, ¿e 
zosta³ pochowany w budowanym wówczas koœciele 
jezuickim w Krasnymstawie. Jednak koœció³ œw. 
Franciszka zaczêto budowaæ w 1697 roku. Byæ 
mo¿e szcz¹tki biskupa Stanis³awa Œwiêcickego 
spoczê³y pocz¹tkowo w katedrze krasnostawskiej 
lub klasztorze augustiañskim, a dopiero póŸniej 
zosta³y przeniesione zgodnie z wol¹ zmar³ego do 
koœcio³a jezuickiego. Tymczasem wzrasta³y 
gmachy nowego krasnostawskiego kolegium i ko-
œcio³a œw. Franciszka Ksawerego. Pierwsze 
budynki kolegiackie ju¿ wykorzystywano do 
dzia³alnoœci, a kolejne by³y w surowym stanie. Mury 
koœcio³a na 17 ³okci wysokie sta³y ju¿ pod dachem. 
Powoli dobiega³ koñca wiek XVII, stulecie wojen 
i epidemii. Wiek œmierci, œmieræ mia³ w finale. „Dzieñ 
6 maja 1699 roku by³ ostatnim dniem ¿ycia 
„fundatorki koœcio³a, dobrodziejki i matki” Krystyny z 
Lubomirskich, Feliksowej Potockiej, wojewodziny 
krakowskiej. Umar³a ta „zacna i œwiêta dama” w 
Sokalu. „… Zw³oki fundatorki w srebro okutej 
trumnie,  przywieŸli  z  Sokala  OO.  Bernardyni,
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których wojewoda Feliks Potocki tam fundowa³, do 
Krasnegostawu; surowe mury koœcio³a okryto 
k i rem, dywanami,  tarczami herbowemi,  
emblematami. Oprócz Potockich, Zamoyskich, 
Jab³onowskich, zjecha³y dalej skoligacone rody 
pañskie, moc szlachty, 9 rektorów jezuickich, 40 
ksiê¿y, celebrowa³ biskup Wy¿ycki (nowy 
ordynariusz diecezji), w asystencji sufragana i 
kapitu³y che³mskiej. Po egzekwiach, panegirykach 
jezuickich i bernardyñskich, po oracyach panów i 
studentów sodalisów Maryi, Jezuici na barkach 
swoich znieœli zw³oki z katafalku do grobowca pod 
prezbiterium i tam je ze czci¹ z³o¿yli”.

                                                      Zbigniew Atras
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Morowe zarazy w naszej historii

Kazimierz Sto³ecki

Do wydarzeñ historycznych o szczególnie 
du¿ym wp³ywie na losy naszych antenatów, mo¿na 
zaliczyæ: warunki klimatyczne, morowe zarazy oraz 
wojny, a szczególnie tatarskie najazdy. Epidemie, o 
których ma³o siê dziœ pamiêta, mia³y ogromny, 
trudny dziœ do wyobra¿enia, niszczycielski wp³yw 
na ludzkie losy. Powodowa³y tragiczne skutki 
osobiste i spo³eczne na niewyobra¿aln¹ skalê. 
Dziesi¹tkowa³y i demoralizowa³y ludnoœæ. 
Narusza³y równowagê ekonomiczn¹ i zagra¿a³y 
bytom pañstwowym. Ze wszystkich klêsk ludzkoœæ 
dotykaj¹cych, bez zaprzeczenia najstraszniejsz¹ 
jest morowa zaraza, bowiem g³ód, ogieñ i wojna, 
jakkolwiek wyniszczaj¹ ród ludzki, to jednak¿e 
mo¿na im postawiæ czo³o i zgubnym skutkom 
zapobiec, lecz zaraza, truj¹c zarówno zwierzêta 
i ludzi, prowadzi za sob¹ nie mniej straszliw¹ 
klêskê, g³ód; wskutek braku r¹k do uprawy pól 
i innej pracy [1]. Zarazy by³y klêsk¹ straszn¹, bo, 
prócz posiewu œmierci, nios³y z sob¹ posiew 
rozpusty i ¿¹dz zwyrodnia³ych, a ludzkoœæ, 
pogr¹¿aj¹c siê w niej, upada³a. Po zarazie, bierze 
na sile upadek materialny i moralny ludnoœci [2]. 
Zaraza morowa i napady tatarskie, zabieraj¹c 
ludnoœæ i niszcz¹c pracê, nie pozwala³y Polsce 
wzróœæ w si³ê i dobytek, zagospodarowaæ siê, 
ustaliæ wêz³y spo³eczne [3].

Skala zjawiska bywa³a ogromna. Epidemia 
d¿umy, która przetoczy³a siê w latach 1348-1351 
przez ca³¹ Europê, uœmierci³a 25-40% ludnoœci 
kontynentu. Poœrednim skutkiem epidemii by³ 
gwa³towny rozwój szkolnictwa. Wówczas powsta³y 
s³ynne europejskie uniwersytety (jak Akademia 
Krakowska). Pañstwa musia³y funkcjonowaæ dziêki 
wysi³kom mniejszej liczby, lepiej wykszta³conych 
ludzi. Innym pozytywnym przyk³adem reakcji na 
skutki zarazy jest dzia³alnoœæ Kazimierza Wielkiego 
na niwie przebudowy pañstwa z „drewnianego” w 
„murowane”. Kiedy po morowej zarazie nast¹pi³ 
g³ód, z rozkazu króla tanio sprzedawano zbo¿e z 
zasobów królewskich, a biedniejsi mogli na nie 
zapracowaæ. Podjêto przedsiêwziêcia publiczne na 
wielk¹ skalê. Król obwarowywa³ zamki i miasta, 
budowa³ gmachy, zak³ada³ kana³y, goœciñce [4]. Byæ 
mo¿e w tych okolicznoœciach wykopano wielki staw 
pod Szczekarzewem? Wszystko to dobrze 
œwiadczy o poziomie ówczesnych w³adców.

Zaraza bardzo czêsto goœci³a w Polsce. 
D³ugosz pisa³ o zarazie w wiekach XI-XII [5]: 1003, 
1007, 1186. S¹ te¿ przekazy o zarazie grasuj¹cej w 
wiekach XIII-XIV [1]. Zapisy te przytoczono dalej. W 
XIV wieku zaraza sro¿y³a siê szeœæ razy, w XV -
dziewiêtnaœcie, w XVI - osiem. W województwie 
ruskim, na terenie którego le¿a³ niegdyœ 
Krasnystaw, w drugiej po³owie XVII wieku, zarazy o 
ró¿nym natê¿eniu wystêpowa³y trzynastokrotnie: III 
1649, XII 1650, VII 1651, VIII 1663, II 1665, VII 
1666, VI-VII 1670, I i XII 1671, I 1672, XII 1676, I-II 
1677, XII 1688, III-IV 1692. Oblicza siê, ¿e w latach 
1348-1655, zaraza wystêpowa³a w Polsce przez lat 
77 (25% czasu). Ilustracjê przedstawiono na 
rysunku.
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¯eby spróbowaæ wyobraziæ sobie przebieg i 
skutk i  ep idemi i ,  s iêgn i jmy do tekstów 
historycznych. Przejmuj¹cy opis wielkiej morowej 
zarazy, która dotknê³a Polskê w czasach Jana 
Kazimierza, w roku 1652, znajdujemy w pracy [3]: 
Zaraza (istnieje pogl¹d, ¿e by³y to ³¹cznie: d¿uma, 
tyfus plamisty i czarna ospa) pojawi³a siê na 
Ukrainie, wkrótce po bitwie pod Beresteczkiem (VI 
1651). Mówiono, ¿e z powodu niepochowanych 
trupów, które tam w liczbie 30 000 le¿a³y; lub ¿e 
powsta³a z g³odu i nêdzy ludu. Pomór posuwa³ siê 
na zachód. We Lwowie zjawi³ siê w paŸdzierniku, w 
Krakowie w grudniu, a stamt¹d rozszerza³ siê 
dorzeczem Wis³y na pó³noc. W maju 1652 
powietrze z ca³¹ gwa³townoœci¹ wybuch³o. W lipcu 
mg³y i wichry z deszczem, przymrozki a¿ do œw. 
Stanis³awa, a gêsta mg³a, która z pocz¹tkiem lata 
spad³a na ziemiê i ca³ymi tygodniami po trzy 
godziny z rana le¿a³a, a od 15 VIII sta³a siê w 
Krakowie tak gêsta, ¿e jeden drugiego nie widzia³. 
Gromady ludu b³¹ka³y siê po ulicach. Handel i 
poczty zupe³nie usta³y. Kraj wygl¹da³ jak na 
p o g r z e b i e .  W  z i e m i  c h e ³ m s k i e j ,  w  
województwie sandomierskiem i krakowskiem 
istnia³a groŸba ogólnego pomoru. Tymczasem 
g³odny lud, zacz¹³ paliæ i rabowaæ. Zbrojne bandy 
hultajów, w³ócz¹c siê po kraju, napada³y i rabowa³y 
dwory szlacheckie. Czyœcili powietrze - jak mówili - 

 palili dwory, wsie i miasteczka. Lublin, Kalisz, 
Czêstochowa, Ujœcie, Kêty, zupe³nie zgorza³y. W 
koñcu paŸdziernika ust¹pi³o powietrze z Krakowa, 
a w grudniu z ca³ej niemal Polski. Straty by³y 
nadzwyczajne. Dnia 5 lutego 1653 by³a rewizya w 
Krakowie i na KaŸmierzu z rozkazu króla JMci, aby 
wiedzieæ, ile ludzi umar³o powietrzem roku 
przesz³ego. Sumê zmar³ych, podaje siê na 33 do 40 
tysiêcy ludzi. Kanclerz Radziwi³³ pisa³: powietrze w 
Polsce wszêdzie grasowa³o, tak ¿e w niektórych 
miasteczkach ledwo sto ludzi ¿ywych zosta³o. 
Wielkie straty w ludziach ponios³y: Pokucie, ziemia 
hal icka i  che³mska (uc ierp ia ³  równie¿ 
Krasnystaw), Wo³yñ, Podole, województwo 
be³skie, lubelskie, sandomierskie i krakowskie. 
Oprócz zubo¿enia i powszechnego g³odu, rok 1652 
pozostawi³ w umys³ach trwa³e œlady [3].

Obraz wieku XVIII przedstawiono w pracy 
[2]. Zarazy wystêpuj¹ niezale¿nie od wojen, albo w 
zwi¹zku z nimi. Pocz¹wszy od 1700 r. zaczyna siê 
dla Polski okres wojny pó³nocnej i zalewu kraju 
przez rozliczne wojska, st¹d zarazy znajdowa³y 
dogodn¹ w Polsce siedzibê. Ka¿dy przemarsz 
wojsk zwi¹zany by³ z zaraz¹ lub chorobami, 
najczêœciej czerwonk¹. Zaraza, rozprzestrzenia³a 
siê w szalonym tempie po wszystkich ziemiach. Nie 
orano, nie siano, bo i po có¿ by³o coœ robiæ, gdy i tak 
mia³a nadejœæ godzina przeznaczenia. ¯ycie 
publiczne zamiera³o, s¹dy ustawa³y, sejmy, sejmiki i 
trybuna³y  odraczano  lub  przenoszono  w  miejsca 

bezpieczne. Poczty przestawa³y funkcjonowaæ, 
wszelka ³¹cznoœæ ustawa³a. Ustawa³ handel i prze-
mys³. Rzemieœlnicy uchodzili z miast i d³ugo do nich 
nie wracali, przemys³ po ka¿dej zarazie zamiera³. 
Epidemie w Polsce w latach 1707-1711, ogarnê³y 
wszystkie ziemie. Mniej groŸne, ale doœæ silne 
epidemie wystêpowa³y w latach 1703, 1705 i 1719-
1720, obejmuj¹c przewa¿nie dzielnice po³udniowo-
zachodnie i wschodnie (Ma³opolska, Ruœ 
Czerwona, Wo³yñ i Podole). S³absze od 
poprzednich, rok 1712 - Wielkopolska, Ma³opolska, 
Ruœ Czerwona; lata 1715-1716 - Œl¹sk, Ma³opolska, 
Ruœ Czerwona, Ukraina; rok 1713 - Ma³opolska, 
Ruœ Czerwona, Podole. W roku 1721 epidemie - na 
Œl¹sku i Rusi Czerwonej; w roku 1722 - na Rusi 
Czerwonej i Podolu [2].

Interesuj¹ce, jak w sytuacji zagro¿enia 
postêpowa³ dwór królewski. Oto przyk³ady:
l Roku 1424 i nastêpnego by³o wielkie powietrze w 

Polsce i w Litwie, tak i¿ król W³adys³aw Jagie³³o z 
królow¹ i Witold w lesiech mieszkaæ musieli [6]. 
Król nie maj¹c miejsca bezpiecznego, gdzie 
móg³by mieszkaæ, równie jak i brat jego Witold w 
Litwie, b³¹kali siê po lasach ca³¹ zimê, 
schroniwszy królewicza w zamku Chêciñskim [1].

l1425. Z Brzeœcia król W³adys³aw z ¿on¹ swoj¹ 
królow¹ Zofi¹, uda³ siê do Litwy, jeszcze bowiem 
zaraza morowa pustosz¹ca Polskê nie 
nawiedzi³a by³a Litwy, póŸniej jednak, szerz¹c siê 
coraz bardziej, ogarnê³a i Litwê [5].

l1452. Kazimierz w pocz¹tkach wrzeœnia, 
najbli¿sz¹ drog¹ uda³ siê do Litwy, chocia¿ zaraza 
sro¿y³a siê w tym kraju gwa³townie, co te¿ króla 
zmusi³o zatrzymaæ siê pod Grodnem w lasach 
nadniemeñskich i ca³y czas trawiæ na ³owach [7].

l 1467. Gdy w Polsce i na Rusi wszêdzie mar³o, król 
Kazimierz jecha³ do Litwy, jak i póŸniej znowu w r. 
1474 dla tej¿e przyczyny, wyjecha³ do Wiœlicy [1].

l1543. Zaraza w Krakowie okrutnie dzia³a³a. Jecha³ 
wtedy król m³ody (Zygmunt August) do Litwy, a 
król stary (Zygmunt I) z królow¹ (Bon¹) i m³od¹ 
królow¹ (El¿biet¹ Austriack¹) ujechali do Zatora, 
gdzie trochê zmieszkawszy, jecha³ zasiê na insze 
miejsca, umykaj¹c przed powietrzem, a¿ na 
koniec w Wielowsi blisko Sandomierza stan¹³, 
tam przez wszystko powietrze mieszka³ [1].

l 1547. Morowa zaraza porozpêdza³a ludzi w ró¿ne 
strony. Król wyjecha³ z Krakowa i b³¹ka³ siê po 
wsiach i miasteczkach, maj¹c przy sobie dwóch 
Kanclerzy, i Wdê Sandomierskiego, dworskich 
oddali³ od siebie, ¿o³nierzy odes³a³ na Ruœ [8].

l 31 V 1558. Król Zygmunt August wyjecha³ z Wilna 
do Krakowa, trochê choruj¹c. Wiadomo te¿, ¿e 
zaraza by³a na dworze króla. Monarcha 
zatrzyma³ siê w Krasnymstawie i tu spêdzi³ z 
dworem letnie miesi¹ce: 17 VI -30VIII 1558. W 
tym czasie prowadzi³ zwyczajn¹ dzia³alnoœæ:
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   korespondowa³, wystawi³ w Krasnymstawie po-
nad 100 dokumentów [9]. Towarzyszyli mu 
najwa¿niejsi dygnitarze: Têczyñski, Górka, 
Firlej, Chodkiewicz, Sapieha, Maciejowski, 
Tarnowski, Tar³o, Zborowski i inni.

l 1599. Dla zarazy morowej obrz¹dek pogrzebu 
królowej wiêcej nad rok odwleczony byæ musia³. 
Mimo wielkiego strachu, by³ i król (Zygmunt III 
Waza) na tym pogrzebie, krótko odbywszy 
nabo¿eñstwo, zaraz z arcyksiê¿n¹ do £obzowa 
siê uda³, a gdy i tu miêdzy dworskimi pokaza³a 
siê zaraza, do Niepo³omic siê schroni³.

l 1625. Zygmunt III z obawy w Ujazdowie bawi³, i 
tylko na posiedzenia sejmowe do Warszawy 
doje¿d¿a³, a gdy miêdzy dworskimi ukaza³y siê 
choroby, z królow¹ i z dzieæmi do Osiecka siê 
przeniós³. Lecz gdy komornik królewski i dwóch 
odŸwiernych umar³o, uda³ siê w Lubelskie do 
Czemiernik, w³oœci Henryka Firleja, i tam do zimy 
zamieszka³ [10].

Oto kilka opisów przypadków zarazy oraz 
zwykle zwi¹zanych z ni¹ innych klêsk naturalnych: 
szarañczy, która by³a przyczyn¹ g³odu, po¿arów, 
pomoru byd³a i plagi myszy, wybranych dla 
szerokich okolic Krasnegostawu:
l Roku 1003. Dwojakie nieszczêœcie wielkie i 

zgubne dla ludzi zawziê³o siê, to jest mur i g³ód, a 
zaraza pad³a nie tylko na Polskie ziemie, lecz w 
ca³y prawie œwiat, szerz¹c siê tak zajadle, i¿ 
kiedy sprzykrzy³o siê chowanie umar³ych, i ¿y-
wych, oddychaj¹cych jeszcze, grzebano razem 
z umar³ymi [5].

l Roku 1007. G³ód, mór i zaraza okropna panowa³y 
temi czasy nie tylko w Polsce, ale w ca³ym 
prawie œwiecie.

l Roku 1083, wielkie morowe powietrze we 
wszystkich krajach ruskich panowa³o [11].

l Roku 1186 pamiêtne zaæmienie s³oñca, a 
wkrótce ciê¿ka na ludzi zaraza epidemiczna, 
która wielk¹ zrz¹dzi³a œmiertelnoœæ, i si³a narodu 
w Polsce i na Rusi wytêpi³a.

l 1288. Wielka zaraza i œmiertelnoœæ rozszerzona 
po krajach Ruskich, wiele ludzi obojej p³ci 
wytêpi³a.

l 1298. Powsta³a zaraza na byd³o, zwierzêta 
domowe i trzody, tak sroga i niszcz¹ca, ¿e wielu 
nawet z majêtniejszych poprzychodzi³o do 
nêdzy, w wielu miejscach zaniechano uprawy 
roli [5].

l  1310. Na Mazowszu zaraza, a na skutek g³odu, 
w r. 1319 wywi¹za³y siê choroby [1].

l 1352. Zaraza przesz³a Ruœ i Litwê, zabieraj¹c, jak 
pisz¹, prawie trzeci¹ czêœæ ludnoœci.

l 1360. Pod jesieñ straszna zaraza morowa, 
czarna œmieræ, panowa³a, w samym Krakowie 
mia³o wymrzeæ 20 000 ludzi, a niektóre wsie i 
miasteczka by³y ca³kiem prawie wyludnione. Po 
niej, nast¹pi³ straszny nieurodzaj, a z nim g³ód. 

l Kazimierz czyni³ jak najwiêksze wysilenia, aby 
nieœæ ulgê biednym mieszkañcom. Z rozkazu 
jego przedawano zbo¿e w dobrach rz¹dowych 
po cenach najumiarkowañszych, otworzy³ 
b i edn ie j szym mo¿noœæ  za robku ,  do  
przedsiêwziêæ publicznych na wielkie rozmiary. 
Obwarowywa³ miasta i zamki, budowa³ gmachy, 
zak³ada³ kana³y, goœciñce [4]. 

l 1371. Bardzo wielkie morowe powietrze w 
Polsce. W owych dwóch latach, by³ wielki mór w 
Polsce; zaœ w roku nastêpnym od miesi¹ca 
wrzeœnia zaczê³a siê szerzyæ w Polsce jeszcze 
wiêksza morowa zaraza na ludzi, zw³aszcza na 
m³odzie¿ i kobiety, na mê¿e i dziewice, i trwa³a 
przez rok, a¿ do miesi¹ca wrzeœnia, przez który-
to przeci¹g czasu wiele tysiêcy ludzi zmar³o [5].

l 1446. Dnia czternastego miesi¹ca wrzeœnia, 
Kazimierz ksi¹¿ê mazowiecki i pan ziemi 
be³skiej, jad¹c z Mazowsza przez miasto 
Krasnystaw do Be³za, niedaleko wsi Miczyna, 
dotkniêty zaraz¹ morow¹, która powszechnie 
wówczas panowa³a, umar³ [5].

l 1468. Wyjecha³ potem Król do Litwy, bo w 
Polszce sro¿y³a siê zaraza, pogody nie by³o na 
niebie. Nie wiedzieæ zk¹d wylêg³y siê ogromne 
stada myszy, po¿ar³y zapasy w spichrzach, i wy-
pad³y na pola, a tam zniszczy³y zasiewy i na-
dziejê rolników. G³ód, nêdza, dro¿yzna, by³y 
skutkiem tego nieszczêœcia [1].

l V-VI 1542. Szarañcza w Polsce, przysz³a od 
strony Rusi, widziana pod Zamoœciem: tego¿ 
roku Szarañcza w Polszce oko³o Krakowa, w 
Rusi y w Litwie lata³a, a gdzie upad³a, tam ¯yto, 
iarzynê y trawê z ziemi¹ wyiad³a y wygryz³a [5].

l 1543. Srogie powietrze morowe w Krakowie 
panowa³o, w samym mieœcie ludzi dwadzieœcia 
tysiêcy umar³o [11].

l 1599. Zaraza morowa rozszerzona prawie po 
ca³ej Polsce srog¹ klêskê w ludziach sprawi³a. W 
Krakowie samym do 20 000 ludzi zg³adzi³a. 
Jakoby nie dosyæ na jednem nieszczêœciu by³o, 
g³ód siê przy³¹czy³ do zarazy, która i na byd³o 
szkodliwe skutki wywar³a, przez co wszelkie 
¿ywnoœci nadzwyczajnie podro¿a³y [10].

l 1605. Trzêsienie ziemi na Wo³yniu, naczynia ze 
sto³ów spada³y, a ludzie œpi¹cy, z ³ó¿ek [12].

l 1612. Ludziom z Wo³ynia szkody dosyæ wielkie 
siê dzia³y, bo gdzie ieno szarañcza pad³a, tam 
wszystko, a¿ do czarney ziemie wyiad³a, a potym 
daley odlatowa³a, a wiele te¿ ludzi boi¹c siê iey, 
zbo¿a wpó³ niedoyrza³e sprz¹tali, y w tym 
szkodê wielk¹ odnieœli. Przyda³ ieszcze do tego 
Pan Bóg po¿ary wielkie, bo czêœci¹ przez pijane 
pacho³ki ¿o³nierskie, czêœci¹ przez ³otrostwo, 
które siê przy nich bawi³o, dla ³upiestwa 
pogorza³o  nie  ma³o  miast y  wsi w tych  dwu le-
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     ciech, a drugie y po dwakroæ gorza³y iako: Sokal, 
Tyszowce, Krasnystaw, Brzeœcie, S³onim, 
Nowogródek, Pu³tusk i insze [13].

l 1624/25. Œrodki ratunku od morowego powietrza 
by³y nastêpuj¹ce: osady oddzielano kordonem 
zdrowia, a do przekraczaj¹cego tê granicê 
strzelano. Po miastach zamykano zamtuzy 
(nierz¹dne domy), ³aŸnie publiczne i szynki; po 
wsiach wszystkie karczmy. W miejsce napojów 
gor¹cych pi jano zió³ka; gmin u¿ywa³ 
wywarzonego senesu z kwiatem burakowym i 
kminem, nadto warzy³ bzowe i kruszynowe 
skórki. Odmawianie pospo³em modlitw po 
domach, uczêszczanie liczne do spowiedzi, 
odczytywanie dzie³ medycznych by³y œrodkami 
duchowemi, dla odwrócenia tej klêski [14]. Po 
najeŸdzie Tatarów jednym z najsro¿szych, jakich 
kraj polski doœwiadczy³, wybuchnê³a zaraza 
i przez trzy miesi¹ce Ma³opolskê i Ruœ 
pustoszy³a [10].

l 1630. Op³akany by³ stan mieszkañców Polski, 
gdy lud g³ód razem i choroby œmiertelne gubi³y. 
W okolicach leœnych, ¿o³êdzie, szyszki lub korê 
drzew na m¹kê me³li i z niej chleb jedli. Gdy 
wiosna nadesz³a, z pokrzyw i chwastu zielenin¹ 
siê karmili. Zbiega³ siê lud, uciekaj¹c przed 
g³odem do Krakowa i miast wiêkszych, blady, 
wynêdznia³y i na pó³ martwy, zalega³ ulice, cisn¹³ 
siê do domów, ¿ebrz¹c litoœci, której pozyskaæ 
nie móg³. Umiera³ wiec gêsto po domach, 
drogach i polach [10].

l1 6 4 8 .  S t u t y s i ê c z n a  a r m i a  k o z a c k a  
Chmielnickiego najecha³a ziemie polskie. 
Zagony siêga³y Lublina i Brzeœcia. 26 X 
Chmielnicki po 3 tygodniach odst¹pi³ od 
oblê¿enia Lwowa, w którym z g³odu i zarazy 
zmar³o 10-15 tysiêcy ludzi. 12 XI próbowa³ 
zdobyæ Zamoœæ. W oblê¿onym mieœcie zmar³o 
kilka tysiêcy ludzi. Ludzie pochorzeli, trupa 
wszêdzie pe³no, niedostatek piwa, chleba i in-
szej ¿ywnoœci, konie i dobytki dla niedostatku 
pozdycha³y, pe³ne ich ulice i rynki, zaczym 
smród wielki i nieznoœny.

l IX 1652. W Krakowie kilka tysiêcy zara¿onych 
powietrzem zmar³o. Zaraza kilka prowincji 
zajê³a: Ruœ, Wo³yñ, Lublin, Ma³¹ Polskê i czeœæ 
Prus, tak¿e Piotrków, i tak handel i poczty usta³y 
[15]. W instrukcji poselskiej sejmiku ziemi 
che³mskiej (1652), opisano trudn¹ sytuacjê 
Krasnegostawu, zaapelowano do króla o 
wyj¹tkowe ograniczenie wysokoœci podatków 
p³aconych z dzier¿aw miejskich.

l 1677. Na Rusi umiera³y dzieci, starce, ludzie 
œredniego wieku, niewiasty, m³odzie¿ po wsiach, 
miastach, miasteczkach. W postrachu, w t³umie, 
w boleœci, grzebano nawet bez trumien. Tu³ali 
siê po lasach, po rozmaitych drogach, nie 
wiedz¹c jak siê strzec, gdzie siê chroniæ. Od 
powietrza nie by³o przytu³ku [15].

l  1690. Na Rusi i w wielkiem ksiêstwie litewskiem, 
tak¿e miejscami w Polsce, zjawi³a siê gromadna 
szarañcza, tak ¿e pola wszystkie okrywa³a. 
Szkodzi³a zbo¿u ró¿nemu, ³¹kom, ale ¿ywio³om 
¿adnym szkody nie by³o, i owszem t¹¿ szarañcz¹ 
pas³o siê byd³o, psy, kury, gêsi, zbytecznie tyj¹c. 
Nawet œwinie i wieprze dzicza³y po lasach 
ustawicznie bawi¹c siê a nie id¹c do domów, i nie 
daj¹c siê zapêdzaæ do chlewów. W tym¿e roku w 
niektórych stronach by³ g³ód ciê¿ki, od którego 
ludzie puchli i umierali.

l 1692. Byd³o po majêtnoœciach ró¿nie pad³o, 
osobliwie krowy. 1693 na Rusi, takie powietrze 
na konie i byd³o by³o, ¿e we w³oœci jednych koni 
czterysta wypad³o; a byd³a nic nie zosta³o. Co 
wiêksza, ta klêska ledwie, ¿e nie w jednym 
tygodniu by³a [16].

l 1699. G³ód by³ tak wielki na Wo³yniu, ¿e ludzie od 
niego puchli i umierali. To siê przeci¹gnê³o w roku 
1700, a przez lat siedem potem, jeszcze siê g³ód 
czuæ dawa³ [12].

l 1703, 1705 i 1719-1720. Doœæ silne epidemie w 
Rusi Czerwonej.

l 1711. Po przesz³orocznem powietrzu ucich³o, ale 
szarañcza niezmiernie wielka, daleko i wiêksza 
i gorsza, ni¿ co w roku 1690 by³a, a co naj-
wa¿niejsza, wszêdzie, zw³aszcza na Wo³yniu, 
Rusi, Litwie; a gdzie lecia³a i pad³a, nic tam na 
polach nie zostawi³a, nietylko ziarno i k³osy, ale 
te¿ i s³omê zjadaj¹c. Lecia³a, jako mg³a, ¿e nieba 
znaæ nie by³o, a lecia³a pu³kami, ró¿nych 
kolorów: jedne pu³ki zielone, drugie czarne, 
trzecie szare, czwarte ¿ó³te. Nie by³o tego 
miejsca, ¿eby wolne by³o od niej [16].

l 1712. Z przechodz¹cych wojsk moskiewskich, 
byd³em swojem, byd³o bardzo zara¿ali; zk¹d nie 
ustawa³a zaraza i trwa³a z niezmiern¹ szkod¹ 
przez rok 1713 i 1714 [16].

l 1744. Powsta³o powietrze na byd³o rogate 
najprzód na Rusi, a potem po ca³ej Polsce i 
Litwie, zk¹d znowu z wo³ami ruskiemi post¹pi³o 
do Szl¹ska, Pruss i do innych niemieckich 
krajów. Zabija³o powszechnie i gêsto przez 
cztery lata [17].

l 1748. Szarañcza z Wo³oszczyzny wylecia³a na 
Ukrainê w niezmiernej liczbie, a potem siê 
wysypa³a na ca³¹ Polskê, Litwê i prawie na ca³¹ 
Europê, o niej donoszono z pañstw niemieckich, 
o szkody przez ni¹ poczynione. Na Ukrainie 
sprawi³a g³ód, przybywszy tam na wiosnê i po-
¿ar³szy zbo¿a jeszcze zielone; w niedostatku 
chleba lud pospolity ¿ywi³ siê ¿o³êdziem i p¹-
kowiem drzew, ususzonem, wraz mielonem [17].

l 22 VII 1802. Szarañcza pojawi³a siê w okolicy 
Zamoœcia.

                                                   Kazimierz Sto³ecki
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O tym, ¿e Borowica jest niezwyk³¹ wsi¹ 
wiedzia³em du¿o wczeœniej. Jednak¿e dopiero 
uwa¿ne zag³êbienie siê w jej przesz³oœæ 
uzmys³owi³o mi z jak¿e piêkn¹ histori¹ tej wsi mam 
do czynienia. Ale po kolei. W internetowej Wikipedii 
o Borowicy mo¿na przeczytaæ, ¿e jest to wieœ w 
Polsce po³o¿ona w woj. lubelskim, w pow. 
krasnostawskim,  w  gminie  £opiennik Górny,  przy 

ujœciu rzeki Rejki do Wieprza. Zbiegaj¹ siê tu 
granice trzech mikroregionów: Pagórów 
Che³mskich, Obni¿enia Dorohuczy i Wynios³oœci 
Gie³czewskiej. Bierze tu swój pocz¹tek Kana³ 
Wieprz-Krzna. Jest jeszcze i o tym, ¿e znajduje siê 
tutaj koœció³ parafialny pw. Przemienienia 
Pañskiego - modrzewiowy, wzniesiony w latach 
1797-1799, a jego projektantem by³ architekt króla 
Stanis³awa Augusta - Jakub Kubicki m.in. projektant 
warszawskiego Belwederu. Tyle tylko o Borowicy 
„mówi” internetowa encyklopedia. Osobiœcie wiem, 
¿e w Borowicy ¿y³a i tworzy³a pisarka El¿bieta 
Jaraczewska - autorka  powieœci:  „Zofia  i  Emilia”, 

Literatura:
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„Wieczór adwentowy” oraz „Pierwsza mi³oœæ, 
pierwsze uczucie”. Warto odnotowaæ i to, ¿e 
sekretark¹ pisarki by³a Ludwika Ossoliñska, jak 
równie¿ to, ¿e podczas pobytu pisarki w 
N i e m c z e c h ,  J a r a c z a w s k a  k i l k a k r o t n i e  
kontaktowa³a siê z Goethem, dowodem jest œlad 
zapisu w dzienniku poety pod dat¹ 30 sierpnia 1823 
roku. W Borowicy urodzi³ siê Szmul Zygielbojm - 
póŸniejszy przywódca Bundu, i po opuszczeniu 
Polski, cz³onek Rz¹du Londyñskiego, który to na 
znak protestu przeciw bezczynnoœci Zachodu w 
sprawie zag³ady ̄ ydów, pope³ni³ samobójstwo. 

I jak mi by³o tej wiedzy ma³o, to w pierwszy 
ciep³y i s³oneczny dzieñ ubieg³orocznej jesieni 
wybra³em siê rowerem do Borowicy. Pojecha³em 
przez ¯ulin, zatrzymuj¹c siê obok przydro¿nej 
kapliczki wzniesionej w miejscu, w którym sta³a 
cerkiew, i przy drewnianym koœciele pomalowanym 
w radosne barwy. Nastêpnie pojecha³em przez 
Wolê  ̄ uliñsk¹  -  wieœ  uroczo  po³o¿on¹  wzd³u¿ 

rzeczki Rejki, zatrzymuj¹c siê na chwilê przy filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w £opienniku Górnym 
i patrz¹c jak z wielk¹ radoœci¹ wynosi z niej ksi¹¿ki 
szkolna dziatwa. A gdy dotar³em do Borowicy, to 
najpierw odpocz¹³em w cieniu drzew okalaj¹cych 
plac przed koœcio³em. I na pró¿no stuka³em do drzwi 
plebanii, albowiem na ten czas tutejszy proboszcz 
wyjecha³, aby nauczaæ religii w oddalonej o 
kilkanaœcie kilometrów szkole w Suchodo³ach, by w 
ten sposób dorobiæ sobie do marnego dochodu, bo 
co tu du¿o ukrywaæ - parafia liczy tylko oko³o 
czterystu wiernych.

Dziêki uprzejmoœci mieszkañców Borowicy, 
powoli dotar³em do domu Marka Bodaka - m³odego 
cz³owieka, który na ten czas moczy³ w miednicy 
wczeœniej przebit¹ na desce z gwoŸdziem 
opuchniêt¹ nogê, obok którego krz¹ta³a siê jego 
¿ona. Otó¿ Marek Bodak okaza³ siê posiadaczem 
dwóch kronik. Jedna jest autorstwa nie¿yj¹cego ju¿ 
Piotra Sawy, któr¹ pan Marek w przepiêkny sposób 
uzupe³ni³ o materia³y o Borowicy wyszukane na 
stronach internetowych. Natomiast druga kronika 
jest poœwiêcona historii Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Borowicy, której przez wiele lat 
przewodniczy³ miejscowy, tak¿e ju¿ nie¿yj¹cy, 
stra¿ak-regionalista i poeta - Julian Pukas. Otó¿ w 
tej kronice wpiêta jest minikronika wspomnianego 
Pukasa, który jak¿e piêknym jêzykiem opisuje w 
pigu³ce to wszystko, co zawar³ w swojej, tak¿e 
piêknie napisanej kronice, Piotr Sawa.

Naj³atwiej to s³uchaæ jak ktoœ wynurza z 
mroku czasu ludzkie wspomnienia i czas, który ju¿ 
nie powróci. A ja, s³uchaj¹c opowieœci swoich 
przodków, którzy przêdli tê niæ czasu przy 
¿arz¹cych siê wêgielkach kominka, ³owi³em ka¿de 
s³owo i chowa³em w zanadrzu pamiêci, aby kiedyœ 
opowiedzieæ swoim wnukom, albo tym, którzy 
zechc¹ s³uchaæ. I co zosta³o w mej pamiêci k³adê na 
karty tego pamiêtnika, a w pierwszym rzêdzie o 
gospodarzach tych terenów, które rozci¹gaj¹ siê od 
wschodu to El¿biecin, Wola ¯uliñska, ¯ulin i 
Borowica, gdzie hrabia mieszka³, teren cudowny: 
³¹ki od po³udnia i zachodu oraz lasy od pó³nocy i 
wschodu, a tak¿e rzeka, która w czas roztopów 
wszystkie doliny zalewa³a, a na brzegu tej rzeki, na 
niewielkim wzniesieniu, pa³ac hrabiego wspania³y, a 
nieopodal - izby czeladnicze, karczma i cegielnia...

To tylko maleñki fragment tego, co 
przeczyta³em w obu kronikach, z których mo¿na siê 
dowiedzieæ m.in. o tym, ¿e jesieni¹ roku 1799, po 
zakoñczeniu budowy koœcio³a, jego budowniczy 
Pietrucha, który by³ prostym wiejskim ch³opem, 
wracaj¹c do swojego domu utopi³ siê podczas 
przeprawy przez Wieprz w okolicach Trawnik. 
Pietrucha uton¹³ wraz ze swoimi toporami, œwidrami 
i d³utami. Do dziœ nie jest nic wiêcej wiadomo jak 
dosz³o do tej tragedii.
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Sto dziesiêæ lat póŸniej, w roku 1909, w 
Borowicy w lesie Zapuœcie, w czerwcu 
zorganizowano zabawê dla okolicznej szlachty. Do 
tañca przygrywa³a W³oœciañska Orkiestra Karola 
Namys³owskiego ze Starego Zamoœcia. Jak podaje 
kronikarz, stan kapeli liczy³ czterdziestu ch³opa.

W kronikach mo¿na te¿ wyczytaæ, ¿e w roku 
1927 miejscowy dziedzic Budny, który by³ tak¿e 
posiadaczem lubelskiego hotelu „Europa”, da³ 
drzewo na budowê mostu w Borowicy, albowiem 
wczeœniej przez Wieprz przeprawiano siê promem 
lub jad¹c przez Krasnystaw albo przez Kanie.

Jest tak¿e w tych kronikach o tragicznych 
wydarzeniach, jakie mia³y miejsce w dwu-
dziestoleciu miêdzywojennym, a tak¿e podczas 
wojny. Otó¿ w lipcu 1932 r. kawaler z Rejowca 
zastrzeli³ swoja dziewczynê Czes³awê Bobiner lat 
20, a nastêpnie dwukrotnie strzeli³ z flinty do siebie. 
Strza³y te jednak nie by³y œmiertelne, a tylko 
oszpeci³y g³owê kawalera, który ju¿ do koñca ¿ycia 
zosta³ bez jednego oka. Tego samego roku, w 
miesi¹c póŸniej, w sierpniu, równie¿ m³oda i piêkna 
dziewczyna na tle mi³osnym odebra³a sobie ¿ycie. 
Dwa lata póŸniej w maju 1934, na zabawie zostaje 
œmiertelnie ugodzony no¿em Stanis³aw Ka³akucki. 
Trzy miesi¹ce póŸniej, w sierpniu, kawaler z ¯ulina 
postanawia zabiæ siebie i dziewczynê z Borowicy, 
która nie chcia³a odwzajemniæ jego mi³oœci.

I chyba najczarniejszy dzieñ w historii 
Borowicy. By³ 30 kwietnia 1944, kiedy to hitlerowcy 
wraz z ukraiñskimi nacjonalistami spacyfikowali 
Borowicê. Wówczas zatrzymano z okolicznych 
wiosek ponad 250 ch³opów, w tym kilkunastu z 
Borowicy. Podobno zginêli póŸniej rozstrzelani w 
Kumowej Dolinie k. Che³ma.

Osobiœcie bardzo chcia³bym, aby te kroniki 
mog³y w przysz³oœci ukazaæ siê w formie 
ksi¹¿kowej.

Gdy w Borowicy by³em po raz drugi, tym 
razem w pierwszej dekadzie kwietnia 2010 roku, 
aby zrobiæ jeszcze kilka zdjêæ, to spotka³em w 
obejœciu swojego rodzinnego domu pana 
Krzysztofa Rokitê, który niedawno, po 35 latach 
pracy na Œl¹sku powróci³ do rodzinnej Borowicy. 
Otó¿ pan Krzysztof pokaza³ mi miejsce, w którym 
wznosi³ siê dwór, gdzie by³a gorzelnia i karczma, a 
tak¿e miejsca, w których mieszkali ¯ydzi. On sam 
mieszka w po¿ydowskim domu, który przed wojn¹ 
od miejscowego ¯yda odkupi³ jego dziadek. Na 
moje pytanie, dlaczego tu powróci³, pan Krzysztof 
odrzek³: Nie ma nigdzie takiej ciszy i piêkna 
przyrody jak w Borowicy.

Jan Henryk Cichosz

Dopisek: 27 marca 2010 roku sp³on¹³ doszczêtnie 
dom Marka Bodaka. Z po¿aru uratowali zaledwie 
kilka rzeczy, w tym Bibliê i dwie kroniki. 
Tymczasem Marek z ¿on¹ i dzieæmi zamieszkali 
tymczasowo u swoich rodziców.

Szmul Mordechaj Zygielbojm (Zygelbojm), 
pseudonim „Artur”, urodzi³ siê 21 lutego 1895 roku 
w niedalekiej Borowicy (gmina £opiennik), w dobrze 
uposa¿onej rodzinie ¯ydów chasydzkich. By³ 
wnukiem Abrama Borowicera i jego drugiej ¿ony 
Go³dy. Dziadek Abram by³ arendarzem, czyli 
zarz¹dc¹, a raczej dzier¿awc¹ m³yna, stawów i pól 
miejscowego dziedzica. Borowicer to nazwisko 
„umowne”, pochodz¹ce od nazwy miejscowoœci, z 
której siê wywodzi³, zmienione przez w³adze 
carskie na Zygielbaum, a póŸniej przez samego 
Szmula spolszczone na Zygielbojm. Ojciec 
Szmula, Joske, najm³odszy syn Abrama i Go³dy, 
wykszta³cony i oczytany, wysoki m³odzieniec z rud¹ 
czupryn¹, drobnej budowy, by³ ortodoksem i 
mistykiem, oddanym Bogu, zamkniêtym we 
w³asnym œwiecie i ¿yj¹cym ponad wszystkimi jego 
problemami. Nienawidzi³ „robienia interesów” na 
kwitach i lichwie. Henele, matka Szmula, kobieta 
nieprzeciêtnej urody wywodzi³a siê z godnego, 
rabinackiego rodu i by³a córk¹ Jakuba Pinkiera - 
rabina, rzezaka oraz kantora krasnostawskiej 
bo¿nicy chasydzkiej. Ich wesele odby³o siê w 
Krasnymstawie i trwa³o siedem dni. M³odzi 
zamieszkali w Borowicy. Zaradna i pracowita 
synowa by³a uwielbiana przez swoich teœciów, a 
Joske dla piêknej ¿ony ograniczy³ swoje nabo¿ne 
myœlicielstwo i zaj¹³ siê kierowaniem prac¹ m³yna. 
Szmul by³ pierworodnym synem Joskego i Henele. 
W Borowicy urodzi³o siê jeszcze troje ich dzieci: 
córka Fajga oraz synowie Srul i Mosze. Ich 
szczêœliwe ¿ycie wiejskie skoñczy³o siê nagle 
pewnej nocy, gdy ca³a Borowica zosta³a obudzona 
ze snu krzykami ludzi i odg³osem tr¹bek 
stra¿ackich. Czerwona ³una ogarnê³a wieœ. To 
p³on¹³ m³yn Zygielbojmów. Nic nie uda³o siê 
uratowaæ. Po tym zdarzeniu wszystko siê zmieni³o. 
Równie¿ dziedzic zmieni³, jak siê póŸniej okaza³o 
pod wp³ywem ¯yda Sznajdli z Izbicy, swój 
przychylny i przyjazny stosunek do dzier¿awcy 
Abrama i jego rodziny. Z ciê¿kim sercem 
Zygielbojmowie opuœcili Borowicê i wyjechali do 
Krasnegostawu. Jak wspomina³ urodzony ju¿ w 
Krasnymstawie Fajwel, kolejny brat Szmula, by³o to 
wówczas miasto z du¿¹ przewag¹ ludnoœci 
polskiej, otoczone zab³oconymi miasteczkami 
¿ydowskimi jak Rejowiec, Izbica, Gorzków, Piaski i 
Trawniki. Krasnystaw wygl¹da³ inaczej, a b³ota w 
nim nikt nie znalaz³ nawet na lekarstwo. 
Miasto czyste, zadbane, dobrze urz¹dzone,

,,Moje ¿ycie nale¿y do narodu
 ¿ydowskiego w Polsce i dlatego
   mu je oddajê”

Zbigniew Atras
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W Krasnymstawie nie by³o jakiegoœ 
sztywnego podzia³u na narodowoœci. ¯ydzi 
mieszkali u Polaków, a Polacy u ¯ydów. 
Zygielbojmowie zamieszkali w domu Pisarskiego, 
stoj¹cym na placu przy bo¿nicy. Pomimo 
posiadania w Krasnymstawie du¿ej i bliskiej 
rodziny, nasta³y dla nich ciê¿kie czasy. Joske nie 
móg³ znaleŸæ pracy i chodzi³ za³amany, bo przecie¿ 
powinien zapracowaæ na rodzinê i mieszkaj¹cych z 
nimi jego starych rodziców. Niezaradnego ziêcia 
wspomaga³a jak mog³a teœciowa Ryfka, ¿ona rabina 
Pinkiera, oraz jej synowie i bracia Henele - Mosze 
Pinkier i Biome Pinkier, w³aœciciele dwóch 
krasnostawskich piekarni. Jednak najwiêksza 
pomoc dla rodziny Zygielbojmów przysz³a w tym 
czasie ze strony borowickich ch³opów. To oni 
przekonali Joskego do zajêcia siê handlem zbo¿em 
i rybami, które mu dostarczali. Tak to z dnia na dzieñ 
Joske Zygielbojm sta³ siê kupcem. Rodzina 
przeprowadzi³a siê do wiêkszego mieszkania na 
Zakrêciu. Jednak dobre dni nie trwa³y d³ugo. Joske 
nie by³ bezlitosnym kucem. Nie pozwala³y mu na to 
ortodoksyjne przekonania. Potrzebuj¹cym dawa³ 
towar na kredyt i po¿ycza³ bez procentów, tak ¿e 
interes szybko upad³. Sytuacjê rodziny ratowa³a 
Menele, zak³adaj¹c w domu herbaciarniê z 
kramikiem spo¿ywczym, której sta³ymi klientami byli 
¿o³nierze stacjonuj¹cej w mieœcie kompanii wojska. 
Jednak pech nadal ich przeœladowa³ i dom, w 
którym mieszkali strawi³ po¿ar. Ledwie uszli z 
¿yciem. Bez grosza przy duszy i jakichkolwiek 
rzeczy osobistych znaleŸli k¹t u rzeŸnika 
Abrachama, w domu stoj¹cym przy ulicy, na której 
by³y koszerne i trefne jatki. Henele, córka rabina, 
wziê³a na miesiêczne raty maszynê do szycia marki 
Singer i zosta³a krawcow¹. Joske tak¿e znalaz³ 
swoje powo³anie. Zacz¹³ udzielaæ lekcji i sta³ siê 
nauczycielem. By³a to dzia³alnoœæ nielegalna. 
Pamiêtajmy, ¿e Polska by³a w tym czasie pod 
zaborami, a on uczy³, tak¿e dzieci chrzeœcijañskie, 
daj¹c im lekcje jêzyka polskiego. By³ chyba dobrym 
nauczycielem, bo gdy do Krasnegostawu przyby³ z 
Petersburga ¯yd Lajzer Lajfer, posiadacz dyplomu 
nauczyciela i otworzy³ w mieœcie legaln¹ szko³ê, 
iloœæ uczniów Joskego tylko nieznacznie siê 
zmniejszy³a. Henele tak¿e by³a dobr¹ krawcow¹. 
Szy³a poœciel, koszule mêskie i damskie, ozdobne 
poduszeczki z frêdzlami i koronkami. Jak mog³a 
pomaga³a innym, staj¹c siê w potrzebie po³o¿n¹, a 
nawet mamk¹ dzieci anemicznych matek. W 
Krasnymstawie urodzi³a kolejne swoje dzieci - córkê 
Chawê, synów Piniê i Fajwela, córkê Chanciê oraz 
synów Abramka i Rouvena. Henele zajmowa³a siê 
tak¿e zio³olecznictwem. Przyrz¹dza³a maœci, 
stawia³a bañki, przyk³ada³a pijawki. Zawsze mia³a 
cierpliwoœæ dla ludzi i otoczona by³a powszechnym 
szacunkiem.  Jednak  osi¹gane  przez  obojga 

z brukowanymi ulicami i szerokimi chodnikami. 
Rowy odprowadza³y wodê do rzek, a du¿a iloœæ 
zieleni i drzew radowa³a oczy. Dwupiêtrowe domy 
na rynku, wszystkie murowane. By³ nawet park z 
artystycznie wyrzeŸbion¹ altank¹, w której w dni 
œwi¹teczne gra³a orkiestra wojskowa. Ostatnim 
krzykiem nowoczesnoœci, jaki posiada³o miasto, 
by³a gazowa latarnia przed magistratem. 

W mieœcie razem z Polakami mieszkali 
¯ydzi. By³o ich oko³o szeœciuset: rzemieœlników, 
kupców, poœredników, bogaczy, domokr¹¿ców i ró¿-
nych innych, zacnych biedaków. Miasto posiada³o 
chasydzk¹ bo¿nicê, bibliotekê ¿ydowsk¹, a nawet 
w³asnego poetê z czarn¹ kokard¹, Pinchasa 
Oksenberga, mê¿a kuzynki Racheli Pinkier. 
Krasnystaw pachnia³ sadami - ksiêdza, poœrodku 
miasta, i wielu innymi wokó³. Spokojne miasteczko 
z takim samym spokojnym niebem i spokojnymi 
gwiazdami. Miasteczko, które sam Stwórca piêknie 
przystroi³. Nawet ksiê¿yc wisia³ ni¿ej i jaœniej œwieci³ 
nad Krasnymstawem. W jakim innym miasteczku 
biedne, nie tylko ¿ydowskie dziecko mog³o zjeœæ 
iryska za grosz, czyli prawie darmo? Cukierki 
wyrabia³a ¿ona rabego - Motela. Zygielbojmowie 
pokochali Krasnystaw. Nawet Joske, têskni¹cy za 
swoj¹ Borowic¹ polubi³ spokojny, polsko-¿ydowski 
pejza¿ miasta, z wyj¹tkiem bogaczy, o których 
zawsze mawia³, „¿e im s¹ starsi, tym wiêkszymi 
prostakami siê staj¹, a ich ciemnota jest wiêksza od 
posiadanego bogactwa”. To w³aœnie po ojcu, Szmul 
i reszta dzieci odziedziczy³y poczucie spo³ecznej 
sprawiedliwoœci i stawania po stronie skrzyw-
dzonych.

Widok Krasnegostawu od strony rzeki Wieprz
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ni nie martwi, pani zacznie p³aciæ, kiedy pani bêdzie 
mia³a pieni¹dze”. W³aœnie to zdarzenie utkwi³o 
g³êboko w sercu dorastaj¹cego ch³opaka. Wp³ynê³o 
na jego poczucie patriotyzmu i wzbudzi³o ju¿ na 
zawsze sympatiê do Polaków.

W fabryce pracowa³o coraz wiêcej dzieci i to 
z coraz „godniejszych” domów. Ch³opcy i 
dziewczêta razem. Syn Chaima Joelsa, córka 
Motla Dworzesa i Cyrla, urzêdnika gminnego, wnuk 
rabina Jakuba (Szmul), oraz wielu innych. 
Przebywaj¹ razem ca³ymi dniami, prowadz¹ 
bluŸniercze rozmowy, kupuj¹ sobie nie¿ydowskie 
ubiory - czy to wypada - ca³e doros³e miasto wrza³o. 
Opustosza³y place, park i brzegi Wieprza. Dzieci z 
grobli ju¿ nie pluska³y siê w rzece. Ka¿dego ranka 
sz³y do fabryki. Szmul przesta³ pochylaæ g³owê 
zwyczajem swego ojca. Wyprostowa³ plecy, a jego 
spojrzenie sta³o siê bardziej godne, tak jak u innych 
kolegów i kole¿anek z fabryki. W koñcu by³ 
robotnikiem i g³ównym ¿ywicielem ca³ej, licznej 
rodziny. Pozna³ nowych przyjació³, wœród nich by³ 
Chackel, syn majstra, którego w³aœciciel fabryki 
sprowadzi³ z wielkiego miasta. Widzia³ ju¿ wiele i 
teraz opowiada³ im o wielkich fabrykach z wysokimi 
kominami i tysi¹cami robotników, o zwi¹zkach 
zawodowych, strajkach, godnoœci. Z czasem 
Szmul awansowa³ i stan¹³ przy no¿u do krojenia 
wiórów. By³ trochê za ma³y i musia³ podskakiwaæ by 
dosiêgn¹æ uchwytu no¿a, ale mia³ ju¿ 40 kopiejek 
dziennie. Praca monotonna. Zmêczenie dawa³o o 
sobie znaæ, a nó¿ by³ bardzo ostry. Któregoœ dnia w 
czasie pracy nagle poczu³ tysi¹ce szpilek 
przebiegaj¹cych przez wszystkie jego koœci. 
Miêdzy wiórami o dziwnym, czerwonym 
zabarwieniu, le¿a³y kawa³ki palców jego lewej 
rêki. I ciemnoœæ.

W lipcu 1914 roku wybuch³a wojna i szybko 
objê³a polskie ziemie. Przez Krasnystaw prze-
chodzi³ front. Dosz³o do zaciêtych walk rosyjsko-
austriackich. Wokó³ miasta trwa³a za¿arta bitwa. 
¯o³nierze austriaccy wypêdzili ludzi z domów na 
grobli, które nastêpnie zburzyli, by nie zas³ania³y im 
pola ostrza³u. ¯ydzi zgromadzili siê na jednym z 
miejskich  placów. Trwa³  ostrza³  artyleryjski.

zyski ledwie wystarcza³y na utrzymanie licznej 
rodziny i starych rodziców Joskego. W dodatku 
Joske zapad³ w tym czasie na suchoty. 

Aby unikn¹æ biedy i wspomóc finansowo 
rodzinê, ju¿ w wieku jedenastu lat Szmul, bêd¹cy 
najstarszym dzieckiem rozpocz¹³ pracê w 
miejscowej fabryce drewnianych pude³ek 
aptecznych. Za³o¿y³ j¹ przyby³y z Lublina ¯yd rabi 
Baruch Lurje. Fabryka powsta³a w du¿ym domu z 
wielkim podwórzem, zakupionym od Chaima 
Lerbera,  s to j¹cym miêdzy domostwami 
rzemieœlników i wozaków na grobli nad rzek¹. 
Miasto o¿y³o. Jego ulicami przez ca³y dzieñ 
przeje¿d¿a³y skrzypi¹ce wozy za³adowane k³odami 
drewna. Powsta³y nowe miejsca pracy. Przy 
produkcji samych pude³ek zatrudniano dzieci za 30 
kopiejek dziennie, czyli po³owê stawki doros³ego. 
By³a to du¿a szansa dla Szmula i wielu innych. 
Wraz z jej podjêciem, wkracza³ jednak 
przedwczeœnie w doros³e ¿ycie. Koñczy³o siê 
d z i e c i ñ s t w o  s p ê d z o n e  w  B o r o w i c y  i  
Krasnymstawie, a przecie¿ to w³aœnie nasze ma³e 
miasteczko ukszta³towa³o jego charakter i g³êbokie 
poczucie polskoœci. Romantyzm miasta nad 
Wieprzem, czy piêkno œpiewu w krasnostawskiej 
bo¿nicy chasydzkiej pozosta³y na zawsze w jego 
pamiêci. Od czasu po¿aru m³yna i wyjazdu z 
Borowicy w domu Zygielbojmów nigdy siê nie 
przelewa³o. Zawsze brakowa³o jedzenia i pieniêdzy 
na komorne za wynajmowane mieszkanie. Szmul 
czêsto wspomina³ zdarzenie, gdy matka przez kilka 
miesiêcy nie p³aci³a czynszu i wspólnie prze¿ywali 
chwile strachu. Gdy z lêkiem posz³a do gospodarza 
domu, którym by³ Polak, us³ysza³a: „Pani Józefowo, 
czy pani myœli, ¿e ja pani¹ wyrzucê z dzieæmi z 
mieszkania? Na myœl mi nie przysz³o! Niech siê pa-

ul. Mostowa
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Ostatnie metry, z radoœci pokona³ prawie 
tanecznym krokiem. Na brzegu matka ca³owa³a go 
ze szczêœcia, ojciec obejmowa³, a ludzie gratulowali 
odwagi. Te w³aœnie dwa dni walk o Krasnystaw 
wyzwoli³y w Szmulu ca³¹ skrywan¹ do tej pory 
odwagê i wiarê w siebie, pozostawiaj¹c je przy nim 
ju¿ na zawsze.

W Rejowcu rodzina Zygielbojmów prze-
bywa³a oko³o kilku miesiêcy. Tu zmar³ Abram, ojciec 
Joskego i dziadek Szmula. PóŸniej wszyscy 
wyjechali do Che³ma, gdzie zamieszkali u swych 
kuzynów na Nowym Œwiecie. Nastêpnie wynajêli 
zawilgocon¹ suterenê bez okien, w kamienicy przy 
ulicy Pi³sudskiego. Suchoty Joskego postêpowa³y. 
Niebawem zmar³. Na barki doros³ego ju¿ wówczas 
Szmula spad³ ciê¿ar utrzymania matki i licznego 
rodzeñstwa. Rozpocz¹³ pracê w olejarni, a póŸniej 
jako rzemieœlnik, zajmuj¹c siê wyrobem 
rêkawiczek. Sam tak¿e za³o¿y³ rodzinê (¿ona 
Go³da) i zosta³ ojcem dwojga dzieci (syn Joske i 
córka Ryfka). W zak³adzie pracy zaanga¿owa³ siê w 
dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych, nadrabiaj¹c 
jednoczeœnie zaleg³oœci edukacyjne. Prze¿ycia z 
dzieciñstwa i praca zwi¹zkowa sprawi³y, ¿e odda³ 
siê ca³kowicie idei socjalizmu. W Che³mie wst¹pi³ do 
Bundu (Powszechny ¯ydowski  Zwi¹zek 
Robotniczy) bêd¹cego lewicow¹, antysyjonistyczn¹ 
parti¹ ¿ydowsk¹. Tu w pe³ni ujawni³y siê jego talenty 
organizacyjno-oratorskie, i szybko znalaz³ siê we 
w³adzach centralnych partii. Wyjecha³ do Warszawy 
i wkrótce zosta³ sekretarzem generalnym Sekcji 
¯ydowskiej Centralnej Komisji Zwi¹zków 
Zawodowych. 

Po rozstaniu z pierwsz¹ ¿on¹, o¿eni³ siê z 
Mari¹ Rozen (aktork¹ i œpiewaczk¹), z któr¹ mia³ 
syna Artura. W 1927 roku zasiad³ w Radzie Miasta 
Warszawy, a w 1936 przeniós³ siê do £odzi, gdzie 
tak¿e pe³ni³ funkcjê radnego. 1 wrzeœnia 1939 roku 

Wokó³ s³ychaæ by³o huk rozrywaj¹cych siê 
pocisków, wal¹cych siê domów i jêki rannych. 
Strzelanina trwa³a przez ca³y dzieñ. Miasto p³onê³o. 
Brakowa³o wody pitnej. Ludzie s³abli ze strachu 
i wycieñczenia. Powszechna i rosn¹ca panika 
ogarnia³a wszystkich. Nagle z t³umu wybieg³ Szmul 
z wiadrami w rêkach, i nie zwa¿aj¹c na strza³y, 
popêdzi³ w kierunku rzeki. Po chwili ju¿ wraca³ z 
wiadrami pe³nymi wody. Ludzie rzucili siê do picia, 
lecz ktoœ ze starszyzny ¿ydowskiej ostrzeg³, ¿e 
woda mo¿e byæ zatruta przez Kozaków i na oczach 
wszystkich spragnionych, wyla³ wodê na ziemiê. 
Wysi³ek i poœwiêcenie Szmula posz³y na marne. 
Wieczorem Kozacy zdobyli miasto i wypêdzili 
wszystkich mieszkañców z placu. Strzelanina 
jednak trwa³a nadal. Po¿ar trawi³ miasto. Padali 
zabici i ranni. Dok¹d biec, gdzie znaleŸæ 
bezpieczne miejsce? Spoœród setek ludzi 
ogarniêtych panik¹, znowu m³ody ch³opak - Szmul, 
jako jedyny wykaza³ siê trzeŸwoœci¹ myœlenia i 
skierowa³ ca³y t³um do parku, ostatniego miejsca w 
mieœcie, które nie p³onê³o. Wokó³ parku biwakowali 
Kozacy, opijaj¹c ostro zwyciêstwo. Nagle na rynek 
wdar³a siê austriacka kawaleria. Walczono na 
bagnety. Ludzie biegali jak szaleni. Szable 
wymierza³y ciosy, ranne konie tratowa³y t³um. 
¯ydzi, szukaj¹c ratunku spogl¹dali z nadziej¹ na 
swego bohatera, na Szmula, który tego dnia jakby 
by³ obdarzony jakimœ proroczym widzeniem, 
poprowadzi³ ich nad rzekê w kierunku mostu. Tu 
jest spokojnie i jest woda, ale zatruta. Szmul, 
patrz¹c w oczy ojca wzi¹³ do rêki kubek, zaczerpn¹³ 
wody z rzeki i pi³. Jeden, drugi, trzeci kubek wody. 
Na ten widok ca³y t³um rzuci³ siê biegiem nad brzeg 
rzeki. Woda nie by³a zatruta i mo¿na by³o wreszcie 
zaspokoiæ pragnienie. Przez ca³¹ noc trwa³y walki o 
miasto. Ognie po¿arów siêga³y najwy¿szych drzew. 
Nad ranem walki usta³y i miasto ogarnê³a 
nienaturalna cisza. Odwa¿niejsi poszli zobaczyæ, 
czy coœ zosta³o z ich domów. Wracali z 
opuszczonymi g³owami i popio³em w d³oniach. 
Wszystko by³o spalone. Ktoœ zaproponowa³ 
ucieczkê do Rejowca, gdzie nie by³o walk. Wszyscy 
ruszyli w kierunku mostu. Ka¿dy niós³ lub wióz³ na 
wózkach resztki uratowanego dobytku. D³uga 
karawana uciekinierów - ¯ydów, oddala³a siê od 
spalonego miasta. Pierwszych wkraczaj¹cych na 
most zatrzyma³y pog³oski o jego zaminowaniu. 
Ludzie stanêli jak wryci. Droga ucieczki by³a 
zamkniêta. Poczuli siê jak w pu³apce. I wtedy 
dziewiêtnastoletni Szmul wszed³ na most. T³um 
rozsun¹³ siê na boki na bezpieczn¹ odleg³oœæ, 
przestraszony mo¿liwoœci¹ nast¹pienia eksplozji. A 
Szmul szed³ krok za krokiem po „zaminowanym” 
moœcie na drugi brzeg, póŸniej wraca³ po nim inn¹ 
stron¹, by dok³adnie sprawdziæ zagro¿enie. 

Szmul Zygielbojm
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¯ydów jest „ma³o efektywna i wp³ywa deprymuj¹co 
na ¿o³nierzy plutonów egzekucyjnych”. W celu 
zwiêkszenia „przerobu” Niemcy przyst¹pili do 
budowy specjalnych oœrodków s³u¿¹cych 
„przemys³owemu uœmiercaniu ludzi” i to na skalê 
niespotykan¹ dot¹d. By³y to oœrodki zag³ady 
s³u¿¹ce wy³¹cznie zabijaniu ludzi. Na terenie 
okupowanej Polski hitlerowcy zbudowali szeœæ 
oœrodków zag³ady: Be³¿ec, Che³mno, Majdanek, 
Oœwiêcim, Sobibór i Treblinkê. Jako formy 
„zabezpieczenia surowca dla fabryk œmierci”, a 
tak¿e punkty dodatkowej likwidacji ¯ydów, Niemcy 
tworzyli obozy koncentracyjne, obozy pracy 
przymusowej, getta i ró¿ne inne miejsca straceñ. Za 
pomoc i ukrywanie ¯ydów karano œmierci¹. W tych 
fabrykach œmierci hitlerowcy mordowali dziennie 
tysi¹ce ¯ydów polskiego pochodzenia, a plany 
zak³ada³y ca³kowit¹ eksterminacjê narodu. 
Zabijano wszystkich: noworodki i dzieci, kobiety i 
mê¿czyzn, chorych i starców. Nad okupowan¹ 
Polsk¹ szala³ anio³ œmierci odziany w niemiecki 
mundur ze swastyk¹ na ramieniu.

Szmul Zygielbojm otrzymywa³ z kraju 
dok³adne raporty o skali prowadzonego przez 
hitlerowców ludobójstwa. Przekazywa³ te 
informacje Œwiatowemu Kongresowi ¯ydów i 
Amerykañskiemu Kongresowi ¯ydowskiemu. Mia³ 
nadziejê, ¿e tak potê¿ne organizacje wywr¹ nacisk 
na rz¹dy pañstw alianckich, oraz wykorzystaj¹ 
w³asne wp³ywy i œrodki finansowe w celu udzielenia 
pomocy ¯ydom w Polsce. Liczy³ na uruchomienie 
programu wizowego dla ¯ydów w okupowanej 
Warszawie, oraz inne dzia³ania mniej legalne jak 
wykup  ludz i  z  ge t ta  i  p rzekupywan ie  
funkcjonariuszy gestapo. Dzia³ania Zygielbojma 
wspiera³ emigracyjny prezydent W³adys³aw 
Raczkiewicz i premier W³adys³aw Sikorski. 18 
grudnia 1942 roku kancelaria prezydenta 
wystosowa³a dramatyczny list do papie¿a Piusa XII, 
b³agaj¹c go o publiczn¹ obronê mordowanych 
Polaków i ¯ydów. Zygielbojm s³a³ apele do 
Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a z 
p roœbam i  o  p r zep rowadzen ie  kon t ro l i  
warszawskiego getta i obozów zag³ady. Wysy³a³ 
listy do prezydenta USA, Roosevelta, przemawia³ 
na antenie radia BBC. Domaga³ siê ratunku i 
pomocy. Bezskutecznie. Rezultaty tych dzia³añ by³y 
mierne, a apele nie odnios³y zamierzonego skutku. 
Alianci i œwiatowa spo³ecznoœæ ¿ydowska nie 
chcieli uwierzyæ w doniesienia z terenów 
okupowanej Polski i oskar¿enia o ludobójstwo na 
niespotykan¹ skalê rzucane na cywilizowany naród 
niemiecki. Polscy ¯ydzi pozostali sami, a pomoc 
udzielana im z nara¿eniem w³asnego ¿ycia przez 
liczn¹ rzeszê Polaków, uratowa³a wprawdzie 
tysi¹ce osób, ale by³a tylko kropl¹ w morzu potrzeb.

ca³y œwiat Polaków i polskich ¯ydów zawali³ siê 
nagle, z hukiem dzia³ pancernika Schleswig-
Holstein i przeraŸliwym wyciem  bomb zrzucanych 
z niemieckich sztukasów. Wydawa³o siê, ¿e 
jesteœmy silni, zwarci i gotowi. ¯e damy radê. ¯e 
bêdzie dobrze. Nikomu nawet przez myœl nie 
przesz³o, jakie bêd¹ skutki tej wojny i jak wysok¹ 
cenê w³aœnie nam, Polakom i ¯ydom polskim ju¿ 
nied³ugo przyjdzie zap³aciæ. Szmul Zygielbojm 
powróci³ z £odzi do Warszawy. Bra³ udzia³ w 
organizowaniu obrony miasta przed wojskami 
niemieckimi. Wspó³organizowa³ Robotnicze 
Bataliony Obrony Warszawy. Po zajêciu stolicy 
przez Niemców by³ jednym z dwunastu 
zak³adników, gwarantów kapitulacji miasta. Wszed³ 
w sk³ad Rady ¯ydowskiej. Sprzeciwia³ siê zgodzie 
na dobrowolne przesiedlenie ̄ ydów warszawskich 
i utworzenie getta. Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 
podziemn¹. Organizowa³ ¿ydowskie struktury 
ruchu oporu. By³ aresztowany przez Niemców, ale 
okupanci wypuœcili go, gdy¿ nie rozpoznali 
wówczas jego prawdziwej to¿samoœci.

W 1940 roku Szmul Zygielbojm, wyko-
rzystuj¹c wsparcie centralnej organizacji Bundu, 
wyjecha³ z okupowanej Polski i dotar³ szczêœliwie 
do Brukseli, choæ po drodze zosta³ zawrócony z 
granicy holenderskiej do Niemiec, gdzie ukrywa³ siê 
przez dwa tygodnie, pozbawiony wszelkich 
œrodków do ¿ycia. W Brukseli, podczas konferencji 
europejskich partii socjaldemokratycznych wyg³osi³ 
przemówienie na temat sytuacji ¯ydów w 
okupowanej Polsce, którym zaszokowa³ 
wszystkich obecnych. Pomimo przedstawionych 
faktów, wiêkszoœæ uczestników konferencji przyjê³a 
tê mowê z niedowierzaniem. Ze stolicy Belgii Szmul 
Zygielbojm wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych, a 
póŸniej do Londynu, gdzie 3 lutego 1942 roku z 
ramienia swej partii zosta³ cz³onkiem Rady 
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Rada to 
namiastka polskiego sejmu, bêd¹ca cia³em 
opiniodawczym i doradczym Prezydenta RP na 
UchodŸstwie W³adys³awa Raczkiewicza. Dzia³aj¹c 
w Radzie, Zygielbojm stara³ siê przekazywaæ 
aliantom wszelkie informacje otrzymywane od 
polskiego podziemia i organizacji ¿ydowskich 
dzia³aj¹cych na terenie okupowanej Polski, o 
prowadzonym przez Niemców Holokauœcie.

Pamiêtajmy, ¿e ju¿ od ponad roku (rozkaz 
Hitlera wydany zosta³ 21 lipca 1941) Niemcy 
wprowadzali w ¿ycie plan dotycz¹cy ostatecznego 
rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej na terenie pañstw 
podleg³ych i okupowanych przez III Rzeszê. 
Pocz¹tkowo hitlerowcy budowali obozy przej-
œciowe i obozy pracy, w których gromadzili ludnoœæ 
¿ydowsk¹ w celu póŸniejszej likwidacji. Jednak 
szybko doszli do wniosku, ¿e ta forma mordowania 
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prawdziwych. ¯ydowskie organizacje miêdzy-
narodowe i polityczne cenzurowa³y je i prze-
k³amywa³y. Ani one, ani spo³eczeñstwo ¿ydowskie 
nie podjê³o masowych akcji protestacyjnych na 
terenie pañstw, w których ¿y³o. Organizacje 
¿ydowskie raczej kierowa³y swe dzia³ania na 
utworzenie pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie i to 
by³ ich g³ówny cel. Dlaczego zginê³y miliony - 
odpowiedŸ jest bardzo trudna. Byæ mo¿e nie 
istnieje. Bo jak mo¿na zrozumieæ ca³kowit¹ 
uleg³oœæ, poddanie siê bez walki (wyj¹tek - 
powstanie w getcie warszawskim), a nawet 
wspó³udzia³ policji ¿ydowskiej w organizacji 
transportów do obozów zag³ady. W czasie wojny 
¯ydzi z Polski i Europy nie doczekali siê skutecznej 
pomocy od pañstw alianckich, czy te¿ w³asnych 
rodaków, a i dziœ czêste przypadki spotykane w 
zagranicznej prasie, nazywania obozów zag³ady, 
„polskimi obozami” œwiadcz¹ raczej o czymœ innym 
ni¿ zrozumienie. To nie Polska zbudowa³a obozy 
œmierci i nie Polacy zagazowali, spalili, zag³odzili i 
rozstrzelali trzy miliony obywateli swojego pañstwa, 
narodowoœci ¿ydowskiej. Na liœcie izraelskiego 
Instytutu Pamiêci Mêczenników i Bohaterów 
Holocaustu Yad Vashem w Jerozol imie 
„Sprawied l iwy wœród Narodów Œwiata”  
najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ Polacy. Pomimo to 
stale oskar¿a siê Polskê i Polaków o antysemityzm. 
Mo¿e i tkwi w nas jakiœ u³amek antysemityzmu, ale 
nie przeszkadza³o to naszym ojcom ¿yæ przez 800 
lat zgodnie i obok siebie na tej samej ziemi. Ziemi, 
która wyda³a najwybitniejszych twórców i 
najwiêksze dzie³a kultury ¿ydowskiej i wspólnej, 
polsko-¿ydowskiej. Kultury, która jest niepodzielna.

Dziœ o Szmulu Zygielbojmie, polskim 
¯ydzie, który odpowiedzia³ dos³ownie na apel 
powstañców warszawskiego getta, nie pamiêta 
¿aden inny kraj na œwiecie, tylko Polska. D¿amilia 
Antkiewicz nakrêci³a dokumentalny film pt. „Œmieræ 
Zygielbojma”. Aleksander Rowiñski napisa³ 
biograficzn¹ powieœæ pt. „Zygielbojma œmieræ i 
¿ycie”. W Warszawie stoi jego pomnik. W Che³mie 
poœwiêcono mu tablicê pami¹tkow¹.  Tymczasem

19 kwietnia 1943 roku w warszawskim 
getcie wybuch³o powstanie. Kilkusetosobowa 
grupa bojowników ̄ ydowskiej Organizacji Bojowej, 
wspierana przez ¿o³nierzy polskiego podziemia 
przeciwstawi³a siê zbrojnie niemieckiej akcji 
ostatecznej likwidacji getta. Podjêta walka nie mia³a 
nawet najmniejszych szans powodzenia. By³a 
desperackim aktem wyboru godnej œmierci z broni¹ 
w rêku. 20 kwietnia Zygielbojm otrzyma³ z 
walcz¹cego getta nastêpuj¹c¹ depeszê: 
„Natychmiastowej, skutecznej pomocy mo¿e teraz 
udzieliæ potêga aliantów. Imieniem milionów ju¿ 
pomordowanych ¯ydów, imieniem obecnie 
palonych i masakrowanych, imieniem heroicznie 
walcz¹cych i nas wszystkich na œmieræ skazanych, 
wo³amy wobec œwiata: Niech ju¿ teraz, a nie w 
mrokach przysz³oœci, dokona potê¿ny odwet 
aliantów na krwio¿erczym wrogu - w sposób 
powszechnie jako rewan¿ zrozumia³y. Niech 
najbli¿si nasi sprzymierzeñcy uzmys³owi¹ sobie 
nareszcie rozmiary odpowiedzialnoœci wobec 
bezprzyk³adnej nad ca³ym narodem pope³nionej 
zbrodni hitlerowskiej, której tragiczny epilog teraz 
siê odbywa. Niech bohaterski, wyj¹tkowy w 
dziejach zryw straceñców getta pobudzi wreszcie 
œwiat do czynów na miarê wielkoœci chwili”. W ci¹gu 
nastêpnych tygodni si³y SS i policji krwawo st³umi³y 
powstanie i wymordowa³y wiêkszoœæ ludnoœci 
getta. Ca³y teren dzielnicy ¿ydowskiej zosta³ 
spalony, a na koniec wysadzono w powietrze 
Wielk¹ Synagogê.

P o  u p a d k u  p o w s t a n i a  w  g e t c i e  
warszawskim, Szmul Zygielbojm ujrza³ koniec 
œwiata, w którym ¿y³. Koniec polskich ¯ydów, do 
których przecie¿ nale¿a³. Wyczerpa³ wszystkie 
dostêpne œrodki i prze¿y³ odrzucenie wszelkich 
jego apeli. Widzia³ niezrozumienie samych ̄ ydów i 
ró¿ne walki polityczne, które stawa³y siê wa¿niejsze 
ni¿ ¿ycie milionów. W ciszy swego londyñskiego 
mieszkania usiad³ by napisaæ ostatni list 
adresowany do prezydenta Raczkiewicza i 
premiera Sikorskiego. Pisa³ miêdzy innymi, ¿e nie 
mo¿e  ¿yæ, gdy ostatni ocalali ̄ ydzi polscy, których 
jest przedstawicielem, s¹ mordowani przez 
hitlerowców. Nie by³o mu s¹dzone zgin¹æ tak jak 
walcz¹cy powstañcy warszawskiego getta, razem z 
nimi, lecz nale¿y do nich i do ich grobów masowych. 
Swoj¹ w³asn¹ œmierci¹ pragnie wyraziæ najmocniej 
jak mo¿e protest przeciw biernoœci œwiata. 12 maja 
1943 roku Szmul Zygielbojm pope³ni³ samobójstwo. 
Zmar³ w szpitalu St. Mary w Londynie. Pozostawi³ 
po sobie opiniê niezwykle prawego, szlachetnego 
cz³owieka i polityka czystych r¹k. Czy jego ofiara 
by³a potrzebna? Czy prawda o ludobójstwie 
polskich ¯ydów dotar³a wówczas, jak i teraz do 
œwiata?

Sami ¯ydzi nie przyjmowali informacji 
przekazywanych przez Szmula Zygielbojma jako 
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w USA, gdzie mieszkaj¹ miliony ¯ydów z bardzo 
dobr¹ pamiêc i¹,  zw³aszcza w temacie 
odszkodowañ, nie ma nawet ulicy jego imienia. 
Doczeka³ siê tam tylko nagrobka, w którym z³o¿ono 
urnê z jego prochami i to wbrew woli zmar³ego, bo 
pragn¹³ spocz¹æ na terenie warszawskiego getta 
lub któregoœ z obozów koncentracyjnych. O ̄ ydzie 
z Borowicy dziœ w Ameryce i innych krajach nikt nic 
nie wie i nie chce wiedzieæ, tak samo jak w czasie 
wojny nie chcieli uwierzyæ w informacje o 
Holokauœcie. Œwiat nadal przyjmuje do wiadomoœci 
tylko to, co jest dla niego korzystne i na czym mo¿e 
zrobiæ interes. My jednak powinniœmy pamiêtaæ, bo 

to jest nasza wspólna historia, tak samo Polaków 
jak i ¯ydów. Urodzony w Borowicy, wychowany w 
Krasnymstawie, jak sam o sobie mówi³ - polski ̄ yd, 
Szmul Zygielbojm w odpowiedzi na apel 
powstañców getta z³o¿y³ dobrowolnie ofiarê 
najwy¿sz¹, w³asne ¿ycie, by wstrz¹sn¹æ 
sumieniem œwiata. Œwiat niestety chyba nawet nie 
drgn¹³. Miejmy nadziejê, ¿e prawd¹ s¹ s³owa 
Reuvena Zygielbojma, najm³odszego brata 
Szmula: „Ca³a ciemnoœæ nie mo¿e st³umiæ jednej 
œwieczki, ale p³omieñ jednej œwieczki rozjaœnia ca³¹ 
ciemnoœæ”.

                                                      Zbigniew Atras 

Wspomnienie o Jadwidze Wolskiej
  z d. Czerniejewskiej ps. „Jaga”

Józef D¹bski

16 wrzeœnia 2007 r. w koœciele pw. 
Na jœw iê tszego Serca  Jezusowego zw.  
„Kolejowym” w Nowym S¹czu odprawiono 
uroczyst¹ mszê œw. w intencji œp. Jadwigi Wolskiej z 
d. Czerniejewskiej. Mszê œwiêt¹ odprawi³ i s³owo o 
Jadwidze wyg³osi³ ksi¹dz proboszcz. W 
uroczystoœci udzia³ wziêli: syn chrzestny zmar³ej, 
Józef D¹bski - inicjator uroczystoœci, pani Ewa 
Fryœ-Ró¿añska - przyjació³ka zmar³ej z rodzin¹, 
przedstawiciele dyrekcji Szko³y Policealnej 
Pracowników S³u¿b Medycznych i Spo³ecznych im. 
Jadwigi Wolskiej, delegacja m³odzie¿y tej szko³y, 
która z³o¿y³a kwiaty przed epitafium w tym koœciele, 
poœwiêconym Jadwidze Wolskiej.

Kim by³a Jadwiga Wolska?
Urodzi³a siê 22 kwietnia 1907 r. w Ry¿awce 

k. Humania na Ukrainie. Szko³ê podstawow¹ 
ukoñczy³a w Ry¿awce, zaœ gimnazjum - w polskiej 
szkole w Humaniu. Dalsz¹ edukacjê kontynuowa³a 
w Krzemieñcu Podolskim po przeniesieniu siê w 
1922 r. rodziny Jadwigi do Polski. W latach 1922-
1924 uczêszcza³a do Gimnazjum im. T. Czackiego, 
a nastêpnie do Pañstwowego Seminarium 
Nauczycielskiego, gdzie w 1926 roku zda³a maturê, 
uzyskuj¹c prawo nauczania w szkolnictwie 
podstawowym. Lata szkolne to równoczeœnie lata 
jej aktywnej dzia³alnoœci w harcerstwie polskim. Z 
powodzeniem pe³ni³a funkcjê zastêpowej, 
nastêpnie dru¿ynowej. Dzia³a³a w ró¿nych kó³kach 
zainteresowañ literackich. Na tym polu realizowa³a 
siê jako osoba niezwykle uduchowiona, kochaj¹ca 
wolnoœæ i swobodê. Dawa³a temu wyraz w swoich 
pamiêtnikach. 

Po zdaniu matury, Jadwiga rozpoczê³a 
pracê  zawodow¹  w  powiecie  krasnostawskim.

Pracowa³a kolejno w szko³ach we wsiach Siennica 
Królewska, Maciejów Stary, Wysokie, Sp³awy,  
Rudnik i Suche Lipie. Z wielkim zapa³em 
poœwiêca³a siê pracy nauczycielskiej, widz¹c sens 
w tym, ¿e przyczynia siê do podnoszenia cywilizacji 
bardzo zacofanych w tym okresie wsi ziemi 
krasnostawskiej. Jej wzorowa praca edukacyjna 
dzieci ch³opskich znajdowa³a uznanie spo³ecznoœci 
lokalnych. D³ugo wspominano j¹ po wyjeŸdzie w 
1936 roku, podkreœlaj¹c, ¿e uczy³a nie tylko czytaæ, 
pisaæ i rachowaæ, ale mi³oœci do Polski, a tak¿e 
dyscypliny i higieny osobistej. By³a osob¹ bardzo 
wra¿liw¹. Reagowa³a na panuj¹c¹ biedê w wielu 
wielodzietnych rodzinach. Czêsto udziela³a 
pomocy materialnej, a tak¿e, w miarê swoich 
mo¿liwoœci, organizowa³a w szko³ach tzw. 
do¿ywianie. Równolegle do aktywnego ¿ycia 
zawodowego i spo³ecznego, Jadwiga podnosi³a 
swoje kwalifikacje, wykorzystuj¹c w tym celu 
w a k a c j e ,  b y  u c z e s t n i c z y æ  w  k u r s a c h  
spec ja l is tycznych,  w tym na poz iomie 
uniwersyteckim.

30 sierpnia 1936 r. Jadwiga wysz³a za m¹¿ 
za kolegê z lat szkolnych Zygmunta Wolskiego. 
Œlub m³odej pary odby³ siê w katedrze lubelskiej. Z 
t¹ chwil¹ rozpocz¹³ siê dla Jadwigi Wolskiej nowy 
etap ¿ycia, bardzo trudny, wrêcz dramatyczny o 
czym ona jeszcze nie wiedzia³a. Po roku starañ 
otrzyma³a przeniesienie s³u¿bowe w rejon 
zatrudnienia jej mê¿a - in¿yniera pracuj¹cego na 
budowie zapory wodnej na Dunajcu w Ro¿nowie k. 
Nowego S¹cza. W 1937 r. rozpoczê³a pracê jako 
nauczycielka wiejska w rejonie Nowego S¹cza. Z t¹ 
chwil¹ rozsta³a siê na zawsze z ziemi¹ 
krasnostawsk¹.

W 1939 r. jej m¹¿, jako oficer rezerwy zosta³ 
wcielony do Wojska Polskiego. Rozstanie z mê¿em 
by³o dla Jadwigi ciê¿kim prze¿yciem otwieraj¹cym 
dramatyczn¹ jej przysz³oœæ w wojennych 
warunkach. Nie za³ama³a siê. Podjê³a pracê w 
Nowym S¹czu w Miejskim Biurze Pomocy Spo³ecznej.
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Z ca³¹ energi¹ i poœwiêceniem wspó³tworzy³a w 
okupacyjnych warunkach pomoc potrzebuj¹cym. 
W pierwszym okresie pomoc ta polega³a na 
zapewnieniu opieki Polakom wysiedlonym z 
terenów polskich, które zosta³y w³¹czone do 
Rzeszy. Skala tej pomocy by³a ogromna. Ogó³em 
do Nowego S¹cza okupant skierowa³ 6 transportów 
wysiedlonych, ka¿dy po kilkaset osób, w tym 
niemowlêta, dzieci, starcy i chorzy. Poza 
pierwszym transportem, wszystkimi kolejnymi 
odbiorami skutecznie kierowa³a Jadwiga, 
zapewniaj¹c wysiedlonym zakwaterowanie, 
jedzenie, pierwsz¹ pomoc lekarsk¹ i w dalszej 
kolejnoœci pracê.

Dziêki ogromnej energii i pracowitoœci, 
podejmowa³a inne zadania. Szczególnie bola³a nad 
losem dzieci - sierot po poleg³ych we Wrzeœniu, 
zamordowanych w wiêzieniach i na placach kaŸni, 
dzieciom, których ojcowie przebywali w 
wiêzieniach, w obozach i poza granicami kraju, 
dzieciom rodzin wysiedlonych i rodzin ¿yj¹cych w 
skrajnej nêdzy. Dla nich to organizowa³a, wspólnie 
z  h a r c e r k a m i  n o w o s ¹ d e c k i m i ,  p u n k t y  
do¿ywieniowo-œwietlicowe, indywidualn¹ i 
mo¿liwie czêst¹ pomoc rodzinom wielodzietnym, 
latem - kolonie i pó³kolonie. Liczba dzieci objêtych 
ró¿nymi formami opieki i pomocy dochodzi³a do 
tysi¹ca. W 1943 r. Jadwiga uprosi³a u w³adz 
niemieckich zezwolenie na otwarcie zak³adu dla 50 
ch³opców. W zak³adzie uruchomiono szko³ê 
podstawow¹, a tak¿e tajne nauczanie historii i 
geografii. Ponadto ch³opcy uczyli siê ró¿nych 
zawodów.

Z wielk¹ determinacj¹ walczy³a Jadwiga o 
podjêcie akcji pomocy ¯ydom zamkniêtym w 
getcie. Do walki tej rzuci³a ca³y swój urok i wdziêk, a 
tak¿e zdolnoœci dyplomatyczne, i uzyska³a rzecz 
niewiarygodn¹ - zezwolenie komendanta SS na 
dostawê do getta ¿ywnoœci i lekarstw. Maj¹c w rêku 
to zezwolenie, uruchomi³a w najg³êbszej tajemnicy 
dodatkowe dostawy, a zdaj¹c sobie sprawê z 
niebezpieczeñstwa, sama za³atwia³a „operacje 
gettowe”. Po likwidacji getta w sierpniu 1942 r. 
Jadwiga pomaga³a tym, którym uda³o siê uciec z 
getta, i którzy ukrywali siê w terenie.

Bardzo wa¿n¹ dzia³alnoœci¹ Jadwigi by³o 
systematyczne (raz w tygodniu) legalne do¿ywianie 
wiêzionych przez gestapo w Nowym S¹czu. Nie 
zapomnia³a równie¿ o ¿o³nierzach, których los 
zapêdzi³ do stalagów i oflagów, posy³aj¹c im paczki. 
Dostêpnoœæ Jadwigi do wiêŸniów pozwala³a na 
przekazywanie bardzo wa¿nych np. dla ruchu 
oporu informacji. Dziêki temu uda³o siê uratowaæ 
wiele istnieñ ludzkich.

Jadwiga swoje mieszkanie usytuowane na 
skraju miasta przy ul. Tatrzañskiej udostêpni³a dla 
celów konspiracyjnych. Tu te¿ odbywa³y siê niele-

galne spotkania ludzi kultury przebywaj¹cych w tym 
czasie w Nowym S¹czu. W tych spotkaniach bra³ 
udzia³ m.in. Juliusz Osterwa z ¿on¹ Matyld¹.

Dzia³alnoœæ charytatywna na przestrzeni 
piêciu lat wymaga³a olbrzymich nak³adów 
finansowych i wielkich zasobów materia³owych. 
Dotacje z Centrali Rady G³ównej Opiekuñczej by³y 
bardzo sk¹pe. Brakuj¹ce œrodki trzeba by³o zdobyæ. 
Dziêki osobistemu czarowi, urodzie, kulturze 
obejœcia, inteligencji i zdolnoœci formowania 
odpowiednich argumentów kwestarskich Jadwiga i 
z tymi problemami dobrze sobie radzi³a.

Jadwiga Wolska, ¿yj¹c dla innych, 
kompletnie zaniedba³a siebie. Nadludzki wysi³ek w 
warunkach wojennych nieustannych napiêæ 
nerwowych niszczy³ j¹ i tak z natury w¹t³¹ kobietê. 
Rozpocz¹³ siê powojenny dramat. Ukochany m¹¿ 
wprawdzie szczêœliwie prze¿y³ wojnê, ale jako by³y 
oficer Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie nie 
powróci³ do kraju w obawie przed represjami w³adz 
komunistycznych. Zdrowie Jadwigi szybko 
pogarsza³o siê wskutek rozwijaj¹cej siê, 
nieuleczalnej w tamtych czasach choroby - gruŸlicy. 
Wielka ¿yczliwoœæ przyjació³ i znajomych lekarzy 
nie mog³a zmieniæ przeznaczenia. Nadzieja na 
wyjazd do Szwajcarii w celu leczenia zosta³a przez 
barbarzyñców z UB zniweczona. Nowi ideolodzy z 
Nowego S¹cza uczynili wszystko, aby bohaterska 
dzia³alnoœæ Jadwigi o pseudonimie konspiracyjnym 
„Jaga” zosta³a zapomniana. To siê im nie powiod³o. 
Przyjaciele z lat walki o Polskê woln¹, a przede 
wszystkim najwierniejsza z wiernych - pani Fryœ-
Ró¿añska towarzyszy³a jej do koñca ¿ycia. 
Leczenie sanatoryjne w Zakopanem i Otwocku tylko 
³agodzi³o przebieg choroby. M¹¿ finansuje pobyt w 
sanatorium. Niestety, 19 paŸdziernika 1949 r. po 
d³ugich i ciê¿kich cierpieniach, opatrzona œw. 
sakramentami zmar³a w Otwocku. Pogrzeb odby³ 
siê 22 paŸdziernika 1949 r. w Warszawie na 
Pow¹zkach, na cmentarzu cywilnym. 

Grób Jadwigi Wolskiej z d. Czerniejewskiej
na cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie
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Wspomniana przyjació³ka, pani mgr Ewa 
Fryœ-Ró¿añska podjê³a wysi³ki, niestety nie-
skutecznie, aby utrwaliæ imiê wspania³ej Kobiety - 
bohaterki czasu wojny na ziemi nowos¹deckiej, a 
wczeœniej bohaterki pokoju - nauczycielki nios¹cej 
kaganek oœwiaty ludziom i dzieciom z chat 
wiejskich powiatu krasnostawskiego. Dopiero po 
zmianach ustrojowych Polski w 1989 r. 
przywrócono pamiêæ Jadwigi Wolskiej, nadaj¹c Jej 
imiê jednej z ulic w Nowym S¹czu, sta³a siê 
patronk¹ dru¿yny harcerskiej Liceum Zawodowego 
Zespo³u Szkó³ Odzie¿owych, w koœciele pod 
wezwaniem Najœwiêtszego Serca Jezusowego zw. 
„Kolejowym” umieszczono epitafium poœwiêcone 
tej wspania³ej Kobiecie. W dniu 14 paŸdziernika 
1992 r. nadano Szkole Policealnej Pracowników 
S³u¿b  Medycznych  i  Spo³ecznych  imiê  Jadwigi

Wolskiej. W czasie tej uroczystoœci wrêczono 
poœmiertnie medal Sprawiedliwy wœród Narodów 
Œwiata - Yad Vashem, który zgodnie z wol¹ 
przyjació³ i syna chrzestnego, Józefa D¹bskiego 
zosta³ przekazany w³adzom miasta Nowy S¹cz.

Dostêpna jest literatura wspomnieniowa np.
- „Jaga”- bohaterstwo dobroci” autor Józef Bieniek;
- „Œwiadectwo wielkoœci” autor Józef Bieniek;
- „Wspomnienie o Jadwidze Czerniejewskiej-Wolskiej 

- „Jaga” autor Stanis³aw D³ugopolski - Rocznik  
S¹decki, Tom XV-XVI 1974-1977 r.

                                                            Józef D¹bski

Epitafium w koœciele Œwiêtej Trójcy
w Nowym S¹czu

Nekrolog informuj¹cy o œmierci Jadwigi Wolskiej
w Warszawie

Artur Borzêcki

Sto piêtnaœcie dokumentów 
   na sto piêtnaœcie lat

Polskie Stronnictwo Ludowe, ugrupowanie 
odwo³uj¹ce siê do korzeni i tradycji pierwszej 
samodzielnej partii ludowej - galicyjskiego 
Stronnictwa Ludowego powsta³ego w 1895 r. 
obchodzi 115. rocznicê istnienia. Jubileusze zwykle 
s¹ znakomit¹ okazj¹ do ró¿nego rodzaju 
u roczys toœc i :  kon fe renc j i ,  wys taw czy  
okolicznoœciowych wydawnictw. W³aœnie za tak¹ 
publikacjê mo¿na uznaæ wydan¹ w ubieg³ym roku 
(formalnie w obiegu ksiêgarskim od 2010 r.) ksi¹¿kê 
Zniszczyæ PSL. Dzia³ania Urzêdu Bezpieczeñstwa 
Publ icznego wobec ruchu ludowego w 
województwie lubelskim w latach 1944-1956. 
Wybór Ÿróde³. Jest to publikacja Ÿród³owa 
zawieraj¹ca 115 dokumentów pochodz¹cych z za-

sobów archiwów IPN w Lublinie i Warszawie oraz 
Archiwum Pañstwowego w Lublinie, a wydana 
przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
w Warszawie oraz Instytut Pamiêci Narodowej 
Oddzia³ w Lublinie. S³owo wstêpne w postaci 
przedmowy napisali dyrektorzy instytucji, które 
ksi¹¿kê wspólnie wyda³y - dr Janusz Gmitruk 
(MHPRL) i Jacek Welter (IPN Oddz. Lublin).

Autor wyboru tekstów, historyk z lubelskiego 
oddzia³u IPN, dr Jacek Romanek zajmuj¹cy siê 
dziejami ruchu ludowego, a szczególnie ruchem 
ludowym na LubelszczyŸnie w latach 1944-1956, 
jak mo¿na siê domyœlaæ, nieprzypadkowo zebra³ 
w³aœnie 115 dokumentów. Z³o¿y³ w ten sposób ho³d 
tym wszystkim, dziêki którym - pomimo burzliwych 
lat i zmieniaj¹cej siê sytuacji geopolitycznej Polski - 
ruch ludowy, choæ w ró¿nych formach, trwa³ w 
zasadzie bez przerwy przez ponad sto lat. 
Dokumenty w sposób naukowy opracowane do 
edycji przez Jacka Romanka pochodz¹ i zarazem 
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dotycz¹ okresu 1944-1956 r., a wybrane w sposób 
reprezenta tywny,  pokazu j¹  mechan izm 
stopniowego rozbijania PSL na LubelszczyŸnie, 
jedynej wówczas legalnej partii opozycyjnej w 
kraju. Dokumenty s¹ równie¿ œwiadectwem 
operacji bezpieki przeciwko by³ym dzia³aczom 
PSL, którzy nastêpnie wst¹pili w szeregi 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Ramy 
chronologiczne publikacji wymusi³ sam rozwój 
sytuacji w kraju, cezurê pocz¹tkow¹ wyznacza rok 
1944, czyli powojenne odradzanie siê ruchu 
ludowego, a koñczy rok 1956, kiedy to w³adze 
„skorygowa³y” sw¹ politykê wobec ludowców. Poza 
trzema dokumentami, wszystkie zosta³y 
wytworzone przez administracjê Urzêdów 
B e z p i e c z e ñ s t w a  P u b l i c z n e g o  s t o p n i a  
wojewódzkiego oraz powiatowego, i jak napisa³ we 
wstêpie sam autor „[...] wybór dokumentów 
obrazuje zarówno charakter, kierunki jak i metody 
dzia³añ prowadzonych w stosunku do dzia³aczy i 
ca³ego ruchu ludowego”.

Wœród 115 dokumentów znajdziemy 
równie¿ kilkanaœcie œciœle dotycz¹cych powiatu 
krasnostawskiego, co zreszt¹ nie powinno dziwiæ, 
jako ¿e ruch ludowy na tym terenie mia³ bogat¹ 
tradycjê i dobrze rozbudowane struktury. Ponadto, 
w porównaniu z innymi powiatami, Krasnystaw ma 
bardzo dobry stan zachowania akt z okresu 1944-
1956 dotycz¹cych ruchu ludowego. Dokumentami 
zaprezentowanymi w ksi¹¿ce, zarówno powsta³ymi 
w Powiatowym Urzêdzie Bezpieczeñstwa 
Publicznego w Krasnymstawie, jak i do 
krasnostawskiej bezpieki adresowanymi s¹ m.in.: 
Pismo szefa PUBP w Krasnymstawie do WUBP w 
sprawie „zabezpieczenia” Kongresu PSL (dok. nr 
32 z 1946 r.), Raport o wszczêciu agencyjnego 
rozpracowania dzia³aczy PSL z powiatu krasno-
stawskiego (dok. nr 87 z 1949 r.), czy 
Postanowienie  o  wszczêciu  pod  kryptonimem 
„Wesele” agencyjnego rozpracowania grupy by³ych 
cz³onków BCh i PSL (dok. nr 101 z 1953 r.). Wœród 
osób wielokrotnie wymienionych w dokumentach 
znajdziemy te¿ postacie zas³u¿one dla ruchu 
ludowego, zwi¹zane z ziemi¹ krasnostawsk¹, jak: 
Antoni Marucha, W³adys³aw Król, Józef Nikodem 
K³osowski, Eustachy Têtnik czy Antoni Furga³a.

Ruch ludowy jest bez w¹tpienia najlepiej 
h is tor iograf icznie opracowanym nur tem 
politycznym w Polsce. Niemniej jednak, wci¹¿ brak 
jest publikacji dotycz¹cych okresu powojennego, 
zw³aszcza opisuj¹cych losy ludowców w 
poszczególnych regionach kraju. Omawiana 
„Ÿród³ówka”, poprzez zawarte w niej bogactwo 
faktów dotychczas nieznanych szerszemu gronu, 
powinna doskonale przyczyniæ siê tak¿e do 
opracowania dziejów ruchu ludowego na 
LubelszczyŸnie, czy te¿ w poszczególnych powia-

tach. Efekt wnikliwej i ¿mudnej kwerendy 
archiwalnej dra Jacka Romanka powinien równie¿ 
byæ pomocnym dla historyków ruchu ludowego z 
innych czêœci kraju, stanowi¹c dlañ Ÿród³owy 
materia³ porównawczy. Zalet publikacji nie 
umniejszaj¹ te¿ pojawiaj¹ce siê drobne b³êdy np. w 
wyjaœnieniu skrótów, które w tym wypadku, bêd¹c 
wynikiem niedopatrzenia ze strony korektora, nie 
maj¹ wiêkszego wp³ywu na teœæ, wartoœæ jak i 
ca³oœæ ksi¹¿ki.

Publikacjê dope³niaj¹ pomocne w 
poruszaniu siê po wyborze tekstów - indeks 
osobowy i wykaz skrótów.

Artur Borzêcki

Zniszczyæ PSL. Dzia³ania Urzêdu Bezpieczeñstwa 
Publ icznego wobec ruchu ludowego w 
województwie lubelskim w latach 1944-1956. 
Wybór Ÿróde³. Wybór, opracowanie i wstêp Jacek 
Romanek, „MHPRL”, „IPN”. Warszawa-Lublin 
2009, ss. 269.

Ma³gorzata Biernat-Œwitoniak - olej
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Kiedy w maju 2007 roku po raz pierwszy 
spotka³em siê z Janin¹ Wasi³ojæ, zobaczy³em 
filigranow¹, pe³n¹ ¿ycia, tryskaj¹c¹ humorem i we-
so³oœci¹ kobietê. Gdyby nie moja wczeœniejsza o 
niej wiedza, niepe³na i u³omna oraz zapewne 
powierzchowna, nigdy bym nie podejrzewa³, ¿e 
mam przyjemnoœæ osobiœcie zetkn¹æ siê z osob¹ 
dzia³aj¹c¹ w konspiracji od 1942 roku. Osob¹, która 
prze¿y³a rozbrojenie, a nastêpnie rozstrzelanie 
przez sowieckich „partyzantów” dowódcy (Antoni 
Burzyñski ps. „Kmicic”) oraz oko³o 80 ¿o³nierzy 
pierwszego, wiêkszego oddzia³u partyzanckiego 
na WileñszczyŸnie. Nastêpnie bra³a udzia³ w 
walkach V Brygady, utworzonej z ocala³ych 
¿o³nierzy „Kmicica” przez mjr. „£upaszkê” 
(Zygmunta Szendzielarza), a¿ po kres jej dzia³ania 
na Pomorzu, to jest do listopada 1946 roku, gdzie 
podczas walk z komunistycznym re¿imem by³a 
sanitariuszk¹ w szwadronie dowodzonym przez 
ppor. „Zeusa” (Leon Smoleñski). By³a te¿ 
uczestniczk¹, ostatniego wiêkszego starcia V 
Brygady na Pomorzu, w miejscowoœci Budy k. 
Brus. Za dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ skazana 
na karê œmierci zamienion¹ na 15 lat wiêzienia, z 
którego wysz³a na wolnoœæ dopiero w 1956 roku. 
Od momentu opuszczenia wiêziennych murów, a¿ 
do przejœcia na emeryturê, zajmowa³a siê tym, 
czym jak sama ze œmiechem stwierdza, by³a 
„dziedzicznie obci¹¿on¹” czyli nauczaniem 
m³odszej i starszej dziatwy. Przesz³a wszystkie 
szczeble szkolnictwa - sama ucz¹c siê, pracowa³a 
w szkole podstawowej, a zakoñczy³a sw¹ karierê 
jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie 
Szczeciñskim. Jest jedn¹ z dwóch osób (drug¹ jest 
Pan Henryk Sobolewski ps. „Sobol”, ¿o³nierz IV i V 
Wileñskiej Brygady AK), które pamiêtaj¹ i czasami, 
przy wyj¹tkowych okazjach, œpiewaj¹ zapomniane 
ju¿ ¿urawiejki V Wileñskiej Brygady Armii Krajowej. 
W tym roku Pani Janina zosta³a odznaczona przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzy¿em 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kiedy siê spotkaliœmy po raz pierwszy, 
nawet nie przypuszcza³em, ¿e nasze spotkania (w 
2007 oraz 2008 roku) zaowocuj¹ materia³em, który 
mam niew¹tpliw¹ przyjemnoœæ Pañstwu przed-
stawiæ poni¿ej:

- Zacznijmy od samego pocz¹tku. Gdzie nale¿y 
szukaæ miejsca Pani narodzin?

- Urodzi³am siê w 1926 roku w folwarku 
Tarkowszczyzna, w powiecie œwiêciañskim na 
WileñszczyŸnie.  Rodzeñstwa nie mia³am - by³am

jedynaczk¹. Z Tarkowszczyzny rodzice wyjechali 
wkrótce po moim urodzeniu. Kolejno mieszkaliœmy 
w Komajach, Duksztach, a gdy wybuch³a wojna - w 
Œwiêcianach.

- Czy tam spêdzi³a Pani ca³e dzieciñstwo?

- Nie. Gdy wybuch³a wojna, mia³am trzynaœcie lat 
i wtedy mieszka³am ju¿ od pewnego czasu w 
Œwiêcianach. Tam chodzi³am do Gimnazjum im. 
Józefa Pi³sudskiego. Moi rodzice byli z zawodu 
nauczycielami i tam wówczas pracowali. Do tego 
samego gimnazjum miêdzy innymi, chodzi³a 
równie¿ Lidia Lwow, póŸniejsza „Lala” i Zdzis³aw 
Badocha, znany jako „¯elazny”.

Grzegorz Polikowski

Ostatnia walka V Brygady...

Czerwiec 2008 - Bory Tucholskie. Janina Smoleñska
podczas rozmowy z Grzegorzem Polikowskim.

Janina Wasi³ojæ (Smoleñska) z rodzicami
- Wileñszczyzna rok 1928.
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- To, ¿e uczêszcza³a Pani do jednej szko³y z 
„¯elaznym” (ppor. Zdzis³aw Badocha), to 
wiedzia³em, ale i¿ równie¿ z pani¹ Lidi¹...?

- Tylko, ¿e to by³o tak, i¿ ja zaczyna³am, a ona 
koñczy³a gimnazjum. Zapamiêta³am j¹, bo one by³y 
starsze, takie, na które my patrzy³yœmy z 
szacunkiem. Zreszt¹ ja posz³am do szko³y dwa lata 
wczeœniej, wiêc ona by³a ju¿ pann¹, a ja mia³am coœ 
z jedenaœcie lat.

- Czy póŸniej utrzymywa³y Panie ze sob¹ 
kontakt?

- Potem z „Lal¹” spotyka³yœmy siê w czasie wojny, 
kiedy ona mieszka³a w Kobylniku, a ja w Miadziole, i 
tam chodzi³yœmy na kurs nauczycielski. Ona ju¿ 
wtedy pracowa³a jako nauczycielka. To by³ 1942 
rok. Oczywiœcie póŸniej, podczas obu okupacji, 
niemieckiej i sowieckiej, mia³yœmy sta³y kontakt.

- Wiêc mia³yœcie Panie wiele wspólnych 
wspomnieñ?

- Jest to znajomoœæ „przedpartyzancka”, wiêc 
wspólne wspomnienia nie dotycz¹ tylko czasu 
walki.

- Czy w latach „gimnazjalnych”, a mo¿e tak¿e 
wczeœniejszych, nale¿a³a Pani do harcerstwa 
lub innych organizacji dla dziewcz¹t?

- Oczywiœcie. Nale¿a³am najpierw do zuchów, a 
nastêpnie do harcerstwa.

- Czyli w pewnym, godnym naœladowania 
oczywiœcie sensie, przesz³a Pani doœæ typow¹ 
drogê dla Waszego pokolenia?

- Taka typowa droga - taka, jak¹ wówczas 
wiêkszoœæ m³odzie¿y przechodzi³a. Wtedy nie 
zdawaliœmy sobie z tego w pe³ni sprawy, ale ca³y 

czas przedstawiano nam pewne wzorce. Wzorce 
osób pozytywnych. Na przyk³ad powstañców z roku 
1863 czy legionistów. Przekazywano nam to nie w 
jakiejœ takiej formie nachalnej, nikt nie mówi³ wprost, 
¿e „trzeba kochaæ ojczyznê”, ale poprzez w³aœnie te 
przyk³ady robiono to w sposób naturalny. Ja te¿ te 
wzorce przyswaja³am. Gdy wybuch³a wojna, 
samorzutnie rysowa³yœmy na kartkach bia³o-
czerwony szlak z podpisem „Jeszcze Polska nie 
zginê³a” i rozlepia³yœmy te kartki gdzieœ na murach i 
p³otach. Nikt nas nie instruowa³, ¿e tak trzeba robiæ i 
dopiero o wiele póŸniej nazywa³o siê tak¹ 
dzia³alnoœæ „ma³ym sabota¿em”.

- Nie, to by³ przecie¿ 1939 rok, przyszli Sowieci i 
zaraz ta m³odzie¿ zaczê³a podejmowaæ takie ró¿ne, 
spontaniczne dzia³ania. Bez ¿adnej organizacji, 
¿adnych przysi¹g. To by³o ca³kowicie naturalne. 
Jedenastego listopada sz³o siê na groby 
legionistów, co by³o wówczas zakazane. W 
gimnazjum wprowadzono jako jêzyk wyk³adowy 
rosyjski, wiêc zaczêliœmy siê buntowaæ, za co czêœæ 
z nas wyrzucono w ogóle ze szko³y. W 1941 roku 
otworzono polsk¹ szko³ê, do której zaczê³y 
uczêszczaæ wszystkie te „niedobitki”. Straszono 
tam nas, ¿e gdy nie przestaniemy siê buntowaæ, to 
ta szko³a zostanie zamkniêta. Kiedyœ, na 1 maja, 
strasz¹c tym zmuszono nas do udzia³u w tak 
zwanym pochodzie. Wychowawca, nie wiem, co mu 
strzeli³o do g³owy, wymyœli³, abym nios³a portret 
Stalina. Kilkakrotnie prosi³ mnie, bym go wziê³a, a ja 
z uporem odmawia³am. Wtedy poleci³ mi, abym 
posz³a i zameldowa³a o tym dyrektorowi. W tym 
momencie kolega z klasy, powiedzia³: „Ja to 
poniosê”. Mia³ on bowiem œwiadomoœæ, ¿e 
konsekwencje mojej odmowy ponios¹ moi rodzice - 
nauczyciele w tej szkole. Wiedzia³am, ¿e z jego 
strony, to straszne poœwiêcenie. Po pochodzie, 
chcia³am mu podziêkowaæ, ale on „hukn¹³” na mnie: 
„OdejdŸ! Myœla³em, ¿e siê spalê ze wstydu!”.

- Jak siê wówczas ¿y³o?

- Ca³y czas trwa³y wywózki na Syberiê, wiêc ka¿dy 
mia³ spakowane najbardziej potrzebne rzeczy, aby 
byæ w ka¿dej chwili gotowym. Sowieci najczêœciej 
przychodzili noc¹ i kazali natychmiast wychodziæ, 
dlatego lepiej by³o byæ przygotowanym. Ojciec w 
1941 roku wyjecha³ do swoich rodziców, do 
Podbrodzia, a my z matk¹ póŸniej do niego 
dojecha³yœmy. Tam nas zasta³ wybuch wojny 
sowiecko-niemieckiej.

- Po pierwszej, krótkiej, okupacji sowieckiej, 
przysz³a okupacja litewska...?

- Tam, w Œwiêcianach ruscy byli trochê d³u¿ej. 
Dopiero póŸniej przyszli Litwini i w³¹czyli te tereny 
do  swojego  pañstwa.  Poprawi³o  siê  wówczas 

- Byliœcie ju¿ wtedy w jakieœ organizacji?
Gimnazjum im. Józefa Pi³sudskiego w Œwiêcianach,
którego wielu wychowanków walczy³o w szeregach
V Wileñskiej Brygady AK.
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zaopatrzenie ¿ywnoœciowe. Zniknê³y kolejki przed 
sklepami.

- A jaki by³ Wasz, m³odych ludzi, stosunek do 
Litwinów, do kolejnego okupanta?

- Tam mieszka³o bardzo ma³o Litwinów, ja w ogóle 
siê z nimi nie spotyka³am. Wiedzieliœmy, ¿e 
wspó³pracowali oni z Niemcami, ale ja z nimi nie 
mia³am nic do czynienia. Dopiero po wyjeŸdzie do 
Podbrodzia, mój ojciec, jako znany dzia³acz 
oœwiatowy i spo³eczny, wraz z paroma innymi 
osobami, zosta³ przez Litwinów aresztowany. Kilka 
dni póŸniej dowiedzia³yœmy siê, ¿e tatuœ dosta³ 
wyrok œmierci. W tym czasie po³owê domu 
dziadków zaj¹³ niemiecki pu³kownik, starszy 
cz³owiek. Przez przypadek dowiedzia³ siê o naszym 
nieszczêœciu i w wyniku jego interwencji uda³o siê 
uratowaæ ¿ycie memu ojcu. Kiedy tato wróci³, tego 
pu³kownika ju¿ nie by³o, poszed³ dalej na front, wiêc 
nawet nie móg³ podziêkowaæ mu za ocalenie. 
Zdarza³y siê takie paradoksy. PóŸniej, pod koniec 
1941 roku, uciekliœmy na tereny administrowane 
przez Bia³orusinów, gdy¿ Litwini koniecznie chcieli 
z moim tat¹ siê rozprawiæ. W koñcu trafiliœmy do 
wspominanego ju¿ miasteczka Miadzio³, nad 
jeziorem Narocz, gdzie ojciec dosta³ pracê jako 
sekretarz w inspektoracie szkolnym. Tam by³o wielu 
takich uciekinierów i du¿o m³odzie¿y. Szybko siê 
tam zawi¹za³a konspiracja.

- Czy tam wst¹pi³a Pani do konspiracji?

- Wtedy ka¿dy musia³ pracowaæ, aby nie zostaæ 
wywiezionym na roboty przymusowe do Niemiec.

- Przecie¿ mia³a Pani wtedy, w 1942 roku, 
szesnaœcie lat?

- To nic nie przeszkadza³oby zostaæ wywiezionym. 
Ja dosta³am pracê w takim odpowiedniku 
starostwa. Moim obowi¹zkiem by³o wpisywanie 
danych z dokumentów w blankiety kenkarty, a 
nastêpnie musia³am udaæ siê do gabinetu 
kierownika, który by³ oczywiœcie Niemcem. On 
dawa³ mi piecz¹tkê, ja wbija³am j¹ na dokumencie, 
a on go podpisywa³. Wymyœli³am sposób, aby 
uzyskiwaæ podstemplowane i podpisane druki in 
blanco. Oczywiœcie trafia³y one do organizacji. 
Chocia¿ uroczyst¹ przysiêgê z³o¿y³am wiele 
miesiêcy póŸniej, to w³aœnie od wtedy datuje siê 
moja wspó³praca z konspiracj¹. Wtedy moim 
dowódc¹ by³ Antoni Zwieruho pseudonim „Koliber”.

- Jak trafi³a Pani do partyzantki?

- W³aœnie ten „Koliber”, maj¹c kontakty z por. 
Antonim Burzyñskim „Kmicicem”, który od marca 
1943 roku tworzy³ pierwszy partyzancki oddzia³ na

 tym terenie, w czerwcu tego¿ roku zaprowadzi³ ca³¹ 
tê „konspiracjê miadziolsk¹”, a by³o nas tam ponad 
dwadzieœcia osób, do lasu. W grupie tej byli te¿ moi 
rodzice. Pamiêtam, jak zobaczy³am pierwszego 
partyzanta. „Kmicic” przys³a³ po nas konny patrol i 
gdy po tych kilku latach zobaczy³am polskie 
mundury. Obraz ten do tej pory pozosta³ mi w 
pamiêci. W tym patrolu by³ miêdzy innymi Henryk 
Mackiewicz pseudonim „Dziêcio³” - stryj dzisiejszej 
Pani Prezydentowej [Marii Kaczyñskiej - przyp. 
red.]. Po kilkudniowej aklimatyzacji w lesie 
zaczêliœmy budowaæ bazê - na wzgórku otoczonym 
bagnami, do którego dostêp by³ jedynie niezbyt 
szerok¹ grobl¹. Tam postawiliœmy sza³asy. I tam te¿ 
mia³a miejsce uroczysta przysiêga odebrana przez 
„Kmicica”. W bardzo nied³ugim czasie by³o nas ju¿ 
oko³o trzystu partyzantów.

- Ile kobiet, dziewcz¹t by³o w oddziale i czym one 
siê zajmowa³y?

- Kobiet by³o niewiele, chyba siedem. Zajmowa³y 
siê przygotowywaniem posi³ków oraz ró¿nymi 
pracami gospodarczymi. Wtedy nie by³yœmy 
zabierane na ¿adne akcje. By³yœmy jednak 
wysy³ane na wartê. Na przyk³ad polecano nam iœæ 
do lasu z koszykiem, niby na zbiór grzybów. By³ te¿ 
„na bazie” szpitalik dla chorych i rannych.

- Jak Pani wówczas to odbiera³a - jako przygodê, 
obowi¹zek...?

- Uwa¿a³am, i¿ spotka³ mnie zaszczyt, ¿e znalaz³em 
siê w oddziale. W tym wieku ka¿dy chcia³ jak 
najszybciej oddaæ ¿ycie za ojczyznê. Kiedyœ, 
jeszcze gdy chodzi³am do szko³y, mieliœmy 
odpowiedzieæ na pytanie: „Kim chcia³byœ zostaæ w 
przysz³oœci?”. Jedna z dziewczyn napisa³a: 
„Chcia³abym w przysz³oœci wyjœæ za m¹¿, mieæ 
dwunastu synów i ¿eby wszyscy polegli za 
ojczyznê”.

- Niedaleko Was stacjonowa³ oddzia³ sowiecki?

- To by³o jakieœ trzy kilometry dalej. Jego dowódc¹ 
by³ p³k Fiodor Markow. On kszta³ci³ siê w Polsce - 
skoñczy³ seminarium nauczycielskie, by³ w 
podchor¹¿ówce, pracowa³ jako nauczyciel. 
Mieszka³ przed wojn¹ w Œwiêcianach. Przez 
pewien czas stosunki by³y ca³kiem poprawne. 
Jednak 26 sierpnia 1943 roku Markow zaprosi³ nasz 
sztab do siebie pod pretekstem uzgodnienia 
wspólnej akcji. Tam, jak siê póŸniej okaza³o, zostali 
aresztowani. Do bazy powróci³ szef sztabu 
pseudonim „Boryna” w otoczeniu kilku sowieckich 
wojskowych. Zarz¹dzi³ „zbiórkê na placu bez broni”. 
Zobaczy³am za drzewami szczelny kordon 
sowieckich  partyzantów.  Zabrali z sza³asów broñ 
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Nastêpnie przyjechali ich „politrucy” i robili 
przes³uchania wed³ug wczeœniej przygotowanych 
list. Wtedy te¿, jednych naszych partyzantów 
ustawiano po jednej stronie, a innych - po drugiej. 
Przy grupie licz¹cej oko³o 60 osób, prawie przy 
ka¿dym sta³ stra¿nik. Zaprowadzono ich na 
sowieck¹ bazê i tam zostali zamordowani. Po 
jakimœ czasie Markow przyprowadza nam nowego 
komendanta. By³ nim Wincenty Mroczkowski 
pseudonim „Zapora”, który by³ przedwojennym 
podoficerem w Wojsku Polskim. Wyg³osi³ on do nas 
mowê, która w przybli¿eniu mia³a tak¹ treœæ: 
„Ch³opcy! O co nam chodzi? Chodzi nam o to, ¿eby 
byæ! A ¿eby „byæ”, to trzeba mieæ broñ! A jak 
bêdziemy mieæ broñ, to wtedy oka¿e siê, co dalej!”. 
Zapamiêta³am tê przemowê, gdy¿ by³a ona taka 
jednoznaczna. Ch³opaki dostali wtedy broñ - 
rozkalibrowan¹, zepsut¹. Oddzia³ ten nazwano im. 
Bartosza G³owackiego. Gdy zaczêto wypuszczaæ w 
teren patrole zaopatrzeniowe, to wys³any po 
¿ywnoœæ, nie wraca³. Do³¹cza³y one w terenie do 
„£upaszki” (mjr Zygmunt Szendzielarz - przyp. 
G.P.), który szed³ obj¹æ dowództwo Brygady i przez 
zupe³ny przypadek unikn¹³ sowieckiej zdrady, i on 
„zbiera³” ich wszystkich i tak powstawa³a V 
Brygada.

- Ale wiêkszoœæ z tych, którzy prze¿yli, 
pozostawa³a jednak na miejscu, w obozie?

- Przez pewien okres, gdy¿ po pewnym czasie 
„Zapora” wyprawi³ siê z du¿ym patrolem na 
poszukiwanie tych, którzy nie powrócili i oczywiœcie 
oni te¿ nie wrócili. Przydzielono nam wówczas 
nowego politruka, polskiego ¯yda, Mareckiego. 
Wtedy te¿ rozbroili nas po raz drugi. Ju¿ nie tworzyli 
z nas nowego oddzia³u, tylko porozdzielali nas po 
ró¿nych oddzia³ach sowieckich. Ostatniej nocy 
przed odes³aniem na sowieck¹ bazê, pomog³a nam 
w ucieczce ¿ona „naszego” politruka, pani Lusia. 
Da³a nam przepustkê ze stemplem swego mê¿a i 
my dziêki niej uciekaliœmy w siedem osób. 
Dosta³am te¿ od niej pistolet.

- Jak wygl¹da³a Wasza dalsza ucieczka?

- Wraz z rodzicami, szliœmy do folwarku Buraki, 
którego w³aœcicielami byli przyjaciele moich 
rodziców, pañstwo Poniatowscy. Jak siê okaza³o, 
weszliœmy prosto na niemieck¹ pacyfikacjê terenu. 
Byliœmy na odkrytym terenie i nie mogliœmy siê ju¿ 
wycofaæ. Idziemy wiêc dalej. Gdy podeszliœmy 
bli¿ej, zobaczyliœmy, ¿e przy wykopie, który 
pocz¹tkowo pomyœla³am mia³ byæ na ziemniaki, 
stali Niemcy i litewscy policjanci. Zatrzymali nas 
tam Litwini i zaprowadzili do wsi, gdzie 
przeprowadzono rewizjê. Przy mnie znaleziono 
polski, legionowy orze³ek i litewski policjant 
powiedzia³, ¿e jestem „polsk¹ szowinistk¹”. Pistolet 
zdo³a³am ukryæ w ju¿ przeszukanych rzeczach. 
Ojca gdzieœ zabrano samochodem, a mnie z matk¹ 
poprowadzono piechot¹ do pobliskiego miasteczka

Komaje na posterunek policji. Jak siê okaza³o, 
ojciec ju¿ tam by³. Po przes³uchaniu, jakie odby³o siê 
w dniu nastêpnym, w du¿ej mierze dziêki 
litewskiemu t³umaczowi, który nagle sta³ siê 
przyjazny (jak podejrzewaliœmy dziêki perswazji 
wspólnych znajomych z tej miejscowoœci), 
zostaliœmy przeznaczeni do wywiezienia na roboty 
do Niemiec, a nie do rozstrzelania. Nastêpnie 
przewieziono nas do miejscowoœci £yntupy, gdzie 
utworzono punkt zborny dla wszystkich 
zatrzymanych w tej, jednej z wielu, pacyfikacji 
terenu. Doœæ szybko o miejscu naszego pobytu 
dowiedzieli siê ludzie z AK-owskiej siatki. 
Odpow iedn ia  kwo ta  zos ta ³a  wp ³acona  
odpowiednim osobom i zostaliœmy, ja wraz z 
rodzicami, z tego punktu zbornego zwolnieni.

- Wróci³a Pani do oddzia³u, ale dowodzonego ju¿ 
przez majora (wówczas rotmistrza) Zygmunta 
Szendzielarza - „£upaszkê”?

- Byliœmy bez pieniêdzy i dachu nad g³ow¹. 
Schronienie da³a nam rodzina mojego kolegi. 
Rodzice zostali u nich, a ja nawi¹za³am kontakt i w 
jakiejœ wiosce nad Wili¹ do³¹czy³am do „£upaszki”, 
który odtwarza³ ju¿ oddzia³. Najpierw by³am 
podkomendn¹ „Maksa” (wachmistrz Antoni 
Rymsza), a nastêpnie „Zagoñczyka” (ppor. Feliks 
Selmanowicz). PóŸniej, w kwietniu 1944 roku, kiedy 
utworzono IV Brygadê „Narocz”, przesz³am do niej 
wraz z „Zagoñczykiem”. Tam miêdzy innymi 
spotka³am Henryka Sobolewskiego (pseudonim 
„Sobol”).

- Czwarta Brygada zosta³a rozbrojona przez 
Sowietów?

- Bra³am udzia³ w walkach ko³o Wilna maj¹cych na 
celu jego oswobodzenie (w ramach „Ostra Brama” - 
przyp. G.P.). Nastêpnie zostaliœmy rozbrojeni przez 
NKWD i najpierw umieszczeni w obozie w 
Miednikach, a stamt¹d zosta³am przewieziona do 
wiêzienia na £ukiszkach w Wilnie. Zwolniono mnie 
w paŸdzierniku 1944.

- Do Polski „lubelskiej” dotar³a Pani...?

- W transporcie z innymi repatriantami, jako taka 
„sanitariuszka transportowa”. W koñcu 1945 roku, 
wraz z rodzicami zamieszkaliœmy w Sopocie. Tam 
te¿ spotka ³am s iê  ze swoim dowódc¹ 
„Zagoñczykiem”. Wesz³am w sk³ad jego grupy 
dywersyjnej, która by³a czêœci¹ „zimuj¹cej” V 
Brygady mjr. „£upaszki”. Do naszych zadañ 
nale¿a³o miêdzy innymi wykonywanie i kolporta¿ 
ulotek, zdobywanie broni.

- Kiedy i gdzie wróci³a Pani „do lasu”?

- W maju 1946 roku, „Zagoñczyk” „oddali³” mnie do 
szwadronu. By³am bardzo zdziwiona - w tej 
„robocie” by³o mi dobrze, a tu dosta³am rozkaz, aby 
do³¹czyæ do oddzia³u i znowu byæ „w lesie”. 
Studiowa³am  wtedy  medycynê  na  Akademii
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Medycznej w Gdañsku. Musia³am przerwaæ studia i 
pojechaæ na miejsce koncentracji, która odby³a siê 
gdzieœ w okolicach Sztumu lub Malborka w jakiejœ 
stodole stoj¹cej na polu. Od razu zosta³am przez 
majora przydzielona do szwadronu „Zeusa” (ppor. 
Leon Smoleñski). I tak znowu znalaz³am siê „w 
lesie”. Dzisiaj myœlê, ¿e „Zagoñczyk” zawióz³ mnie 
do oddzia³u te¿ dlatego, ¿e chyba zacz¹³ 
podejrzewaæ, i¿ nied³ugo mog¹ nast¹piæ 
aresztowania i chcia³ mnie przed nimi uchroniæ. Jak 
siê okaza³o, mia³ racjê.

- Chcia³bym pomin¹æ ca³y letni okres 
dzia³alnoœci V Brygady, jak i Waszego 
szwadronu, gdy¿ jest on doœæ dobrze opisany 
przez ró¿nych autorów w licznych publikacjach. 
Proponowa³bym raczej porozmawiaæ o 
schy³kowym, czyli jesiennym okresie walk, 
gdzie jest kilka niejasnoœci i kontrowersji. 
Zacznijmy od akcji na Brusy. Jak ona 
przebiega³a?

- Tak jak wiele innych. Czêœæ oddzia³u opanowa³a 
posterunek milicji, a pozostali poszli do urzêdu 
gminy i do „grzybiarni” (suszarni grzybów), gdzie 
zarekwirowano dwa worki z pieniêdzmi. Ja posz³am 
z ch³opakami na posterunek milicji, który znajdowa³ 
siê gdzieœ na koñcu miejscowoœci.

- I tam da³a Pani s³ynny koncert fortepianowy?

- No, niezupe³nie by³ to koncert. Gdy weszliœmy do 
œrodka, zobaczy³am pod œcian¹ fortepian. 
Usiad³am przy nim i zagra³am kilka melodii. To 
zdarzenie, gdy opisa³am je podczas œledztwa, 
pos³u¿y³o prokuratorowi, do wkomponowania w 
mój akt oskar¿enia opisu w stylu: „w czasie napadu 
przygrywa³a bandytom na fortepianie”

- Jaki by³ efekt tej akcji?

- Zdobyliœmy dwa worki z ma³ymi nomina³ami, które 
za³adowaliœmy na ciê¿arówkê i musieliœmy 
wykonaæ jak najszybszy odskok, tak aby jak 
najdalej od tych Brus odjechaæ. Jechaliœmy poln¹ 
drog¹ i zaryliœmy siê w piasku, a dodatkowo coœ siê 
w samochodzie zepsu³o. Musieliœmy dalej ju¿ iœæ 
piechot¹ i te pieni¹dze dŸwigaæ. PóŸniej „Zeus” 
(ppor. Leon Smoleñski) wraz z „Atlantykiem” (Jan 
Majkowski) zabrali oba worki i zamelinowali je 
gdzieœ w Zwierzyñcu. PóŸniej, gdy oddzia³ by³ 
rozwi¹zywany, pieni¹dze te przyda³y siê do 
wyp³acenia odpraw ¿o³nierzom szwadronu.

- Przecie¿ tych pieniêdzy „trochê” by³o - po 
waszej ostatniej bitwie dokonaliœcie jeszcze 
kilka akcji ekspropriacyjnych?

- Tak, ale wszystkimi pieniêdzmi podzieliliœmy siê 
te¿ ze szwadronem „Leszka” (por. Olgierd Christa), 
a razem to ju¿ by³o trochê luda. Poza tym, ka¿dy z 
nas otrzyma³ pewn¹ kwotê, ju¿ nie pamiêtam jak¹, 

któr¹ mia³ przy sobie na wypadek zagubienia siê lub 
innych niespodziewanych zdarzeñ.

- Jesteœmy niedaleko Lubichowa. Czy pamiêta 
Pani drugie w historii V Brygady, opanowanie w 
tej miejscowoœci miêdzy innymi posterunku 
MO, nadleœnictwa, „Samopomocy Ch³opskiej” 
przez po³¹czone szwadrony „Zeusa” i „Leszka” 
pod koniec paŸdziernika 1946 roku?

- Nie, nie pamiêtam. Tych akcji i miejsc by³o tyle, ¿e 
niektóre zatar³y siê w pamiêci. By³o wiele 
„zrobionych” posterunków. Inna rzecz, ¿e jak ktoœ 

¯o³nierze 3. Szwadronu V Wileñskiej Brygady AK. 
Od lewej stoj¹: ppor. Leon Smoleñski „Zeus”, 
plut./sier¿. NN „Morski”, plut. W³adys³aw Wasilewski
„Bej”, Edward Zobczyñski „Sikora”, Jan Majkowski
„Atlantyk”, NN „Szczygie³”, NN „Leszek”, NN 
„Zygmunt”, NN „Zbyszek”, Janina Wasi³ojciówna 
(Smoleñska) „Jachna”, kpr. W³adys³aw Heliñski 
„Ma³y”, Zdzis³aw Krêciejewski „Brzoza”, NN „Lot”, 
NN „Kempf”, Boles³aw Pa³ubicki „Zawisza”, 
Stanis³aw Szybut „Picuœ”. Lato 1946 roku 
- gajówka Kosowa-Niwa, Bory Tucholskie.

¯o³nierze szwadronu „Zeusa”. Od lewej (siedz¹):
NN „Zygmunt”, W³adys³aw Wasilewski „Bej”,
Janina Wasi³ojciówna (Smoleñska) „Jachna”,
NN „Zbyszek”, (stoj¹): NN „Kempf”, plut./sier¿. 
NN „Morski”, NN, ppor. Leon Smoleñski „Zeus”, 
kpr. W³adys³aw Heliñski „Ma³y”.
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- Co by³o dalej?

- Gdy po przes³uchaniu „Leszek” wyszed³, zobaczy³ 
jakiegoœ ¿o³nierza, który sta³ ty³em do nas i dawa³ 
znaki rêkami innym, którzy byli na górze. Wtedy 
spokojnie wróci³ i powiedzia³: „Zeus”! Wojsko!”. 
Powiedzia³ to takim bardzo spokojnym g³osem. 
Dopiero wtedy wyskoczy³ z naszej cha³upy i bieg³ do 
swojej kwatery. Jak póŸniej mówi³, to ca³¹ drogê 
bieg³ z papierosem w ustach, którego akurat zacz¹³ 
paliæ. Wtedy rozpocz¹³ siê ogieñ z otaczaj¹cych 
nas, zalesionych wzgórz. Nasz wartownik, który nie 
zauwa¿y³ UB-eckiej ob³awy, zosta³ od razu 
zastrzelony.

- Co sta³o siê z konfidentem, który by³ 
przes³uchiwany?

- Jak UB zaczê³o „grzaæ” po drzwiach, po oknach, 
my musieliœmy natychmiast wyskakiwaæ, a on 
schowa³ siê pod stó³ i spod tego sto³u wo³a³: 
„Ch³opcy! Niech was Bóg prowadzi!”.  Nie wiem czy 

pochodzi³ z tych terenów, to pamiêta nazwy 
miejscowoœci, a my jednak byliœmy na tym terenie 
obcy.

- Chcia³bym, abyœmy teraz porozmawiali o 
ostatniej walce V Wileñskiej Brygady AK, a 
w ³ a œ c i w i e  d w ó c h  j e j  s z w a d r o n ó w,  
dowodzonych przez „Zeusa” i „Leszka”, z tak 
du¿ymi si³ami Urzêdu Bezpieczeñstwa, na 
Pomorzu. Ta ostatnia, wiêksza (bo innych, ale 
zdecydowanie mniejszych póŸniej by³o jeszcze 
kilkanaœcie) potyczka mia³a miejsce w 
miejscowoœci Budy niedaleko Brus w dniu 24 
wrzeœnia 1946 roku, gdzie pomimo ponad 
dwukrotnej przewagi si³ re¿imowych - 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i 
Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa 
Publicznego w Chojnicach, zdo³aliœcie 
odskoczyæ od wroga. Czy pamiêta Pani jak do 
niej dosz³o?

- Noc spêdziliœmy w jakiejœ leœniczówce. Rano 
przyszliœmy na kwaterê do kolonii Budy. Razem z 
nami jecha³a na wozach ¿ywnoœæ, zarekwirowana 
chyba przez „Morskiego” (sier¿. Wac³aw Cejko). 
Szwadron „Leszka” stan¹³ na kwaterze w 
zabudowaniach po³o¿onych pod lasem na stoku, a 
nasz, „Zeusa”, zakwaterowa³ oko³o dwustu metrów 
dalej, w innym gospodarstwie, w samej dolince. 
Woko³o by³y pola i ³¹ki - do lasu by³o od 
kilkudziesiêciu z jednej strony, do dwustu, trzystu 
metrów z drugiej. Nied³ugo po naszym przybyciu 
zosta³ zatrzymany podejrzany cz³owiek, który zbyt 
natarczywie przygl¹da³ siê okolicy. Gdy go ch³opcy 
przyprowadzili i przeszukali, okaza³o siê, ¿e ma 
przy sobie spis okolicznych konfidentów Urzêdu 
Bezpieczeñstwa. „Zeus” zacz¹³ go przes³uchiwaæ i 
jednoczeœnie wys³a³ goñca po „Leszka”. Gdy 
„Leszek” przyszed³ oni („Zeus” i „Leszek” - przyp. 
G.P.) z tym UB-owcem rozmawiali. 

- W jaki sposób UB Was zlokalizowa³o?

- Po œladach naszych wozów wioz¹cych 
zaopatrzenie.

Przez taki mostek prowadzi³a droga na kwatery
w Budach.

Maj 2007 - Budy k. Brus. W tym gospodarstwie
zakwaterowa³ szwadron „Zeusa”.

Maj 2007 - Budy k. Brus. Janina Smoleñska na tle
zabudowañ, w których kwaterowa³ 3. Szwadron
24 wrzeœnia 1946 roku.
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zrobi³ to z serca, czy dlatego ¿eby go nie 
rozstrzelaæ. Gdy my wyskoczyliœmy, on tam zosta³.

- Jaki by³ dalszy przebieg tej potyczki?

- Gdy „Leszek” bieg³ do swojego szwadronu, 
„Okoñ” (sier¿. Robert Nakwas-Pugaczewski), 
celowniczy rkm-u, który akurat mia³ wartê na 
wysokiej skarpie nad ich kwater¹, zacz¹³ os³aniaæ 
nas swoim ogniem. My, nasz szwadron, biegliœmy 
przez pole pod górkê. Byliœmy jak na „patelni”. Jak 
siê biegnie w takich okolicznoœciach, to wydaje siê, 
¿e biegnie siê bardzo d³ugo. Do lasu i stoku by³o 
bardzo daleko. Biegliœmy i padaliœmy. Znowu 
biegliœmy i znowu padaliœmy. Do dziœ pamiêtam, jak 
siê padnie, a te kule wpadaj¹ w piasek wko³o g³owy 
z tym charakterystycznym „ziuuu, ziuuu,...”. Wtedy 
te¿ zostali ranni w nogi „Morski” i „Lot” (NN). Przy 
naszej pomocy dostali siê do lasu. Nastêpnie 
musieliœmy wspi¹æ siê na zalesiony wysoki stok 
góry, który nie by³ obsadzony przez Urz¹d 
Bezpieczeñstwa. Na górze by³a ma³a droga i 
pamiêtam jak ch³opcy krzyczeli do mnie: „Siostro! 
Hoop!”, aby przez ni¹ przeskoczyæ jak najszybciej.

- Wiêc zostawili Wam drogê odwrotu, a przecie¿ 
mogli, w tej kotlince, ca³kowicie Was otoczyæ. 
Czy¿by pope³nili ewidentny b³¹d?

- Wyt³ukliby nas jak kaczki. My na dole, oni na 
górze. Ale to chyba dlatego, ¿e „Leszek” zauwa¿y³ 
tego daj¹cego znaki ¿o³nierza i nie zd¹¿yli 
ca³kowicie nas okr¹¿yæ. Gdy siê od ob³awy 
oderwaliœmy na dwa-trzy kilometry, to schowaliœmy 
siê, wraz z naszymi rannymi, w œrodku zagajnika. W 
takim kwadracie m³odego lasu. Siedzieliœmy tam, 
zachowuj¹c ca³kowit¹ ciszê, a oni chodzili 
wszystkimi duktami wko³o, obok nas i nic nie 
zauwa¿yli. Tam przeczekaliœmy do zmroku i 
dopiero, gdy by³o ciemno, odmaszerowaliœmy z 
tego miejsca. Poszliœmy pod Kartuzy.

- Ostatecznie bilans potyczki nie by³ zbyt 
optymistyczny - jeden zabity (NN „Szczygie³”), 
dwóch rannych (sier¿. W³adys³aw Cejko ps. 
„Morski” i NN ps. „Lod”) oraz jeden wziêty do 
niewoli (Stanis³aw Szybut „Wir”). Chocia¿ 
bior¹c pod uwagê dysproporcjê si³ i fakt, ¿e 
zostaliœcie zaskoczeni, mo¿na uznaæ, i¿ nie by³a 
to klêska?

- Jak ju¿ powiedzia³am, mog³o byæ o wiele gorzej. 
Mogli nas wszystkich powystrzelaæ.

- PóŸniej, po tej walce, dzia³alnoœæ Brygady 
sprowadza³a siê w zasadzie do zdobywania 
po¿ywienia oraz funduszy na odprawy dla 
kolejno demobilizowanych ¿o³nierzy. Czy to 
Budy wp³ynê³y na decyzjê o przyspieszeniu 
demobilizacji?

- Ostatecznie rozwi¹zaliœmy siê dwa miesi¹ce 
póŸniej, w koñcu listopada. Ja wysz³am z lasu 21 
listopada 1946 roku. Zdecydowanie muszê 
zaznaczyæ, ¿e to nie potyczka w Budach wp³ynê³a 
na tê decyzjê. Przecie¿ by³o wiele akcji takich jak 
Budy, gdzie zosta³ ktoœ zabity czy ranny. To nie 
Budy nas „wykoñczy³y”. Gdyby tak by³o, to byœmy 
siê zaraz po tej potyczce rozwi¹zywali, a my 
przecie¿ jeszcze dwa miesi¹ce chodziliœmy w 
terenie. Je¿eli ktoœ chcia³ odejœæ, to go nie 
trzymano. Teza o tym, ¿e walka w Budach mia³a 
wp³yw na rozwi¹zanie naszych szwadronów, wziê³a 
siê z niektórych publikacji, które oparte by³y na 
czyichœ, nie wiem czyich, relacjach. Ja ówczesne 
wydarzenia, ich przebieg, chronologiê i nastêpstwa 
zapamiêta³am w³aœnie tak. Podobnie zapisa³ je 
bezpoœredni uczestnik tej potyczki, ppor. Olgierd 
Christa „Leszek” w swojej ksi¹¿ce pod tytu³em U 
„Szczerbca” i „£upaszki” wydanej w 1999 roku, a 
inaczej jest ona i jej nastêpstwa przedstawiana w 
n iek tó rych  ks i¹¿kach i  opracowan iach  
historycznych mówi¹cych o tym okresie dzia³añ 
Brygady na Pomorzu. Nie mogliœmy utrzymaæ siê w 
terenie przy nieustaj¹cych ob³awach w czasie zimy. 
Wytropionoby nas chocia¿by po œladach na œniegu.

- W takim razie jak wygl¹da³o rozformowanie 
oddzia³u?

- Byliœmy pozostawieni niejako sobie samym. 
Byliœmy w naprawdê strasznej sytuacji. Nie 
mieliœmy ¿adnych wskazówek, nie wiedzieliœmy, co 
dalej robiæ. Nie mieliœmy ¿adnych wiadomoœci ani 
kontaktu z dowództwem. „Lufa” (ppor. Henryk 
Wieliczko) szed³ do nas, ale nie doszed³. Kolejny 
³¹cznik „Odyniec” (ppor. Antoni Wodyñski) zjawi³ siê 
na pocz¹tku listopada i nied³ugo potem zosta³ 
a resz towany.  Gdy  zapad ³a  decyz ja  o  
rozpuszczeniu szwadronów, wyraŸnie zaznaczono, 
¿e to tylko na okres zimy, a potem dostaniemy nowe 
instrukcje. Dlatego te¿ zosta³o na styczeñ 1947 
roku wyznaczone spotkanie w Inowroc³awiu. Tam 

Maj 2007 - Budy k. Brus. Ten odcinek pola musieli
przebyæ ¿o³nierze 3. Szwadronu pod ostrza³em
si³ MO i UB.
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mieliœmy siê spotkaæ, aby ustaliæ, co dalej robiæ. 
Mieliœmy nadziejê, ¿e zostanie nawi¹zany kontakt z 
mjr. „£upaszk¹”.

- Czyli nie by³o to ostateczne rozwi¹zanie 
oddzia³u?

- Sk¹d! Przecie¿, na przyk³ad u „Leszka” znaleziono 
notes ze wszystkimi adresami jego ludzi. Mia³ je po 
to, aby nawi¹zaæ na nowo kontakty. Dzia³alnoœæ 
mia³a byæ wznowiona na wiosnê. To przecie¿ byli 
ch³opacy („Zeus” i „Leszek” - przyp. G.P.) maj¹cy po 
dwadzieœcia trzy-cztery lata, odpowiedzialni za 
podleg³ych sobie ludzi, a sami jeszcze „dzieciacy”. 
Co innego jak byliœmy przy „£upaszce”. Jest 
dowódca, jest rozkaz, a tutaj musieli sami 
podejmowaæ decyzje.

- Je¿eli dobrze interpretujê Pani s³owa, to tak 
Pani, jak i nie¿yj¹cy ju¿ Olgierd Christa 
(„Leszek”) macie zastrze¿enia do publikacji 
ksi¹¿kowych, które opisuj¹ dzia³ania V Brygady 
na terenie Pomorza, Warmii i Mazur?

- Oczywiœcie. Niektóre ksi¹¿ki maj¹ szereg b³êdów, 
przeinaczeñ czy nadinterpretacji faktów.

- A dok³adniej?

- Na przyk³ad opisy niektórych zdarzeñ niewiele 
maj¹ wspólnego z tym jak zapamiêtali je 
bezpoœredni ich uczestnicy. S¹ mylnie podawane 
imiona i  nazwiska, pseudonimy, sk³ady 
poszczególnych patroli, szar¿e niektórych 
dowódców i  ¿o³nierzy,  adresy, miejsca 
poszczególnych wydarzeñ. Ca³kiem inn¹ spraw¹ 
jest fakt, ¿e niektórzy autorzy tendencyjnie i 
subiektywnie, nie bior¹c pod uwagê ówczesnych 
mo¿liwoœci, jak te¿ faktów i okolicznoœci, oceniaj¹ 
nasze dzia³ania.

- To prawda. Kilka miesiêcy temu, ogl¹daj¹c z 
Józefem Bandzo (ps. „Jastrz¹b”), zreszt¹ 
bardzo interesuj¹c¹ pozycjê pod tytu³em 
¯o³nierze wyklêci, znaleŸliœmy zdjêcie, na 
którym jest w³aœnie pan Bandzo, ale podpis 
wskazywa³, ¿e jest to ktoœ inny. Takie rzeczy siê 
zdarzaj¹. A ma Pani na myœli jak¹œ konkretn¹ 
publikacjê?

- B³êdy trafiaj¹ siê wszêdzie, jak to w 
opracowaniach historycznych. Tym bardziej, ¿e 
dzieje V Brygady by³y przez wiele lat 
zafa³szowywane i manipulowane. Ale uwa¿am, ¿e 
przy braku rzetelnych Ÿróde³, ich autorzy w 
wiêkszym stopniu powinni opieraæ siê na 
wspomnieniach uczestników tych wydarzeñ. 
Najbardziej cenn¹ publikacj¹ jest znana praca 
panów doktorów Kazimierza Krajewskiego i 
Tomasza £abuszewskiego pod tytu³em „£upaszka” 

„M³ot” „Huzar” - Dzia³alnoœæ 5. i 6. Brygady 
Wileñskiej AK (1944-1952), w której jednak te¿ nie 
ustrzegli  siê oni, od ki lkunastu b³êdów 
faktograficznych, jak te¿ krzywdz¹cych nas ocen. 
Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ choæby opis potyczki 
stoczonej w miejscowoœci Budy, gdzie kilka faktów, 
jak i konkluzje, s¹ niezupe³nie zgodne z 
rzeczywistoœci¹. Przynajmniej inaczej jak 
zapamiêta³ je „Leszek” i ja. Jestem w posiadaniu 
pisemnych uwag „Leszka” do tej publikacji, sama 
te¿ spisa³am swoje w¹tpliwoœci i myœlê, ¿e przy 
przygotowywaniu do kolejnego, drugiego wydania 
„£upaszki”... autorzy mogliby wzi¹æ pod uwagê 
nasze zastrze¿enia. Tym bardziej, ¿e jest to 
najsolidniejsze opracowanie tego tematu. Inne 
pozycje, obejmuj¹ce tylko niektóre okresy 
dzia³alnoœci V Brygady, czy te¿ bêd¹c pracami 
magisterskimi lub doktoranckim,i chyba raczej nie 
bêd¹ wznawiane, a w zwi¹zku z tym szansa na 
poprawienie zawartych w nich b³êdów jest znikoma. 
Poza tym wiele kwestii jest wyjaœnionych w 
napisanej przez „Leszka” ksi¹¿ce pod tytu³em U 
„Szczerbca” i „£upaszki” wydanej w 1999 roku.

- Które sprawy wymagaj¹, Pani zdaniem, 
szybkiego wyjaœnienia?

- Poza tymi b³êdami, o których ogólnie 
wspomina³am, chcia³abym, aby ludzie pisz¹cy o 
naszej walce z komunistycznym re¿imem, i szerzej 
o naszej dzia³alnoœci, doceniali na równi to, co V 
Brygada dokona³a na obszarze Pomorza, Warmii i 
Mazur z tym, co robi³y inne jej pododdzia³y, jak VI 
Brygada na terenie Podlasia. Tym bardziej, ¿e teren 
Pomorza by³ dla nas, „Wilniuków”, ca³kowicie obcy. 
Nie mieliœmy, przynajmniej na pocz¹tku, takiego 
oparcia w miejscowej ludnoœci, jakie mia³y tamte 
oddzia³y. Trzeba by³o czasu, chocia¿ stosunkowo 
krótkiego, aby siê do nas przekonano.

- Jak widzê, uwagi i sprostowania Pani 
autorstwa oraz autorstwa pana Christy, zajmuj¹ 
kilka stron maszynopisu, mo¿na by z nich 
napisaæ osobn¹, kilkustronicow¹ pracê...?

- Zgadza siê.

- A wracaj¹c do Waszej dzia³alnoœci - czy wa¿ne 
by³o poparcie ludnoœci dla Waszych dzia³añ?

- Gdyby nie poparcie ludnoœci, byœmy siê tutaj tyle 
czasu nie utrzymali. Nie ma mowy.

- Jest bardzo niewiele zdjêæ z okresu wojny, na 
których by³aby uwieczniona Pani postaæ. Czy 
jest jakaœ konkretna przyczyna ?

- Chyba taka, ¿e przez d³u¿szy czas moim dowódc¹ 
by³ „Zagoñczyk”, który by³ przed wojn¹ zwi¹zany z 
tak zwan¹ „dwójk¹” (Oddzia³ II Sztabu Generalnego 
- wywiad)  i  by³  zdecydowanie  uprzedzony  do 
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Kiedyœ przyjechali i chcieli siê czegoœ dowiedzieæ 
na temat kartki z pseudonimami, napisanej przeze 
mnie. Gdy zas³ania³am siê brakiem pamiêci, 
stwierdzili, ¿e „...wasza kole¿anka „Regina” 
powiedzia³a...” Odpowiedzia³am im, ¿e „to nie jest 
moja kole¿anka, a co najwy¿ej znajoma”.

- Pani rodzina te¿ by³a represjonowana?

- Oczywiœcie, ¿e tak. Kiedy ja by³am w lesie, to u 
moich rodziców urz¹dzano „kot³y” lub siedzia³a tam 
„Regina” (Regina ¯eliñska-Mordas, ³¹czniczka mjr. 
„£upaszki”, po aresztowaniu wspó³pracowa³a z 
U rz ê d e m Be zp i e c z e ñ s tw a ,  p o w o d u j ¹ c  
aresztowanie kilkudziesiêciu osób - przyp. G. P.). 
Rodzice przenieœli siê do Szczecina, maj¹c 
nadziejê na zakoñczenie tych szykan. Ostatecznie 
w 1948 roku zostali oboje aresztowani i siedzieli w 
wiêzieniu przez dziewiêæ miesiêcy. Nie mieliœmy w 
tym czasie z sob¹ ¿adnego kontaktu.

- Przecie¿ „Regina” by³a uwa¿ana za osobê 
bardzo odwa¿n¹?

- Kiedyœ, miêdzy innymi „¯elazny” (ppor. Zdzis³aw 
Badocha), „Lufa”, „Zeus” i „Mercedes” (kpr. Henryk 
Wojczyñski) „robili” jakiœ bank. Gdy z niego ju¿ 
„wyskoczyli”, wsiedli do samochodu gotowego do 
odjazdu, a tutaj nie ma „Reginy”. Jak siê okaza³o 
pobieg³a do jakiejœ cukierni kupiæ ciastka! Nikt nie 
móg³ uwierzyæ w jej zdradê.

- Chcia³bym zadaæ pytanie natury osobistej - 
kiedy, Pani i Leon Smoleñski czyli „Zeus” 
zapa³aliœcie wzajemn¹ sympati¹?

- To wszystko by³o przez patriotyzm. „Zeus” uzna³, 
mam zreszt¹ list, który on pisa³ do mnie do 
wiêzienia, ¿e on nie mo¿e ¿yæ, gdy jest taka 
niesprawiedliwoœæ. Napisa³, ¿e czuje siê 
odpowiedzialny za to, i¿ nie zaopiekowa³ siê mn¹ i 
ja siedzê w wiêzieniu, a on jest na wolnoœci. I wobec 
tego uwa¿a³, tak przynajmniej deklarowa³ w 
rozmowach z naszymi znajomymi, ¿e je¿eli mam 
tak wysoki wyrok (pani Janina otrzyma³a wyrok 
œmierci zamieniony na 15 lat wiêzienia - przyp. G. 
P.), to po tylu latach mogê wyjœæ schorowana, bêdê 
po t rzebowa ³a  op iek i ,  to  ze  wzg lêdów 
patriotycznych jego obowi¹zkiem jest na mnie 
czekaæ. Pisa³ te¿, ¿e jak mnie nie ma, to on dopiero 
mnie doceni³. Listownie odpowiedzia³am mu, ¿e 
„Jak to dobrze, ¿e on piêtnaœcie lat bêdzie czeka³, 
bo z tego wynika, i¿ im d³u¿ej mnie nie ma, to jego 
uczucia siê wzmagaj¹! To co to bêdzie - po 
piêtnastu latach - za p³omienna mi³oœæ?!”.

- Rozumiem, ¿e „Zeus” czeka³ do skutku?

- Patriota czeka³! A pobraliœmy siê w dwa lata po 
moim wyjœciu na wolnoœæ.

- Mówi³a Pani, ¿e wspó³wiêŸniarki w szczególny 
sposób uczci³y Pani dwudzieste czwarte 
urodziny...

robienia fotografii. W zasadzie jedyna znana jego 
fotografia, to ta, któr¹ zrobiono mu podczas 
przes³uchañ w UB.

- Czy podczas œledztwa by³a Pani bita?

- Ja podczas œledztwa by³am ca³a sina. Cz³owiek 
odruchowo zas³ania siê rêk¹. Jeszcze gdy po wielu 
latach wychodzi³am z wiêzienia, to mia³am na rêku 
takie zrosty, w³aœnie od tego zas³aniania siê. Oni bili 
fachowo. By³ na przyk³ad taki doradca sowiecki, 
który w ogóle siê nie odzywa³ tylko la³. Do dziœ 
pamiêtam, jak kiedyœ le¿a³am na pod³odze i on sta³ 
przede mn¹, a ja mia³am taka dzik¹ chêæ z³apania 
za nogê i ugryzienia go. Opanowa³am siê, bo 
wiedzia³am, ¿e zrobi ze mnie miazgê.

- A czy trafiali siê bardziej ¿yczliwi UB-owcy?

- Przez ca³e œledztwo siedzia³am w pojedynczej 
celi. Pilnowa³o mnie, na zmianê dwóch stra¿ników. 
Jeden z nich, m³ody ch³opak, gdy wraca³am z 
przes³uchania, pyta³ siê czy mocno bili, przynosi³ mi 
wodê i dawa³ papierosa. Nie wiedzia³am, kto jest z 
naszych ch³opaków aresztowany, a on mi 
powiedzia³, ¿e za œcian¹ siedzi „Brzoza” (Zdzis³aw 
Krêciejewski). Od „Brzozy” dowiedzia³am siê, ¿e 
siedzi jeszcze „Atlantyk” (Jan Majkowski). Gdy 
„Brzoza” zosta³ zabrany pod Czersk do rodziny 
Bruskich, którzy przechowywali nasz¹ broñ, to te¿ 
mi o tym powiedzia³. Kilkakrotnie, gdy by³am na 
przes³uchaniu, zostawia³ mi obiad, czyli zupê i 
stawia³ j¹ na kaloryferze. Pociesza³ mnie, mówi³ 
abym siê nie martwi³a, bo bêdzie amnestia. Za to 
by³ zreszt¹ wzywany do swoich prze³o¿onych. Ale 
ten stra¿nik by³ chyba z KBW (Korpus 
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego - przyp. G. P.). Nie 
wiem jak siê nazywa³, ale dla mnie, to by³o wtedy 
doœæ wa¿ne takie wsparcie, gdy wokó³ panowa³a 
atmosfera a¿ gêsta od nienawiœci.

- Gdy by³a Pani ju¿ po wyroku i siedzia³a w 
wiêzieniu, by³y jeszcze jakieœ próby 
„wyci¹gniêcia” informacji?

- Od czasu do czasu przyje¿d¿ali i próbowali 
jeszcze czegoœ siê dowiedzieæ. Najczêœciej, gdy 
z³apali kogoœ nastêpnego z naszych ch³opców. 

Janina Wasi³ciówna (Smoleñska) „Jachna” 
- fotografia wykonana przez Wojewódzki Urz¹d 
Bezpieczeñstwa Publicznego w Bydgoszczy, 
po aresztowaniu w 1947 roku (?).
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- Budzê siê rano i patrzê, ¿e dziewczyny stoj¹ przy 
³ó¿ku. Gdy zobaczy³y, ¿e siê obudzi³am zaœpiewa³y:

P³yn¹ latka, p³yn¹
Jako w Wiœle woda,
¯al wody dziewczynie,
I lat twoich szkoda.

Zatrzymana rzeka,
Œcisn¹³ j¹ mróz lodem,
Przymknê³a bezpieka
Twoje serce m³ode!

Minê³o lat „Jachnie” dwa tuziny
Powinna wyprawiæ huczne chrzciny,
Z ch³opakiem wyprawiæ nam wesele,
Zaprosiæ i ugoœciæ dzik¹ celê.

Tu Wronki, tam Rawicz, Szczecin Wa³y,
Tu Bronek, tam Tadek, tam pu³k ca³y,
Z Niemcami, z bezpiek¹ znasz igraszki,
Lecz strze¿ siê tych ch³opców i „£upaszki”!

- Gdy jesteœmy ju¿ przy twórczoœci œpiewanej, 
proszê opowiedzieæ o s³ynnych ¿urawiejkach V 
Brygady.

- Ich autorem by³ nasz kolega z Brygady Zbigniew 
Trzebski „Nieczuja”. By³y œpiewane zawsze, gdy 
tylko nadarzy³a siê okazja do œpiewu w ogóle. 
Wszystkich nie pamiêtam...

Nie masz jak V Brygada
Du¿o robi, ma³o gada
Na Niemców, Rusów i Litwinów
Nie szczêdzimy karabinów.

Refren: Oj, bieda, bieda wszêdzie,
Kiedy jej koniec bêdzie?
Oj, bieda, bieda wszêdzie,
Dopóki ta wojna bêdzie!

Komendanta zucha mamy,
Wszyscy wiêc go te¿ kochamy,
Ka¿dy by zañ skoczy³ w ogieñ,
I bi³ wroga choæby co dzieñ.

„Ronin” zosta³ adiutantem,
Potem sta³ siê komendantem,
Nagle pan inspektor wpada,
Ju¿ brygad¹ ca³¹ w³ada!

„Podbipiêta” ch³op morowy,
Do kieliszka wci¹¿ gotowy,
Gdy ktoœ w lesie w pieñ uderzy,
„Podbipiêta” plackiem le¿y!

„Rakoczy” woko³o siê uwija,
Piêknych dziewcz¹t nie omija.
Strze¿ siê, dziewczê jego wzroku,
Swoje dobro miej na oku.

Ma³y cia³em, wielki duchem,
„Mœcis³aw” jest nie lada zuchem.
Gdy woda drogê mu przecina,
W mig siê „Szaszce” na kark wspina.

Nie mów przy niej o mi³oœci,
Bo to tylko j¹ rozz³oœci.
Jednak cuda siê zdarzaj¹,
„Max” z „Aldon¹” wrzody maj¹!

Teraz powiem coœ o „Lali”,
Ca³y sztab j¹ sobie chwali.
Coœ ostatnio spowa¿nia³a,
Widaæ, ¿e siê zakocha³a!

„Kicia” jest to dziewczê p³oche,
Zawsze ma k³opotów trochê.
To œlepa kiszka nawali³a,
To pamiêtnik mój zgubi³a!

- Po tym weselszym „przerywniku” wróæmy do 
spraw mniej krotochwilnych, aczkolwiek te¿ ju¿ 
nie ca³kiem przygnêbiaj¹cych - kiedy 
ostatecznie wysz³a Pani z wiêzienia?

- Wysz³am najpierw na przerwê w odbywaniu „kary”. 
21 maja 1956 wypuszczono mnie na pó³roczn¹ 
przerwê. W 1957 roku s¹d rejonowy w Bydgoszczy 
darowa³ mi pozosta³e ki lka miesiêcy z 
zawieszeniem na 2 lata. W wyroku skazuj¹cym 
odebrano mi prawa obywatelskie i honorowe na 
zawsze, a póŸniej zmieniono to na 10 lat. Gdy 
wysz³am, nie mówi³am, ¿e mam te prawa odebrane. 
Po  jak imœ  czas ie ,  pocz t¹  o t rzyma ³am 
zawiadomienie o tym, ¿e zosta³am z pracy 
wytypowana na ³awnika w s¹dzie. I tak, 
paradoksalnie, przez kilka lat by³am ³awnikiem, 
maj¹c odebrane prawa obywatelskie! 

Janina Wasi³ojæ
(Smoleñska) Trzy dni
po wyjœciu z wiêzienia
 - 25 maj 1956 rok.
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- Zamieszkaliœcie Pañstwo w Szczecinie?

- „Zeus” po ujawnieniu w 1947 roku nie mia³ gdzie 
siê podziaæ i razem z moimi rodzicami przyjecha³ do 
Szczecina. W 1948 roku zosta³ aresztowany i 
siedzia³ „w œledztwie” przez trzy lata. Komuniœci 
chcieli mu udowodniæ, ¿e podczas ujawnienia coœ 
zatai³ i na tej podstawie mieli zamiar wsadziæ go do 
wiêzienia. Podczas tej jego odsiadki, przes³uchania 
wielokrotnie przeprowadza³ jakiœ ubek wraz z 
„Regin¹”. Jak twierdzi³ „Zeus”, podczas tych 
przes³uchañ nawzajem („Zeus” z „Regin¹”) 
obrzucali siê wyzwiskami i k³ócili siê w taki sposób, 
¿e nawet ubowcy siê œmiali. Chciano mu na 
przyk³ad, zgodnie z zeznaniami „Reginy”, 
udowodniæ, ¿e ujawni³ siê pod przybranym 
nazwiskiem. Gdy ten zarzut zosta³ obalony, 
próbowa³a ona udowodniæ, ¿e ma gdzieœ schowan¹ 
broñ, której te¿ nie wskaza³. Podczas rozprawy 
zadeklarowa³a: „Ja go nienawidzê!”, przez co 
nawet ówczesny s¹d musia³ j¹ uznaæ za œwiadka 
nieobiektywnego i zwróciæ akta do prokuratury. A co 
mog³a zrobiæ prokuratura, kiedy ona by³a jedynym 
œwiadkiem oskar¿enia? „Zeus” posiedzia³ jeszcze 
trochê i go wypuœcili.

- Czym zajmowa³a siê Pani, poza „³awni-
kowaniem”?

- Posz³am do pracy i uczy³am siê. Przecie¿ by³am 
„dziedzicznie obci¹¿ona”, a pomogli mi w 
znalezieniu pracy w szkole znajomi ojca. Nie 
mia³am wykszta³cenia pedagogicznego i dlatego 
zosta³am przyjêta do pracy na roczny kontrakt. 
Jednoczeœnie zaczê³am studia. Skoñczy³am 
filologiê polsk¹ na WSP w Opolu. Ca³e ¿ycie, maj¹c 
to „dziedziczne obci¹¿enie” pracowa³am jako 
nauczyciel - od podstawówki przesz³am wszystkie 
szczeble nauczania. Ostatnio, ku mojemu 
ca³kowitemu zaskoczeniu, bo jestem ju¿ od 
dwudziestu lat na emeryturze, na specjalnej 
akademii  dosta³am Medal Uniwersytetu 
Szczeciñskiego. Nie przypuszcza³am, ¿e w ogóle o 
mnie ktoœ pamiêta, a tu siê okaza³o, ¿e moi dawni 
studenci, bêd¹cy dziœ profesorami, bardzo mnie 
zaskoczyli.

- Po wyjœciu z wiêzienia by³a Pani jeszcze w 
jakiœ sposób szykanowana?

- Nie, nigdy. Inni byli wzywani i wypytywani, a mnie 
nikt nie niepokoi³. Widocznie mnie jakoœ tak 
zakwalifikowali.

- Czy uniewa¿nienie wyroku odby³o siê 
samoczynnie?

- Absolutnie nie. Gdy z³o¿y³am o uniewa¿nienie 
wyroku, bardzo przykre wra¿enie wywar³a na mnie 
ca³a procedura. Zatêskni³am za tym swoim 
rewolwerem  z  czterema  nabojami!  Na  sali, gdzie 

rozpatrywano mój wniosek, poczu³am siê jakbym 
ponownie by³a s¹dzona! Odczytano znowu ca³y ten 
„akt oskar¿enia”, gdzie by³y same bzdury. 
Prokurator, po kilku moich wypowiedziach 
stwierdzi³, ¿e: „...tak siê ukszta³towa³a Pani 
œwiadomoœæ polityczna...”. Stwierdzi³ te¿, ¿e „...nie 
pochwala metod...”. Pomyœla³am, i¿ znalaz³ siê 
„go³¹bek pokoju” i poczu³am straszny niesmak. 
Zaczê³am wtedy opowiadaæ o metodach, jakie 
stosowali oni - Sowieci, gdy nas rozbrajali i ³apali, a 
póŸniej kontynuowali ich „robotê” polskojêzyczni 
pacho³kowie z UB.

- Mia³a Pani œwiadomoœæ, ¿e oprócz „Reginy” 
niektórzy z ¿o³nierzy V Brygady czasami po 
aresztowaniu, a czasami po wyjœciu z wiêzienia, 
pisali raporty do UB, a potem do SB na swoich 
kolegów? Niektórzy robili to do lat siedem-
dziesi¹tych, a nawet koñca osiemdziesi¹tych?

- Nie, nie wiedzia³am. Nawet, gdy jeden z 
dowódców szwadronu kilkakrotnie powtarza³ mi, 
gdy siê widzieliœmy, ¿e czeka nas przykra rozmowa, 
to myœla³am, i¿ chodzi o jakieœ pretensje do mnie. 
Dopiero po jego œmierci dowiedzia³am siê 
prawdy.... Ale, prawdê mówi¹c, „Reginie” nikt nie 
dorówna³. Ka¿dy przypadek by³ inny. Szkoda, ¿e 
nie ukazuje siê metod stosowanych w czasach 
stalinizmu i tych, którzy siê nimi pos³ugiwali, by 
niszczyæ ludzi i fizycznie, i moralnie.

- Myœlê, ¿e tym, niezbyt optymistycznym 
akcentem, mo¿emy zakoñczyæ nasz¹ rozmowê. 
Niech Czytelnicy sami oceni¹ opis tamtych jak i 
tych bli¿szych czasów. Bardzo dziêkujê za czas 
poœwiêcony na nasze rozmowy

                                               Grzegorz Polikowski

Autor prosi o kontakt (g.polik@vp.pl) 
wszystkich Czytelników, którzy znaj¹ dotychczas 
bezimiennych bohaterów tamtych wydarzeñ oraz 
nieznane fakty lub materialne pozosta³oœci po 
dzia³alnoœci V Brygady (jak i innych oddzia³ach 
antykomunistycznego podziemia) lub s¹ w 
posiadaniu zdjêæ i innych pami¹tek po nich.

Ma³gorzata Biernat-Œwitoniak - olej
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Lidia Kosk

skrzy siê œnieg
migotliwym œwiat³em
tañcz¹cych gwiazdeczek
zderzaj¹cych siê
z marzn¹cym oddechem
wiatru
koni
ludzi

ostre szpilki mrozu rani¹
wiatr
konie
ludzi
uderzaj¹ w powieki
broni¹ce Ÿrenic oczu
osiadaj¹ na
rzêsach, brwiach, w³osach
i koñskich grzywach
tworz¹ srebrne kó³ka
wokó³ nozdrzy
które chwytaj¹ powietrze
zanim
zmieni siê w kryszta³ki
lodów

konie uderzaj¹ kopytami
w zbijaj¹ce siê kulki
w kielichach œniegu

cz³owiek walczy
z pokus¹ odpoczynku
z obezw³adniaj¹c¹ niemoc¹
która go ogarnia
usi³uje przytuliæ
do puszystego œniegu
okrywaj¹cego tward¹ ziemiê

trwa zmaganie
a¿ w nozdrza koni uderza
oddech cz³owieka

b³ysnê³y podkowy
zatrzymanych nagle kopyt
z ciemnych, zwichrzonych grzyw koni
posypa³ siê œnieg

Lublin - Aleje Rac³awickie, luty 2005

W ciemnych grzywach koni

Calvados

dla P.

Pijê calvados nasycony
skrzypieniem pióra Remarque'a
ciemnym nurtem Sekwany
ch³odem zasp chmur wœród których
przemyka nasz samolot

W b³ogim zmêczeniu zdobywaniem
unoszê siê nad £uk Triumfalny
w Père-Lachaise raz jeszcze
odnajduje Chopina
wiodê monolog z kamiennym lwem
w Luksemburskich Ogrodach 
wzlatujê w niebosk³on Panteonu
schwytany w moim obiektywie
a¿ draœniêta ostrzem wie¿y
spadam na most przy Notre Dame

W kroplach trunku
jak w¹¿ 
ko³ysze siê pragnienie
spotykaæ siê z Pary¿em
na wszystkich mostach jego Sekwany

Pary¿ - Petit Pont, kwiecieñ 2006

Ma³gorzata Biernat-Œwitoniak - olej
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To mog³o byæ na ulicy Ciep³ej. Wieczór te¿ 
by³ ciep³y. Druga po³owa sierpnia by³a ciep³a od 
s³oñca i ognia. Tego wieczora wisia³a nad miastem 
poœwiata, z której wype³za³y i ciep³o, i groza 
jednoczeœnie. By³a to ³una po¿arów trawi¹cych 
nagi, brudny tors miasta. ¯ó³topomarañczowe 
promyki zachodz¹cego s³oñca g³aska³y delikatnie 
wypalon¹ dniem dachówkê i wpada³y miêdzy 
szczelinami, tn¹c cienkimi nitkami mrok. Le¿a³em 
na strychu, cicho i bez ruchu, myœl¹c o 
zapamiêtanych barwach obrazów flamandzkich 
mistrzów i o zachodz¹cym s³oñcu nad winnicami 
Italii. Widzia³em grona maskowane zieleni¹ liœci. 
Jeszcze bez s³odyczy i bez przezroczystoœci 
dojrza³ego owocu. Stuletnie gaje oliwne schodzi³y 
w doliny os³oniête pó³cieniem. Czu³em s³odziutki 
smak fig i delikatne poruszenia krzewów granatów. 
Granaty - to nie by³o najlepsze s³owo pomyœlane w 
tej b³ogiej drzemce, ucieczce od rzeczywistoœci. 
Granaty by³y namacaln¹ czêœci¹ tej rzeczywistoœci. 
Le¿a³y obok. Te¿ pewnie myœla³y w tej samej chwili 
o swoich dalekich krewnych, kulistych, czerwonych 
owocach, o mi¹¿szu z³o¿onym z wielu kuleczek, 
s³odkawym i soczystym. Popatrzy³y na mnie 
zimnym wzrokiem, jakby oburzone moim nag³ym 
powrotem z odleg³ych krain. To spojrzenie wyrwa³o 
mnie z marzeñ. Wróci³em do rzeczywistoœci. By³em 
na warcie. Musia³em byæ czujny. Spojrza³em przez 
wyrwê w dachu, uczynion¹ do obserwacji terenu. 
Miasto dymi³o spokojnie. Pionowe smu¿ki wspina³y 
siê do nieba jakby chcia³y tam opowiedzieæ swoj¹ 
historiê. Nikt nie chcia³ ich s³uchaæ, bo ka¿dego dnia 
ponownie snu³y te same w¹tki œmierci. 
Pomarañcza s³oñca znika³a na krañcu piek³a, 
umorusana dymem. Ba³em siê, ¿e ju¿ nigdy nie 
zobaczê tego s³oñca zachodz¹cego nad jeziorem, 
zanurzaj¹cego siê d³ug¹ krech¹ swego cielska w 
ciemn¹ toñ.

Tak bardzo chcia³em zobaczyæ to miasto 
takim, jakim widzia³ je Canaletto. Myœla³em o tych 
wszystkich barwach natury, krajobrazach, które 
chcia³em jeszcze namalowaæ. Z ka¿dym dniem 
mia³em coraz mniej nadziei. Œlepy los utrzymywa³ 
mnie jeszcze wœród ¿ywych. Zosta³o nas tylko 
czterech: ja, Halny, Szczyt i Dolina. Nie wiem, ilu 
dotrwa do jutra. Nad ranem zacznie siê nowe 
piek³o. Nagle - jakby sprowokowane s³owem 
„piek³o” - o dach zaczê³y stukaæ pojedyncze krople, 
które w zetkniêciu z nagrzanymi dachówkami 
cichutko sycza³y. To tu, to tam s³ychaæ by³o 
delikatny szloch spadaj¹cych kropli, jakby ktoœ tam 
na górze p³aka³ swoimi wielkimi niezliczonymi 
oczami, którymi patrzy na nasze nieszczêœcia i nie 
rozumie ani nas, ani siebie. I jest tak samo bezsilny 
jak my tutaj.

- Anio³, nie œpisz? - us³ysza³em szept z 
czarnej studni schodów.

- Nie. Myœlê, ¿e nie œpiê.
- Zmieniê ciê, idŸ odpocz¹æ, Anio³. Jutro 

czeka nas piek³o.
W³aœciwie to by³em Micha³. Anio³ - to 

pseudonim, bo ci¹gle coœ rysowa³em. A poza tym 
moje nazwisko... Zsun¹³em siê delikatnie po 
schodach, chy³kiem przebieg³em podwórze do 
kêpy bzu. Przed snem trzeba wypró¿niæ pêcherz. 
Gdy spad³a ostatnia kropelka i ju¿ mia³em zapi¹æ 
rozporek, dolecia³ mnie nag³y szelest, a mo¿e oczy 
przyzwyczajone do mroku wczeœniej wypatrzy³y 
zarys delikatnej sylwetki przyklejonej do muru.

- Kto tu? - szepn¹³em g³ucho.
- Ja, Dunia - s³owa wypowiedziane na 

bezdechu - plutonowa Dunia, ³¹cznik dowództwa. 
Szukam placówki „Tatry”.

- Plutonowy Micha³. W³aœciwie, Anio³. 
Dobrze trafi³aœ. To znaczy - niedobrze, tu jest piek³o. 
Biegnij za mn¹ w tamte drzwi. Snajperzy czaj¹ siê 
na górze.

- Anio³owie w piekle, a snajperzy w niebie? 
Œwiat zwariowa³.

- Tak. Teraz! To „teraz” mia³o byæ komend¹ 
do biegu, a potwierdzi³o tezê o zwariowanej 
rzeczywistoœci.

Po tym „teraz” nast¹pi³ g³uchy wystrza³ i w 
niebo poszybowa³ ognisty pocisk, który po chwili 
zawisn¹³ na jego wierzcho³ku i zacz¹³ powoli, 
ko³ysz¹c siê, spadaæ jak kolorowy, œwietlisty 
spadochronik, jak rój œwiêtojañskich robaczków. 
Staliœmy obok siebie bez s³owa, wpatrzeni w tê 
spadaj¹c¹ gwiazdê i w tym jednym momencie 
wymyœlaliœmy swoje ¿yczenia, które teraz mia³y siê 
spe³niæ. Albo ¿yczenia nasze okaza³y siê tymi 
samymi ¿yczeniami,  a lbo te barwy na 
bezgwiezdnym niebie zaczarowa³y zmys³y, albo to 
wilgotne powietrze po suchym dniu otumani³o 
mózgi, bo nasze d³onie znalaz³y same siebie i 
splot³y w uœcisku. Zanim to œwiate³ko z nieba 
zanurzy³o siê w ruinach kamienic, pad³ strza³ i 
powietrze przeszy³ z³owrogi gwizd. Upadliœmy w 
mokr¹ trawê, ci¹gle trzymaj¹c siê za rêce. Jej 
szybki oddech sp³ywa³ po mojej szyi w g³¹b 
drelichowej bluzy munduru i wype³nia³ ¿arem ca³e 
cia³o. D³ugie w³osy opad³y na mnie delikatnie jak 
pajêcza sieæ. Trwaliœmy tak w ciemnoœci, nie 
widz¹c swych przera¿onych oczu. Przera¿onych t¹ 
chwil¹ innych uczuæ, które nagle przep³ynê³y przez 
nas i przez ten z³owrogi otaczaj¹cy œwiat. I pewnie 
trwalibyœmy tak w bezruchu, gdyby nie rozb³ys³a 
nastêpna raca, która nie by³a ¿adn¹ szczêœliw¹ 
gwiazd¹. By³a tylko œwiat³em dla czyhaj¹cego na 
nasze ¿ycie snajpera. Teraz rozluŸni³em uœcisk 
d³oni. Zrozumia³em, ¿e ten czas jest nieprzyjazny 
dla mglistych uniesieñ.

Krzysztof Kulig

Ojciec
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- Biegnij! - krzykn¹³em, gdy œwiat³o zgas³o i 
ruszy³em za ni¹. Wpadliœmy do ciemnego 
korytarza. Zobaczy³em b³ysk jej oczu, poczu³em 
delikatne poruszenie d³ugich w³osów i zapach 
kobiety.

- Halny tu dowodzi?
- Tak - potwierdzi³em, nie mog¹c z³apaæ 

oddechu nie z powodu krótkiego biegu, raczej z 
powodu myœli, które niespodziewanie przypom-
nia³y mi, o tym, ¿e oprócz ¿o³nierza, jestem tak¿e 
mê¿czyzn¹.

- ProwadŸ!
Po omacku prowadzi³em j¹ przez korytarz. 

Szuka³em jej d³oni, by móc poczuæ znów cia³o 
kobiety, mia³em pretekst. Macha³em rêk¹ i nie 
natrafi³em na ciep³o skóry. Ona, jakby zrozumia³a, o 
co mi chodzi, delikatnie po³o¿y³a d³oñ na moim 
ramieniu. Odwróci³em siê, przystaj¹c. Wpad³a na 
mnie jak przetaczany na górce rozrz¹dowej wagon. 
Jej rozpalone cia³o, nabrzmia³e piersi uderzy³y we 
mnie, odbijaj¹c siê delikatnie, ¿ar oddechu wtopi³ 
siê w ¿ar mojej skóry...

- No, co?
Nic, nic, dziewczyno. Od miesi¹ca siedzê 

w ruinach i nigdy ¿adna myœl tak mi nie przesz³a 
przez g³owê a¿ do wieczornego siusiu. Natura 
upomnia³a siê o swoj¹ czêœæ. A ona nie wybiera 
czasu i nie interesuj¹ j¹ ludzkie wojny. Ona zawsze 
bierze swoje...

- To tu.
Zastuka³em do drzwi i us³ysza³em g³uche: 

„tak!”. Otworzy³em. Na stole migota³ p³omyk œwiecy. 
Porucznik pisa³ w swoim kajecie, nie podnosz¹c 
oczu. Ci¹gle coœ pisa³. Poeta, czy co? - 
pomyœla³em.

- Panie poruczniku...
- Pod... podporuczniku, bo ju¿ nie bêdê 

porucznikiem. Nie zd¹¿ê.
- Panie podporuczniku, plutonowy Dunia z 

dowództwa.
Dunia nieudolnie wyprê¿y³a siê chc¹c 

pewnie zasalutowaæ. Uwydatni³a tylko swoje 
kobiece kszta³ty.

- Panie poruczniku.
- Pod…, na mi³oœæ bosk¹.
- Panie poruczniku, przynoszê dwa 

rozkazy - powiedzia³a tak szybko jak karabin 
maszynowy, by nie zd¹¿y³ jej przerwaæ. - Pierwszy: 
rozkazem pu³kownika Groma zostaje pan 
awansowany do stopnia porucznika.

Podniós³ oczy. Dopiero teraz podniós³ 
oczy i zobaczy³ w œwietle nik³ego p³omienia to 
samo, co ja widzia³em wczeœniej w ciemnoœci. 
Zobaczy³ kobietê.

Teraz, gdy siedzê w saloniku schludnego, 
niemieckiego domu i mam negocjowaæ cenê 
zakupu porz¹dnego niemieckiego samochodu, 
zerkam ukradkiem na komodê.

- No, dziadku, co jest? Mówi³eœ, ¿e znasz 
niemiecki i siê dogadasz. Mów coœ. Czemu 
milczysz? A mówi³eœ, ¿e siê dogadasz.

To mój wnuk. Zapragn¹³ mieæ bmw. Podobny 
jest do mnie, tylko bardziej ha³aœliwy. Oni teraz ¿yj¹ 
g³oœniej i szybciej. Coœ tam mówi, gestykuluje. Nie 
s³yszê. Nie wiem. Jest sierpieñ tamtego roku. Ulica 
Ciep³a i twarz tamtej dziewczyny. Jest sierpieñ tego 
roku, ma³e niemieckie miasteczko, ja major w stanie 
spoczynku, patrzê na zdjêcie kobiety stoj¹ce na 
komodzie. Jestem pewny. Mam pamiêæ do 
krajobrazów i twarzy. Móg³bym malowaæ je z 
zamkniêtymi oczami. Tak, to Dunia, te¿ w stanie 
spoczynku. Tylko sk¹d ona siê tu wziê³a? Bo ja - 
wiadomo. Od demokratycznego pañstwa dosta³em 
zadoœæuczyn ien ie  za powstan ie ,  obóz,  
przeœladowanie. Zamieni³em to na obc¹ walutê i 
ruszy³em w œwiat z moim wnukiem. Plan by³ prosty: 
„dziadku, jakie tam wozy!”. „Kupimy jeden, obwiozê 
ciê po miejscach, gdzie by³eœ, zobaczysz, 
opowiesz, ja pos³ucham i upieczemy dwie pieczenie 
na jednym ogniu. A za te wszystkie lata nagrodz¹ ciê 
ci, co przegrali tê wojnê, piêknym, u¿ywanym 
wozem. Takie tam - wyrównanie rachunków” - 
powiedzia³. No i jesteœmy. Og³oszenie, ¿e bmw, ¿e 
trzysta ileœ, albo trzy tysi¹ce - sam nie wiem, ¿e w 
dobrym stanie. I jesteœmy. I jest bmw. I ona...

- Dziadku, wszystko dobrze?
- Dobrze. Wszystko dobrze. Ich verstehe 

nicht.
- Co pan, ne rozumi? - wyb¹ka³ blondas w 

wieku mojego wnuka. W³aœciwie bardzo podobny. 
Ró¿ni³o ich mo¿e tylko tyle, ¿e ten mia³ bmw i mówi³ 
po niemiecku.

- Pan mówi po polsku?
- Troche rozumieæ. Moja babka - Polka.
- To jest pana babka? - pokaza³em na 

fotografiê.
- Tak.
Wiêc to jest jego babka. Babka - Polka. Co 

ona tu robi?
- Anio³, na mi³oœæ bosk¹, ruszcie dupê - 

powiedzia³ powoli, tym swoim aktorskim g³osem, na 
dŸwiêk którego, chyba wszystkie kobiety œciska³y 
uda. Nie spuszcza³ z niej wzroku, ona te¿. Stali tak 
oboje, figury woskowe w poœwiacie mrugaj¹cej 
œwiecy. - Trzeba to uczciæ - doda³.

- Tak jest, panie poruczniku.
- Podporu... Pod nami jest piwnica z 

prowiantem. Przygotujcie coœ do jedzenia i picia.
Gdy zamyka³em drzwi ci¹gle stali, wpatrzeni 

w siebie. O œwicie rozpoczê³o siê piek³o. Nigdy 
wiêcej ich nie widzia³em. Myœla³em o niej, o zapachu 
jej cia³a. Tamtej nocy i póŸniej tak¿e, ale nigdy jej nie 
spotka³em, a¿ do dziœ.

Wiêc to jest jego babka?
- Wiêc to jest pana babka?
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- Tak. Jadwiga. Dunia mówiliœmy, bo ³atwiej.
Podszed³em do komody, podnios³em 

zdjêcie, skierowa³em na œwiat³o.
- Tak, to Dunia.
- Pan zna³ moj¹ babciê?
- Spotka³em j¹ pewnej sierpniowej nocy w 

Warszawie, dawno temu. Tak dawno temu, ¿e 
niewiele pamiêtam.

- Dziadek, co jest? Dobrze siê czujesz? - 
mój wnuk oderwa³ siê od przegl¹dania 
dokumentów auta.

Teraz m³ody Niemiec podniós³ siê i podszed³ 
do komody. Przygl¹da³ siê to na zdjêcie, to na mnie 
z otwart¹ buzi¹, jakby szuka³ s³ów.

- Tak? Niech mi opowie.
£atwo powiedzieæ: „niech mi opowie”. Co 

mam ci opowiedzieæ? Nie wiem kim jesteœ, 
wnukiem naszych wrogów, czy przyjació³? Nie 
wiem, kim ja jestem w tym domu? Kupcem, 
goœciem z odleg³ego kraju, czy z odleg³ej 
przesz³oœci? I co mam ci powiedzieæ, ¿e wtedy na 
tym ciemnym korytarzu zakocha³em siê w twojej 
babce. I czy ty wiesz, jaki by³ wtedy czas? I czy ty w 
ogóle wiesz, co to mi³oœæ? I, ¿e przez wiele lat 
potem mia³em nadziejê, ¿e j¹ odnajdê i powiem jej 
to. I, ¿e gdyby nie wojna ani ciebie, ani twojego bmw 
w ogóle by nie by³o. I mnie te¿ nie by³oby w tym 
mieszkaniu. Wiêc co mam ci powiedzieæ?

Teraz Bartek, mój wnuk, podszed³ bli¿ej i te¿ 
przygl¹da³ siê to na mnie, to na zdjêcie, to na 
Niemca. Milcza³. Zna³ mnie. Wiedzia³, ¿e zdarzy³o 
siê coœ wa¿nego.

- Nazywam siê Micha³ Stró¿. To by³o w 44. w 
Warszawie. By³em m³ody. By³a wojna. Powstanie - 
zacz¹³em niepewnie, oddzielaj¹c ka¿de 
wypowiedziane s³owo, by powiedzieæ prosto, albo 
by nie wszystko powiedzieæ. - Dunia, plutonowy 
Dunia, twoja babcia by³a ³¹czniczk¹... Gdzie ona 
jest?

Milcza³ d³u¿sz¹ chwilê, patrz¹c gdzieœ 
daleko za okno.

- Tydzieñ temu... SpóŸni³ siê pan.
Teraz ja spojrza³em za okno, tylko dalej. 

Bardzo daleko. Nie widzia³em równo przystrzy-
¿onej trawy, przyciêtych ¿ywop³otów, schludnych, 
niemieckich domów, czystych, niemieckich 
samochodów. Zobaczy³em m³odego ch³opca 
biegn¹cego przez wysokie trawy z torb¹ pe³n¹ 
pêdzli i farb. Zobaczy³em ¿o³nierza, który widzi 
barwy zamiast osmalonych ruin i myœli o kobiecie, 
zamiast o nienawiœci do wrogów. Zobaczy³em 
staruszka, który po tylu latach i doœwiadczeniach 
wie, ¿e w³aœciwie wszystko zale¿y od przypadku. 
„Przepraszam przypadek, ¿e nazywam go 
koniecznoœci¹ i koniecznoœæ, ¿e czasem siê mylê” - 
przelecia³o mi przez g³owê. To chyba Szymborska.

Staliœmy bez s³ów, jak na mszy za ojczyznê. 
Staliœmy tak nawet wtedy, gdy wesz³a ona i nim 
zd¹¿y³a zamkn¹æ drzwi, krzycz¹c w tym szorstkim 
ichnim jêzyku „Kristofer, jestem” i „coœ siê sta³o? 
Kim s¹ ci ludzie?”, a nie uzyskuj¹c ¿adnej 
odpowiedzi, równie¿ stanê³a w tym niepewnym 
wyczekiwaniu, jaka to znowu z³a wieœæ mo¿e j¹ 
spotkaæ.

- Kristofer, na mi³oœæ bosk¹, co siê sta³o?
- Nic, mamo. To jest Micha³ Stró¿ z Polski. 

Zna³ babciê.
Teraz j¹ zamurowa³o. Teraz ona sta³a 

wpatrzona we mnie, w okno, w dal, w przesz³oœæ. 
Jakiej pamiêci szuka³a ta piêædziesiêcioletnia 
kobieta? Jakie tajemnice chcia³a odkryæ albo ukryæ 
w sobie? Z letargu wyrwa³ j¹ jej syn, który stukn¹³ 
mojego Bartka w plecy i krzykn¹³: piwo? S³owo 
„Bier” obudzi³o kobietê.

- Dzieñ dobry, Halina Biermann jestem - 
rzek³a st³umionym g³osem.

- Bardzo mi mi³o. Micha³ Stró¿.
- Niech¿e pan siada. Czego siê pan napije?
- Koniak, jeœli mo¿na.
- Zapewne pan wie, ¿e mama nie ¿yje - 

mówi³a cicho, tak cicho, ¿e brzêk wyjmowanych 
kieliszków i bulgotanie alkoholu zag³usza³o s³owa. 
Wypi³em jednym haustem, po polsku, wiêc wsta³a 
znowu po butelkê. Znów nala³a do po³owy kieliszka.

Milczeliœmy oboje, wpatruj¹c siê w kieliszki 
jak w magiczn¹ szklan¹ kulê do przepowiadania 
przysz³oœci. A przecie¿ mieliœmy mówiæ o 
przesz³oœci. Ona, co chwilê, nie odrywaj¹c oczu od 
zawartoœci kieliszka, podnosi³a go do ust, smakuj¹c 
ka¿dy ³yczek, jakby chcia³a znaleŸæ w tym smaku 
odpowiednie s³owa, jakby pragnê³a, by prawda, 
która byæ mo¿e teraz ma siê objawiæ, by³a do 
prze³kniêcia. Prawda, na któr¹ czeka³a tak d³ugo, i 
która sta³a siê jeszcze bardziej odleg³a, gdy odesz³a 
matka, bardziej odleg³a, gdy przegl¹daj¹c stare 
dokumenty i pami¹tki matki, natrafi³a na stary 
brulion, dziennik z tamtych mrocznych czasów 
swoich urodzin. Pamiêtnik pisany obc¹ rêk¹. 
Czyta³a go ³apczywie raz, drugi, trzeci i im d³u¿ej 
czyta³a tym mniej rozumia³a. To ja mia³em odkryæ 
prawdê, rozszyfrowaæ przesz³oœæ. Stworzyæ j¹ dla 
niej.

A ja by³em tak samo niepewny i 
nieœwiadomy, jak tamtego dnia, gdy obudzi³em siê 
w jakimœ polowym szpitalu i tak jak dziœ widzê 
zdjêcie Duni, tak wtedy widzia³em jej twarz w swojej 
wyobraŸni.

- Mój wnuk chce kupiæ auto od pani syna - 
zacz¹³em ni z gruszki ni z pietruszki - dlatego tu 
jestem.

Teraz nala³a sobie i wypi³a duszkiem.
- Taaak - to „aaa” by³o d³ugie, przeci¹g³e i 

dr¿¹ce. Ni to pytanie, ni twierdzenie.
- To przypadek - powiedzia³em, gdy „aaa” ju¿ 

wybrzmia³o.
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S³oñce zachodzi³o gdzieœ bardzo daleko, za 
nasz¹ przesz³oœci¹, a mimo to jego czerwieñ 
delikatnie oœwietla³a pokój, nasz¹ pamiêæ i 
uwydatnia³a bursztynow¹ barwê koniaku. Œwiat³o 
odbija³o siê od ko³ysz¹cej siê w kieliszkach tafli 
p³ynu i trafia³o na sufit i œciany. Odbija³o nasze 
myœli, które b³¹dzi³y w czasie i przestrzeni.

- Urodzi³am siê 9 maja 45 roku w obozie 
jenieckim Oberlangen - przerwa³a ciszê. - Nie 
zna³am ojca. Matka nigdy nie chcia³a o tym mówiæ. 
Czeka³am na odpowiedni¹ chwilê. Pan wie, jak 
trudno ¿yæ bez œwiadomoœci, kim siê jest. Teraz, 
kiedy jej nie ma...

Nagle wsta³a, podesz³a do komody. 
Wyjmuj¹c stary zeszyt, poda³a mi go bez s³ów. 
Otworzy³em na ostatniej stronie i zacz¹³em czytaæ: 
„22 sierpnia, œwita. Ulica Ciep³a. Tak bardzo chce 
siê ¿yæ. Tak bardzo chce siê kochaæ. Jak¿e piêkni 
s¹ ludzie i ta naga dziewczyna wsparta na moim 
ramieniu. Bo¿e, nie opuszczaj nas!” Czu³em jak 
oczy zachodz¹ mi ³zami, jak wraca czas odbity od 
mokrych oczu, Milcza³em. Odwróci³em kartkê:

Gdy zgasn¹ ju¿ po¿ary s³oñca
I ¿ar w nim tylko siê ostanie
Mi³osnej nocy naszej
Wtedy obedrê skórê nienawistnej œmierci
Co wokó³ nas rozsiewa przera¿enie
I ca³y nektar ziemi przelejê
W nasze przysz³e dni
Niesione niepamiêci wiar¹.

Zostanie w nas ten cichy szloch
I g³oœna mi³oœæ, co nas tworzy
Ziemia dojrzeje, da owoce
S³oñce czerwieni¹ znów nas zmorzy
A zieleñ przyjmie nas jak swoich
Œwiat bêdzie nuci³ têskne pieœni
I znów bêdziemy jednym
Jak tej nocy.

Mojej Duni.

Milcza³em. Ona wpatrzona wyczekiwa³a. 
Czeka³a. Na co? Na jedno s³owo: „Tak. To ja 
pisa³em. To ja jestem twoim ojcem”. Przecie¿ 
wiedzia³em, ¿e to Halny. Tylko, ¿e jego dawno ju¿ 
nie ma, zgin¹³ tamtego dnia. A ona z nadziej¹ ci¹gle 
czeka.

Zamkn¹³em zeszyt, stan¹³em przy oknie, 
gapi¹c siê w s³oñce i schludne niemieckie domy, 
czyste niemieckie samochody.

-Tak, to ja - powiedzia³em odwrócony 
plecami.

                                                       Krzysztof Kulig

Met spojrza³ w lustro… wyraz twarzy sta³ siê 
sob¹ zaciekawiony… zbli¿y³ siê porannie do tej tafli i 
zapyta³ siebie:

- Czy jest Bóg?... Znów mówiê, ¿e jestem 
szczêœliwy!... S³ychaæ!?...

Wczeœniej wiele razy robi³ to, nie widz¹c 
swojej twarzy, ale czuj¹c j¹ przed ekranem, przez 
który wy³azi³y i wch³ania³y jego umys³ bezbo¿ne 
wiadomoœci… obrazy ruchome…

Teraz ekranem by³o lustro i jego wiadomoœæ, 
swoja wiadomoœæ do siebie… ze swoich oczu, 
których przecie¿ bez lustra, bez tego ekranu, nie 
mo¿e byæ do koñca œwiadom, co mu wyra¿aj¹ i z 
czym on, Met, chodzi miêdzy innymi, patrz¹cymi 
przewa¿nie pod nogi, sprawiaj¹cymi wra¿enie 
osobników uwa¿nych i roztropnych… ale Met 
wiedzia³, ¿e wiêkszoœæ owych szuka po prostu 
czegoœ niskiego opuszczonym wzrokiem…

Met spojrza³ porannie jeszcze raz w ekran 
lustra i w œrodku ju¿ wiedzia³, ¿e nie ma potrzeby siê 
goliæ, nie ma potrzeby szorowaæ zêbów i innych 
potrzeb… na przyk³ad jedzenia œniadania z dwóch 
kromek chleba z m¹ki, któr¹ da³y ziarna suszone 
spalinami… taka metoda, byœmy wszyscy siê 
najedli i byœmy zadzia³ali w swoich chorobach, 
wynik³ych, niby to z poœpiechu i przepracowania, 
byœmy zadzia³ali jak narzêdzia u¿yte do degradacji 
siebie, a nastêpnie, by lecz¹cy nas wszystkich 
poczuli siê te¿ Ÿle w nawale niedogodnoœci, 
szukaj¹c sobie nowego miejsca,,, niedostêpnego 
chorym tu…

Met spojrza³ jeszcze raz… odszed³, g³adz¹c 
nie g³adz¹cy mu d³oni zarost policzków…

- Ostro jest - zamrucza³ - trzeba zacz¹æ siê 
szykowaæ… jestem dzieckiem gwiazd… ka¿dy tu 
jest takim dzieckiem, choæ w sobie nie wszyscy o 
tym wiedz¹, albo nie chc¹ wiedzieæ…

Gdy to mówi³, nie sta³ w krêgu œwiat³a… 
odchodzi³ w narastaj¹cy cieñ swoich zaka-
marków… Wczoraj us³ysza³ w radiu, ¿e narastaj¹cy 
cieñ swoich zakamarków… Wczoraj us³ysza³ w 
radiu, ¿e magnetyzm jego wspólnej z innymi 
Planety ju¿ wyraŸnie os³ab³… biegun magnetyczny 
po³udniowy, który jest na geograficznej pó³nocy ju¿ 
ledwo, ledwo… i pó³nocny magnetyczny te¿…

Met wiedzia³, ¿e coœ mia³ zanotowaæ… nie 
zanotowa³… teraz chcia³, ale nie wiedzia³ co… 
zapomnia³… zaci¹gn¹³ siê swoim zastanowie-
niem… otworzy³ coœ… coœ wsypa³… zaci¹gn¹³ siê 
swoim zastanowieniem… otworzy³ coœ… coœ 
wsypa³, coœ mu siê rozsypa³o…

- Po co siê kszta³ci³em, gdy teraz stajê siê 
nikim?... Taaak!... Mo¿na to uj¹æ te¿ inaczej: z 
wykszta³cenia stajê siê nikim! O tak! Tak jest 
lepiej!...

Edward Siekierzyñski

Kolejny koniec œwiata

Opowiastka dedykowana panu Andrzejowi
Szmilichowskiemu, penetratorowi œwiatów
pozazmys³owych.
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Wiedzia³, ¿e jak wiêkszoœæ ludzi w tym 
schy³ku, on te¿ ¿yje w cichej desperacji, co jest 
stanem napêdzaj¹cym umys³y… w cichej 
desperacji nie ma miejsca na pewnoœæ 
rzeczywistoœci… ju¿ wiedzia³, ¿e jest wielce 
niedoskona³ym w ogl¹daniu jej uniwersalnej 
postaci, której dla osobników pokroju cz³owieka po 
prostu nie ma!...

- A jak widz¹ j¹ zwierzêta i owady?... a 
roœliny… jak¹ maj¹ rzeczywistoœæ!?... Nie maj¹ 
mózgów… uk³adów nerwowych… Nie maj¹!?... Na 
pewno!?...

Gdy trawka w doniczce wypuszcza³a w¹sy, 
na których koñcach wyrasta³y m³ode kêpki trawki do 
rozsady, a wci¹ga³y siê te w¹sy w stronê okna, do 
œwiat³a, jak wszystko… Met wielokrotnie wyrywa³ te 
w¹sy, bo mu przeszkadza³y na biurku… wyrywa³ i 
wyrzuca³ do œmieci… po pewnym czasie trawka 
zaczê³a wypuszczaæ w¹sy w przeciwnym 
kierunku… od œwiat³a, w cieñ, w mrok kata za 
biurkiem…

Tam Metowi to nie przeszkadza³o, ale jak¿e 
da³o do myœlenia, jak wielki nakaz Natury, by ¿yæ, by 
siê rozwijaæ, by czyniæ ekspansjê, zawarty jest we 
wszystkim… Czy wiêc roœliny myœl¹?... Czy maj¹ 
logikê!?... Met móg³ tu wnioskowaæ, ¿e tak!... Lecz 
ogólnie urabiana jest opinia o ni¿szoœci 
organizmów, które wydaj¹ siê prostymi, a to 
poci¹ga ich degeneracjê w obliczu… no có¿… 
cz³owiek staje siê tu panem stworzenia… staje siê 
w jego rêkach postêpuj¹c¹ deformacj¹ natury… 
wypadkow¹ progresu…

Met wielokrotnie próbowa³ opisywaæ 
rzeczywistoœæ czegoœ tak abstrakcyjnego jak czas, 
zapominaj¹c, i¿ ona nie da siê opisaæ, jej istota jest 
nieuchwytna… da siê natomiast opisaæ 
rzeczywistoœæ wewnêtrzn¹, tak¹ jak¹ posiada 
trzmiel lataj¹c, choæ wed³ug uczonych obliczeñ 
lataæ nie powinien i tu trzmiel zaczyna byæ 
podejrzewany o to, ¿e jego specyficzna budowa 
wytwarza antygrawitacjê…

Mo¿e on wiêc opisywaæ rzeczywistoœæ 
wewnêtrzn¹, indywidualn¹ dla opis ten czyni¹-
cego… wszystkie jego rzeczywiste refleksje mo¿na 
przelaæ na noœnik liter, wyrazów i zdañ ca³ych, zdañ 
tworz¹cych w³aœnie refleksje…

Met ju¿ nie patrzy³ w odbicia swych 
wypustek mózgowych, w których - zak³ada siê - 
mo¿na zobaczyæ obraz duszy… odszed³ od tafli 
lustra… zapragn¹³ wyjœæ na otwart¹ przestrzeñ… 
czu³ jednak, ¿e istniej¹ca gdzieœ w ciemnej materii 
energia kosmosu dziej¹ca wszelkie nieprzy-
padkowe przypadki, czyni¹ca ³ad poza ludzk¹ 
logik¹, energia ta zwana usilnie przez ludzi Bogiem, 
w zamkniêtych pomieszczeniach dzia³a mu na 
nerwy, a chcia³ zrozumieæ Jego dzia³anie w tej 
zbli¿aj¹cej siê mu chwili ostatniej… W³¹czy³ radio 
na muzyczn¹ stacjê… a us³ysza³ komunikat 
rz¹dowy:

- Wielce szanowni obywatele, mimo 
usilnych starañ, nasza koalicja rz¹dowa - ¿adna 
inna te¿ by tego nie uczyni³a - nasza wiêc koalicja, 
mimo radykalnie racjonalnych wysi³ków, nie mo¿e 

uruchomiæ swoimi dzia³aniami takich œrodków, by 
wobec maj¹cego nast¹piæ za chwilê koñca œwiata 
zrealizowaæ wielce konstruktywne za³o¿enia 
polepszaj¹ce warunki egzystencji obywateli! 
Proszê nam wierzyæ, ¿e naprawdê chcieliœmy 
dobrze, a plany nasze by³y dalekosiê¿ne i budu-
j¹ce, choæby poza koniec œwiata w³aœnie… [trzaski] 
… lekcewa¿one by³y w zapamiêta³ym dzia³aniu 
polityków pog³oski o koñcu œwiata… [trzaski] … 
byliœmy po prostu niedoinformowani!... jak siê 
dowiadujemy, impuls energetyczny o niespotykanej 
dot¹d sile potencja³u, który ma zmieniæ istotê ¿ycia 
na naszej planecie s³oñce ju¿ wys³a³o i za oko³o 
dziesiêæ minut impuls dotrze do ziemi… [d³u¿sze 
trzaski]… impuls zniszczy wszystkie urz¹dzenia 
elektroniczne… planeta zatrzyma siê w swoim 
dobowym wirowaniu i zacznie wirowaæ w stronê 
przeciwn¹, co poci¹gnie za sob¹ globalny 
kataklizm… w imieniu w³asnym i w³adz rz¹dowych 
pragnê pozdrowiæ i jednoczeœnie serdecznie 
po¿egnaæ wszystkich obywateli, wszystkich 
naszych rodaków, wszystkich lu…

Tu nast¹pi³ g³oœny trzask, nastêpnie ci¹g³e 
ostre trzeszczenie na wszystkich czêstotliwo-
œciach… zapad³ jakiœ dziwny zmrok. Met poczu³ 
lekkie md³oœci… za³o¿y³ p³aszcz i wyszed³ z 
mieszkania zaciekawiony realizacj¹ naturalnego 
spektaklu makabry maj¹cej za chwilê staæ siê na 
jego oczach, makabry, która z roz³adowuj¹cej siê ze 
swego potencja³u rzeczywistoœci gdzieœ 
zamkniêtej, wirtualnej ma siê za chwilê wlaæ w jego 
rzeczywistoœæ…

Po chwili zerwa³a siê wichura… mrok 
nasyca³ siê jakimiœ metalicznymi, zimnymi 
pob³yskiwaniami, oddalonymi, jakby jeszcze ci¹gle 
gdzieœ za horyzontem… wszystko wokó³ zaczê³o 
stawaæ siê nagle w œwietle coraz jaœniej b³yszcz¹cej 
i coraz szybciej faluj¹cej na firmamencie 
zielonkawo-ró¿owawej zorzy… migotliwe œwiat³o 
odbija³o siê na dachach domów i powierzchniach 
ulic, cichych i spokojnych, bez ludzi, którzy ju¿ 
wczeœniej uciekli w góry… Mieæ w ca³ej okaza³oœci 
tego spektaklu chcia³ siê w niego wtopiæ, postanowi³ 
zostaæ jego czêœci¹… zaczê³y dobiegaæ go dŸwiêki, 
jakby narasta³a jakaœ uwertura do czegoœ wielce 
szaleñczego… pod stopami poczu³ narastaj¹ce 
dr¿enie gruntu… z dala zacz¹³ narastaæ ³oskot mas 
wody… postawi³ ko³nierz, z kieszeni p³aszcza 
wyci¹gn¹³ pude³ko papierosów, wyj¹³ zeñ 
jednego… z filtrem… pali³ zawsze tej samej marki… 
dobrze… zapali³ zapalniczkê, zabytkow¹ ju¿ 
wiatrówkê-benzynówkê… akurat wtedy spad³y na 
p³omieñ zapalniczki tysi¹ce ton wody…

Met w oniemieniu spojrza³ w otaczaj¹c¹ go 
mglisto-ró¿owaw¹ jasnoœæ i us³ysza³ z niewiadomo 
sk¹d:

- Met! Mówi³eœ coœ o metafizyce… teraz 
obejmie ciê stan sk³adaj¹cy siê z wieloœci 
dzia³aj¹cej ci onegdaj na nerwy… a wypadkowa tej 
wieloœci tak wielu ciekawi, a nie mog¹c tego poj¹æ, 
tworz¹ nurty filozoficzne i religie…
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Ustalaj¹ tabu, porz¹dkuj¹ na ludzki sposób, 
bo wszystko powinno byæ wed³ug nich zrozumia³e... 
a wypadkowa jest tu¿, w umyœle ka¿dego, lecz 
jakoœ nikt nie wie o co tu chodzi!... To wszystko jest 
takie proste… Og³upione indoktrynacj¹ umys³y 
wyzute s¹ z prostoty… wyzute S¥ z prostoty 
umys³y, które og³upiaj¹ i s¹ og³upiane… nikt 
prostot¹ nie porazi umys³ów przesi¹kniêtych 
fundamentalnym przejaskrawieniem… a przeja-
skrawienie pora¿a, a nie iluminuje… Teraz ju¿ 
wszystko wiesz!?...

WypowiedŸ by³a zakoñczona w tonie 
bardzo oczekuj¹cym… Met czu³ dziwnie inny, 
nieznany wczeœniej smak papierosa… wykona³ 
gest, by zaci¹gn¹æ siê i sprawê swojej obiecanej 
sytuacji przemyœleæ… zacz¹³ coraz bardziej ulotnie 
czuæ, coraz bardziej odbiegaj¹co od niego samego, 
¿e jest… przenikaj¹c¹ siebie pustk¹… woln¹ 
pustk¹, która czuje inaczej… jest wszêdzie i 
nigdzie, jest poza energi¹, któr¹ nieœwiadomie w 
sobie zna³, energi¹, któr¹ czu³ wczeœniej przed tafl¹ 
lustra!... Œwiadomoœæ Meta… to, czym by³a jego 
ludzka esencja stawa³o siê coraz bardziej ma³o 
czytelne z perspektywy planety, na której dot¹d ¿y³, 
mo¿na by by³o imaginowaæ napis: niewiadom, w 
minionym ju¿, ludzkim aspekcie…

W rozpierzchaj¹cej siê œwiadomoœci 
stawa³a siê tajemnica, a w niej te¿ zanika³a 
wyczekiwana odpowiedŸ:

- Nie wiem… - odpowiedzia³o coœ poza 
wszystkim…

I wszystko delikatnie spaja³o siê ze œladami 
dŸwiêkowymi pól bitewnych i koncertów wszystkiej 
muzyki, muzyki kosmosu, której tu trwanie jest inne 
niŸli w sprê¿ystej atmosferze planety…

Edward Siekierzyñski
Stargard Szczeciñski, 2009

Lech Brywczyñski

Marduk z Babilonu

Dramat w jednym akcie

OSOBY:

Docent
Fuglewicz, przyjaciel Docenta
Zofia, ¿ona Docenta
Mursilis, król Hetytów
Stra¿nik I
Stra¿nik II
Dostojnik I
Dostojnik II
Dostojnik III

SCENA PIERWSZA
Przy biurku siedzi Docent, wertuj¹c stare, 
opas³e ksiêgi. Co jakiœ czas przerywa czytanie, 
by zanotowaæ coœ w swoim zeszycie. Gdy nie 
jest pewien, co napisaæ, delikatnie pociera 
d³oñmi skronie. Jest w znakomitym humorze, 
co pewien czas radoœnie stuka palcami w blat 
biurka. Gabinet jest stylowo umeblowany, ale 
zagracony - ka¿dy k¹t jest zajêty przez pos¹gi, 
statuetki, fragmenty zabytkowych naczyñ, 
od³amki glinianych tabliczek, mapy, ksi¹¿ki i 
roczniki naukowych pism historycznych. Na 
biurku, na honorowym miejscu stoi czarny 
pos¹¿ek Marduka, z d³oñmi, wyci¹gniêtymi 
przed siebie.

S³ychaæ pukanie, ktoœ delikatnie bierze za 
klamkê.
Docent: - (odk³ada d³ugopis) Proszê!
Do pokoju wchodzi postawny mê¿czyzna w 
œrednim wieku.

Docent: - Witam, witam! (zamyka ksiêgê, wstaje i 
podchodzi do goœcia) Dobrze, ¿e do mnie 
wpad³eœ! (witaj¹ siê wylewnie) Cieszê siê! Mam 
dobre nowiny...

Fuglewicz: - Wiem, wiem... S³ysza³em, ¿e 
zgarn¹³eœ jak¹œ nagrodê!

Docent: - Siadaj, siadaj, Jacek! (siadaj¹ na 
fotelach, przy ³awie, naprzeciwko siebie) Dobrze 
s³ysza³eœ! Pewnie od mojej ¿ony? Zadzwoni³em do 
domu z hotelu, zaraz po konferencji...

Fuglewicz: - Tak, rzeczywiœcie, to Zosia mi 
mówi³a... (rozsiadaj¹c siê wygodniej) Co to by³a 
za impreza? Coœ mi mówi³eœ przed wyjazdem, ale 
nie pamiêtam...

Docent: - (z przejêciem) Wróci³em trzy dni temu. To 
by³a œwiatowa konferencja hetytologów, odbywa³a 
siê w Turcji, w Bogaz Kale - obok miejsca, gdzie 
odkopano ruiny miasta Hattusas - stolicy pañstwa 
hetyckiego. Nie bêdê ciê zanudza³ szczegó³ami bo 
wiem, ¿e ciebie to nie interesuje...
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Fuglewicz: - Daj spokój, Marek! Ci¹gle 
opowiadasz o tych Hetytach, ale to mi siê jakoœ nie 
trzyma g³owy... Nawet nie wiem, co to byli za 
ludzie...

Docent: - Ich imperium istnia³o ponad tysi¹c lat, a 
upad³o mniej wiêcej w tych czasach, co i Troja. A 
naród potem wygin¹³, rozp³yn¹³ siê...

Fuglewicz: - (¿artobliwie) Rozp³yn¹³ siê? To jakieœ 
metafizyczne bzdury. Wygin¹æ mog³y dinozaury, 
ale nie ludzie! To brzmi jak bajka. Albo jakiœ mit... 
(krêci g³ow¹ z niedowierzaniem) Zaczynam 
dochodziæ do wniosku, ¿e wszyscy historycy, 
zajmuj¹cy siê staro¿ytnoœci¹, nie s¹ naukowcami - 
to mitomani. Fantazja zastêpuje wam prawdê!

Docent: - (pogodnie) Nie znasz siê na tym, stary... 
Dzieje Hetytów to nie historia drugiej wojny 
œwiatowej: ja nie mam mo¿liwoœci, ¿eby 
porozmawiaæ ze œwiadkami wydarzeñ albo 
przeczytaæ ówczesne gazety. To zamierzch³a 
przesz³oœæ! Wszystko, czym dysponujê, to stare 
kroniki oraz sterta rozpadaj¹cych siê, glinianych 
tabliczek, zapisanych ledwo widocznym pismem 
klinowym: oto moje „gazety”...  Bez odrobiny 
wyobraŸni nic bym z tym nie zdzia³a³! (wskazuje na 
papiery, roz³o¿one na biurku) W³aœnie przygo-
towujê do druku moj¹ kolejn¹ ksi¹¿kê. Dobrze 
wiesz, ¿e w³aœnie w domu, w tym pokoju, najlepiej 
mi siê pracuje... Uniwersyteckie mury s¹ zimne i 
bezduszne, tam mo¿na co najwy¿ej uczyæ 
studentów, ale nie ma mowy o twórczym wysi³ku... 
(z o¿ywieniem) W tej ksi¹¿ce bêdzie mowa o 
hetycko-egipskiej bitwie pod Kadesz, o dyplomacji 
króla Suppiliuliumasa i jego dwóch listach do 
egipskiej królowej...

Fuglewicz: - (przerywa mu, z niechêci¹ 
machaj¹c rêk¹) Nie nudŸ! Opowiedz mi lepiej o tej 
nagrodzie! S³ysza³em, ¿e chodzi o niez³¹ sumkê...

Docent: - Nagroda? Nie zauwa¿y³eœ? Oto ona! 
(wstaje i podchodzi do pos¹gu Marduka) 
Nagroda Marduka! Najwy¿sze wyró¿nienie w 
hetytologicznym œwiatku! Wolê ten pos¹¿ek od 
jakiejœ tam statuetki, bo jest i trochê wiêkszy, i 
³adniejszy... (z dum¹) To pos¹g babiloñskiego boga 
Marduka, taki sam jak ten, który hetycki król Mursilis 
wywióz³ ze zdobytego Babilonu... Pieni¹dze te¿ 
dosta³em, ale najwa¿niejszy jest przecie¿ presti¿. O 
takim w³aœnie pos¹gu mówi¹ gliniane tabliczki, 
pochodz¹ce z czasów Mursilisa. On zdoby³ Babilon 
gdzieœ w tysi¹c szeœæsetnym roku przed nasz¹ 
er¹... (rozbawiony, teatralnym gestem ujmuje 
d³onie pos¹gu) Ka¿dy babiloñski w³adca, 
uroczyœcie  przejmuj¹c  w³adzê,  chwyta³  pos¹g 

Marduka za d³onie. S³owa „Marduk poda³ mu 
d³onie” oznacza³y wiêc to samo, co „wst¹pi³ na 
tron”...  Jak ci siê podoba?

Fuglewicz: - (jeszcze przez chwilê milczy, 
przygl¹daj¹c siê z zachwytem pos¹gowi) Bardzo 
mi siê podoba! ¯e te¿ nie zauwa¿y³em go od razu, 
zaraz po wejœciu... (wstaje, podchodzi do 
pos¹gu, g³adzi go d³oni¹) To jest naprawdê ³adne, 
to fascynuj¹ce... Ta figurka ma coœ w sobie...

Docent: - (¿artobliwie) A mówi³eœ, ¿e nie wierzysz 
w metafizyczne bzdury...

Obaj przez d³u¿sz¹ chwilê ogl¹daj¹ pos¹g, a 
potem siadaj¹ na swoich fotelach. Fuglewicz 
nie mo¿e oderwaæ wzroku od pos¹gu.

Docent: - (ze wzruszeniem) Na tê nagrodê 
pracowa³em przez ³adnych parê lat... W jakiejœ 
czêœci zawdziêczam j¹ tobie. Jestem ci bardzo 
wdziêczny za pomoc. Gdyby nie ty, nie by³oby mnie 
staæ na te wszystkie wyjazdy badawcze, na 
gromadzenie eksponatów, na publikacje... Koszty 
by³y spore, sam nie da³bym rady... Z mojej 
uniwersyteckiej pensji... (wstaje, podchodzi do 
siedz¹cego Fuglewicza i serdecznie œciska mu 
d³onie) Raz jeszcze chcia³bym ci podziêkowaæ. 
Jestem twoim d³u¿nikiem. (wraca na swoje 
miejsce)

Fuglewicz: - Nie ma sprawy. Ja te¿ mia³em 
satysfakcjê z twoich wyjazdów... (odchrz¹kuje) Ale 
tak przy okazji, to mam do ciebie pewn¹ sprawê. 
Kiedyœ mi obieca³eœ jedn¹ z twoich hetyckich 
pami¹tek. Powiedzia³eœ, ¿e bêdê móg³ wybraæ, 
któr¹ zechcê. Pamiêtasz?

Docent: - Oczywiœcie! Zawsze ciê namawia³em, 
¿ebyœ coœ sobie wybra³. Ale nie chcia³eœ...

Fuglewicz: - A teraz chcê!

Docent: - Wspaniale! Wobec tego wybierz sobie... 
(rozk³ada rêce, pokazuj¹c na stoj¹ce w pokoju 
ksi¹¿ki, pos¹gi i statuetki) Œmia³o, przyjacielu! 
Mam tu piêkne albumy, reprodukcje, rzeŸby...

Fuglewicz: - Ju¿ wybra³em. Biorê tego, jak mu 
tam... Marduka. (wstaje, podchodzi do pos¹gu 
Marduka i przygl¹da mu siê z zachwytem) Jest 
wspania³y, naprawdê niezwyk³y!

Docent: - (zaskoczony) No, wiesz, Jacek... Mo¿e 
byœ jednak wybra³ coœ innego... Ten pos¹g jest dla 
mnie bezcenny... Poza tym, mam go dopiero od 
niedawna, nie zd¹¿y³em siê nim nacieszyæ... 
(wstaje, podchodzi do pos¹gu)
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wiele czasu, wiesz, ten wyjazd, konferencja, 
nagroda... No pewnie, te pieni¹dze zjawi³y siê w 
sam¹ porê... Najwa¿niejsze, ¿e przez ca³y czas 
mia³aœ pod rêk¹ mamê... (z ironi¹) Tylko pilnuj, 
¿eby mama dopuœci³a do sto³u jakieœ miêso, bo 
inaczej goœcie nas zlinczuj¹... (kiwa g³ow¹) 
Dobrze, ¿e Micha³ ci pomaga. To dobry ch³opak. 
Pozdrów go przy okazji ode mnie, w koñcu zostanie 
moim ziêciem... Wiem, wiem, jesteœ ju¿ przecie¿ 
doros³a, a poza tym lubisz sama wszystko za³atwiaæ 
i mieæ wszystko pod kontrol¹, w³asne wesele tym 
bardziej... Od dziecka taka by³aœ... (ze smutkiem) 
Tyle lat... Zawsze bêdê ciê pamiêta³ jako ma³¹ 
dziewczynkê... Trudno mi siê przyzwyczaiæ do 
myœli, ¿e ju¿ nie bêdziesz z nami mieszka³a... 
Jeszcze tylko parê dni... Ja rozumiem, oczywiœcie, 
trudno ¿ebyœcie mieszkali u nas, skoro rodzice 
Micha³a maj¹ willê, i to jak¹... Ale tak pusto siê u nas 
zrobi, tylko mama i ja... (po chwili) Bo przecie¿ i 
Krzysiek siê ostatnio wyprowadzi³... Trochê mnie 
zaskoczy³o, ¿e to tak nagle siê sta³o: szybka oferta, 
szybka decyzja... Mama wszystko za³atwi³a za 
moimi plecami, kiedy by³em na konferencji... W 
sumie to dla Krzysia lepiej, skoro znalaz³ dobry 
klub... Pi³karz musi graæ tam, gdzie lepiej p³ac¹, 
wiadomo... Tyle, ¿e w domu zrobi siê pusto... No ale 
co ja ci tutaj tak przynudzam. Powinnaœ siê cieszyæ 
weselem i nie myœleæ o niczym... To trzymaj siê, na 
razie. Pa! (wy³¹cza telefon)

Docent: - (sam do siebie, poirytowany) Tak, teraz 
wszystko siê zmieni...

Odk³ada komórkê na biurko, a potem nerwowym 
krokiem przechadza siê po pokoju. G³adzi 
d³oñmi w³osy, a potem siada przy biurku. 
Machinalnie k³adzie d³onie na le¿¹cej przed nim, 
grubej ksiêdze, a potem otwiera j¹, gdzie 
popadnie. Usi³uje skupiæ siê na czytaniu, ale bez 
powodzenia.

Docent: - (sam do siebie) Chyba bêdê musia³ 
czytaæ na g³os, inaczej siê nie da... (odchrz¹kuje, a 
potem czyta pó³g³osem) „Nasz wielki w³adca, 
Mursilis, uderzy³ na Babilon z ca³¹ moc¹. Bogowie 
mu sprzyjali - zdoby³ ten przes³awny gród. Wywióz³ 
stamt¹d ³upy niezmierne, a najcenniejsz¹ zdobycz¹ 
by³ pos¹g wielkiego boga Marduka. Boski Marduk 
poda³ mu d³onie i uczyni³ go panem œwiata...”

Drzwi siê powoli otwieraj¹, do pokoju wchodzi 
Zofia.

Docent: - (do Zofii, z o¿ywieniem) Bardzo dobrze, 
¿e przysz³aœ. Chcia³bym, ¿ebyœ mi wyjaœni³a... 
(odsuwa od siebie ksi¹¿kê. usi³uje j¹ zamkn¹æ, 

Fuglewicz: - Nie b¹dŸ sentymentalny. W koñcu 
powiedzia³eœ, ¿e mogê wybraæ, co chcê. Da³eœ 
s³owo! Ten pos¹g jest tylko symbolem nagrody, a 
przecie¿ samej nagrody ani zwi¹zanego z ni¹ 
presti¿u i tak nikt ci nie odbierze... (rozgl¹da siê po 
pokoju) Pos¹gów tu nie brakuje, a tak to i ja bêdê 
mia³ chocia¿ jeden. Bêdzie pasowa³ do sypialni. 
£adnie go wyeksponujê... A mo¿e wstawiê go do 
mojego gabinetu, w firmie? By³by ozdob¹ biura 
Fuglewicz Consulting Co. To niez³a myœl...

Docent: - (z rezygnacj¹) Niech ju¿ bêdzie. 
Trudno... W koñcu jestem ci to winien... (g³adzi 
pos¹g d³oni¹)

Fuglewicz: - Nie martw siê, stary! Zawsze, jak mnie 
odwiedzisz, zobaczysz swój pos¹¿ek. To jest, 
chcia³em powiedzieæ - mój pos¹¿ek. (spogl¹da na 
zegarek, a potem podaje Docentowi d³oñ na 
po¿egnanie) To ja ju¿ bêdê lecia³. Mam parê spraw 
do za³atwienia... (ostro¿nie podnosi pos¹g 
Marduka) No, nie jest tak Ÿle, obawia³em siê, ¿e 
bêdzie ciê¿szy...  (wk³ada pos¹g pod lew¹ pachê) 
To na razie! Wpadnij do mnie któregoœ dnia. 
Zapraszam! (wychodzi)

Docent: - (sam do siebie, w oszo³omieniu) 
Przyjdê, przyjdê, na pewno przyjdê...

Docent podchodzi do drzwi, zamyka je, a potem 
staje obok biurka. Spogl¹da na miejsce, w 
którym jeszcze przed chwil¹ sta³ pos¹g 
Marduka.

Docent: - (sam do siebie) No dajcie spokój... 
Szlag by to trafi³... Czy on nie móg³ wybraæ czegoœ 
innego? Straci³em coœ bezcennego, coœ, co by³o 
dla mnie... (krêci g³ow¹ z niedowierzaniem) Mój 
Marduk... (siada przy biurku, zrezygnowany)

SCENA DRUGA
Docent siedzi przy biurku, wertuj¹c ksiêgi. 
Próbuje robiæ notatki, ale kiepsko mu to idzie - 
jest przygnêbiony, z trudem skupia myœli.
Dzwoni telefon komórkowy, co zwiastuje 
melodyjka „Dixie”. Docent wyci¹ga komórkê z 
kieszeni, nerwowym gestem wciska przycisk, a 
potem przyk³ada telefon do ucha.

Docent:  -  Tak,  s ³ucham.. .  Agnieszka? 
(rozpogadza siê, z uœmiechem) No i co tam, 
córeczko? Tak... Nie starczy pieniêdzy? 
Niemo¿liwe! Wiesz, ¿e przeznaczyliœmy na to 
wesele wszystkie oszczêdnoœci. Musi wystarczyæ, 
spróbuj zejœæ z kosztów... Na pewno coœ 
wymyœlisz... Tak... No widzisz! A poza tym, jak id¹ 
przygotowania? Nie mia³em ostatnio dla ciebie zbyt 
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ale ksi¹¿ka uporczywie otwiera siê na tej samej 
stronie) Tyle jest w domu spraw do za³atwienia, a ty 
coœ krêcisz za moimi plecami... (zostawia otwart¹ 
ksi¹¿kê, wstaje, podchodzi do ¿ony)

Zofia: - (uspokajaj¹cym tonem) Nie musisz siê 
martwiæ. Wszystko jest na dobrej drodze. Tak to z 
Agnieszk¹ podzieli³yœmy: ona zajmuje siê 
weselnymi przygotowaniami od strony urzêdu i 
ubioru, a ja od strony kuchni... I dobrze nam idzie. 
Znalaz³am znakomit¹ kucharkê, która bêdzie mi 
pomagaæ. Ona zna œwietne przepisy, tak¿e 
wegetariañskie! (podchodzi do fotela, siada) 
Goœciom trzeba bêdzie podaæ miêso, to oczywiste, 
ale przecie¿ ja sama te¿ chcia³abym mieæ co zjeœæ! 
Dlatego ta kucharka ma przygotowaæ dla mnie coœ 
specjalnego, jarskie danie, którego sk³adniki s¹...

Docent: - (przerywa jej, zniecierpliwiony) Kiedy 
nie o to pytam! Agnieszka do mnie dzwoni³a, wiem o 
tym. Ja chcia³bym siê tylko dowiedzieæ, dlaczego 
wys³a³aœ Krzyœka do Wiednia. Na trzy lata! W 
ekspresowym tempie, nie pytaj¹c mnie o zdanie! 
(siada na drugim fotelu)

Zofia: - Jak mia³am ciê pytaæ, przecie¿ ciebie nie 
by³o, akurat by³eœ na konferencji. A poza tym, sam 
te¿ by³byœ za jego wyjazdem. Austriacy daj¹ mu 
mieszkanie, a w dodatku dwa razy wiêcej 
pieniêdzy, ni¿ mia³by tu. To dla niego szansa!

Docent: - Wiem, ¿e to szansa, ale przecie¿ 
wystarczy³o do mnie zadzwoniæ! Nie lubiê takich 
niespodzianek. Ty zawsze lubi³aœ wszystko 
za³atwiaæ bez mojego udzia³u, najchêtniej wtedy, 
kiedy by³em na wyjeŸdzie...

Zofia: - Szukasz dziury w ca³ym. Dosta³ kontrakt do 
podpisania, a czasu do namys³u tyle, co nic - albo 
podpisuje i odsy³a, albo rezygnuje. Wiêc 
poradzi³am mu, ¿eby od razu podpisa³, bo oferta 
by³a dobra. Lepszej by nie dosta³, nie by³o na co 
czekaæ.

Docent: - Niby wszystko w porz¹dku, ale czemu 
mnie nie uprzedzi³aœ? Takie decyzje powinniœmy 
wspólnie podejmowaæ...

Zofia: - Daj mi spokój, Marek. To by³a jego decyzja, 
jest ju¿ doros³y... (pasuje siê z sob¹, usi³uj¹c 
skupiæ myœli) Mam do ciebie zupe³nie inn¹ 
sprawê... Jeszcze wa¿niejsz¹, bo dotycz¹c¹ nas 
obojga... (milczy przez chwilê, a potem bierze 
g³êboki oddech) Z³o¿y³am pozew rozwodowy. 
Pierwsza rozprawa w przysz³ym miesi¹cu. Nic nas 
ju¿ nie ³¹czy, a i dzieci s¹ ju¿ doros³e, 
usamodzielni³y siê... Mam nadziejê, ¿e zgodzisz siê 

na rozwód bez oporu. (milczy, spogl¹daj¹c 
pytaj¹co na Docenta)

Docent: - (zdezorientowany i oszo³omiony) Co 
takiego? Co ty wygadujesz? Przecie¿ nam jest 
dobrze razem... Nigdy ani s³ówkiem nie 
wspomina³aœ o rozwodzie...

Zofia: - (wzruszaj¹c ramionami) Kiedyœ musi byæ 
ten pierwszy raz. Najlepiej za³atwiæ ca³¹ sprawê 
szybko, w miarê bezboleœnie i konkretnie. Dzieci ju¿ 
wszystko wiedz¹. Przekona³am je, ¿e mam 
wreszcie prawo do swojego ¿ycia.

Docent: - I tak spokojnie mi to mówisz? Po tych 
wszystkich latach? W³aœnie po to tu przysz³aœ?

Zofia: - A co, wola³byœ, ¿ebym ci to powiedzia³a 
przez telefon? Albo zostawi³a kartkê w kuchni? 
Chyba najlepiej tak, osobiœcie.

Docent: - No wiesz... Nie spodziewa³em siê tego po 
tobie... ¯y³em w przekonaniu, ¿e my oboje ju¿ 
zawsze... W koñcu tyle lat prze¿yliœmy razem...

Zofia: - Razem? Chyba ¿artujesz! Ciebie 
interesowa³a twoja nauka, twoja staro¿ytnoœæ, 
twoje zbiory, wykopaliska, badania, a nie ja... Moimi 
sprawami nigdy nie ¿y³eœ.

Docent: - Nie gadaj g³upot. Przecie¿ ci pomaga³em, 
doradza³em, w miarê mo¿liwoœci zajmowa³em siê 
te¿ domowymi sprawami, dzieæmi...

Zofia: - No w³aœnie: dzieci s¹ ju¿ doros³e, ka¿de 
idzie w swoj¹ stronê... Teraz wreszcie mam woln¹ 
rêkê. Nic nas nie wi¹¿e i dlatego wolno mi z czystym 
sumieniem wyst¹piæ o rozwód. A uczucia, jeœli 
nawet kiedyœ by³y, to ju¿ dawno siê ulotni³y. Miêdzy 
nami nic ju¿ nie zosta³o, co najwy¿ej 
przyzwyczajenie.

Docent: - (zbulwersowany) Co ty wygadujesz? 
Nic siê nie ulotni³o! A œlubne przysiêgi? Mi³oœæ, 
wiernoœæ, uczciwoœæ ma³¿eñska... Zapomnia³aœ?

Zofia: - To œmieszne! Kto w dniu swojego œlubu 
myœli o s³owach przysiêgi ma³¿eñskiej - powtarza 
siê je bezmyœlnie, i tyle. A poza tym, kto mo¿e 
przewidzieæ przysz³oœæ i mieæ pewnoœæ, ¿e 
naprawdê bêdzie kocha³ tego samego cz³owieka do 
koñca ¿ycia, ¿e nie spotka kogoœ innego... (milknie 
na moment, nieco zmieszana) Tak, te wszystkie 
œlubowania i przysiêgi to fikcja, nie mo¿na przecie¿ 
zaprogramowaæ swoich uczuæ... Poza tym, sam 
zawsze mówi³eœ, ¿e jesteœmy z sob¹ tylko dlatego, 
¿e oboje tego chcemy. Nie wiem, jak ty, ale ja ju¿ nie 
chcê. Dlatego zdecydowa³am siê na rozwód.
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Docent: - (z gorycz¹) Moje zdanie siê nie liczy, jak 
zwykle. Wszystko sobie sprytnie zaplanowa³aœ: 
Krzysiek wyjecha³, Agnieszka bierze œlub, a potem 
my siê rozwodzimy... Coœ takiego! Wbi³aœ mi nó¿ w 
plecy, kobieto!

Zofia: - Nie mów do mnie „kobieto”! A poza tym, 
niczego z³ego nie zrobi³am. Mam prawo do 
rozwodu i chcê z tego prawa skorzystaæ, to 
wszystko. (po namyœle) Wiesz, nawet nie mam 
ochoty siê z tob¹ pok³óciæ - tak bardzo jesteœ mi 
obojêtny... (z naciskiem) Chcia³abym tylko, ¿eby to 
by³ rozwód cywilizowany, rozwód za obustronn¹ 
zgod¹. Liczê na to, ¿e nie bêdziesz w s¹dzie 
wywleka³ rodzinnych brudów...

Docent: - Nie mam zamiaru niczego wywlekaæ... 
Bo i po co? Nie ma nic, czego bym siê musia³ 
wstydziæ. Nie wiem za to, jak ty... (badawczo 
spogl¹da na Zofiê) Zaraz, zaraz... Jak 
powiedzia³aœ? „Kogoœ innego”? Czy za twoim 
pomys³em nie stoi czasem jakiœ romans? Masz 
kogoœ! Kogo? Ile razy mnie zdradzi³aœ? Powiedz 
mi, Zosia! Komu mam podziêkowaæ za to 
wszystko? Powiedz! Natychmiast!

Zofia: - (sil¹c siê na spokój) Nie bêdê ukrywaæ, 
mam kogoœ. I to od d³u¿szego czasu. Nie masz 
powodu, ¿eby mu, jak mówisz, „dziêkowaæ”: ja to 
robi³am z w³asnej woli, to by³a wspólna decyzja nas 
obojga... Wczeœniej chcia³am ci powiedzieæ o 
wszystkim, ale jakoœ... Widzisz, jak ma³o ci na mnie 
zale¿a³o, skoro nic nie zauwa¿y³eœ... To twoja wina: 
albo póŸno wraca³eœ z pracy, albo wyje¿d¿a³eœ na 
sympozja naukowe...

Docent: - Kto to jest? Powiedz mi! Tylko to mnie 
interesuje!

Zofia: - To jest ktoœ, kogo znasz, i to dobrze. 
Zreszt¹ by³ tu dzisiaj, rozmawia³eœ z nim... Liczy³am 
na to, ¿e mo¿e on sam powie ci pierwszy... To... 
Jacek. Jacek Fuglewicz.

Docent  spogl¹da na ni¹ w os³upieniu. Oboje 
milcz¹ przez d³u¿sz¹ chwilê.

Zofia: - Nie myœl sobie, ¿e chcê wychodziæ za m¹¿. 
Nie. Ja po prostu wolê mieæ jasn¹ sytuacjê. Nie 
chcê ju¿ nikogo zdradzaæ. Na pocz¹tku mia³am 
poczucie winy, ¿e ciebie zdradza³am, a teraz to ju¿ 
sama nie wiem, kogo zdradzam. Bo czujê siê 
zwi¹zana bardziej z Jackiem, ni¿ z tob¹. Mam ju¿ 
doœæ tej zabawy, doœæ udawania. Chcê normalnie 
¿yæ, nie mam zamiaru ukrywaæ siê przed 
znajomymi, wyje¿d¿aæ do innego miasta tylko po to, 
¿eby pójœæ do kawiarni z... (wstaje) To wszystko. 

Tyle mia³am ci do powiedzenia. (oddycha z ulg¹, 
jakby spad³ jej z ramion ogromny ciê¿ar) Wiesz 
ju¿ teraz wszystko, Marek. No wiêc jak, czy 
zgadzasz siê na ten rozwód? (przez chwilê 
przygl¹da siê milcz¹cemu Docentowi, 
oczekuj¹c na odpowiedŸ) Jeœli siê nie zgodzisz, to 
i tak rozwód dostanê, tyle, ¿e trochê póŸniej. 
Maj¹tku nie musimy s¹downie dzieliæ, bo go 
praktycznie nie mamy... Wiêc po co mno¿yæ 
przeszkody... Przemyœl sobie to wszystko, na 
spokojnie... Mam nadziejê, ¿e na rozprawie 
zaprezentujesz siê godnie i bez sprzeciwu wyrazisz 
zgodê. (wychodzi, delikatnie zamyka za sob¹ 
drzwi)

Docent siedzi nieruchomo na fotelu. Zakrywa 
twarz d³oñmi.

SCENA TRZECIA
W pokoju panuje przyt³aczaj¹ca cisza. Docent 
wci¹¿ siedzi na fotelu. Ponuro przygl¹da siê 
swoim paznokciom. Wyci¹ga z kieszeni 
chusteczkê, by otrzeæ spocone czo³o. Wstaje, 
chowa chusteczkê do kieszeni. Powoli 
przechadza siê po pokoju, z rêkami splecionymi 
z ty³u.

Docent: - (sam do siebie, pó³g³osem) Fuglewicz... 
Co za bydlak! Pieprzony intrygant! (omiata 
wzrokiem pó³kê z ksi¹¿kami) Ksi¹¿ki, ksi¹¿ki... 
Przeklête ksi¹¿ki! Zajmowa³em siê nimi i przez to 
nie zauwa¿a³em, co siê dzia³o wokó³ mnie... No i 
teraz zbieram plon. (z nienawiœci¹) (Fuglewicz... A 
to drañ... ¯e te¿ on mia³ czelnoœæ tu do mnie 
przychodziæ, uœmiechaæ siê, rozmawiaæ... Znalaz³ 
siê, przyjaciel domu... I pomyœleæ, ¿e ja mu dzisiaj 
da³em Marduka! Ale¿ osio³ ze mnie! Ju¿ lepiej by 
by³o, gdybym w³asnorêcznie rozbi³ ten pos¹g! O tak! 
podchodzi do rega³u, bierze jedn¹ ze statuetek i 
z furi¹ rzuca j¹ na pod³ogê, rozbijaj¹c na 
kawa³ki) Amant za dychê! Cholerny przydupas! Ju¿ 
ja mu wybijê z g³owy amory! Ja mu dam! Niech go 
tylko dopadnê! (oddycha ciê¿ko, z trudem ³apie 
oddech. omijaj¹c le¿¹ce na pod³odze szcz¹tki 
statuetki podchodzi do biurka i siada na swoim 
krzese³ku) Ja mu dam... (rozsiada siê wygodniej, 
powoli dochodzi do siebie) Czegoœ takiego siê nie 
spodziewa³em... Nie mog³em siê spodziewaæ... 
Nie... (bezwiednym ruchem przysuwa do siebie 
ksiêgê, wci¹¿ otwart¹ na tej samej stronie. 
bezmyœlnie wpatruje siê w tekst, usi³uj¹c zebraæ 
myœli) Nie dajmy siê zwariowaæ... Najpierw trzeba 
siê wyciszyæ, przemyœleæ wszystko... Nic tak nie 
uspokaja, jak lektura... (pochyla siê nad ksi¹¿k¹, 
czyta pó³g³osem) „Nasz wielki w³adca, Marsilis,
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uderzy³ na Babilon z ca³¹ moc¹. Bogowie mu 
sprzyjali - zdoby³ ten przes³awny gród. Wywióz³ 
stamt¹d ³upy niezmierne, a najcenniejsz¹ 
zdobycz¹ by³ pos¹g wielkiego boga Marduka. Boski 
Marduk poda³ mu d³onie i uczyni³ go panem 
œwiata...” (spogl¹da na miejsce, gdzie sta³ pos¹g 
Marduka) To musia³a byæ piêkna chwila. Taki 
triumf! (powraca do lektury) „Niestety! Gdy 
Mursilis wraca³ do kraju, drogê zast¹pi³ mu 
niegodziwy król pañstwa Mitanni ze swoj¹ armi¹. 
Do tej pory chcia³ on uchodziæ za przyjaciela i 
sojusznika kraju Hatti, teraz jednak skorzysta³ z 
okazji, by za¿¹daæ od Mursilisa czêœci ³upów...” 
(ironicznie, sam do siebie) Znamy takich 
przyjació³ i teraz, oj znamy... (powraca do lektury) 
„Mursilis wiedzia³, ¿e nasza armia, zmêczona 
trudami wyprawy, nie bêdzie w stanie zwyciê¿yæ, 
odda³ wiêc owemu wiaro³omnemu zdrajcy sw¹ 
najcenniejsz¹ zdobycz - pos¹g Marduka...” 
(milknie na chwilê, a potem czyta dalej, coraz 
bardziej przejêty) „Wówczas Marduk przesta³ 
darzyæ Mursilisa swoimi ³askami i od naszego 
wielkiego króla odwróci³o siê szczêœcie... Kraj Hatti 
nawiedzi³y plagi, dot¹d nieznane. Bogowie i ludzie 
marli z g³odu... Zaœ ¿ona Mursilisa, królowa 
Tawananna i ów nikczemny król Mitanni...”

Docent przerywa czytanie i opiera siê na 
³okciach. Zas³ania d³oñmi oczy, nieruchomieje. 
Zapada niczym nie zm¹cona cisza. Po jakimœ 
czasie  w pokoju robi siê coraz ciemniej, a¿ w 
koñcu zapada ca³kowity mrok.

SCENA CZWARTA
Po d³u¿szej chwili mrok siê rozp³ywa, bo w 
pomieszczeniu pojawia siê œwiat³o. Jest coraz 
widniej. Docent wci¹¿ siedzi nad ksi¹¿k¹, z 
g³ow¹ opart¹ na ³okciach. Chrapie. Nad 
œpi¹cym pochylaj¹ siê stoj¹ce wokó³ niego 
postacie: Mursilis w paradnym, królewskim 
stroju, trzej dworscy dostojnicy oraz dwaj 
stra¿nicy z halabardami. Wszyscy przygl¹daj¹ 
siê uwa¿nie Docentowi, stra¿nicy ostro¿nie 
dotykaj¹ palcem jego ubrania. Dostojnik I 
t³umaczy coœ na ucho królowi, ten nieznacznie 
potakuje.

Mursilis: - No dobrze, dobrze... Rozumiem. Ale 
dziwne to wszystko. Sk¹d ten cz³owiek siê tu wzi¹³? 
(pokazuje na œpi¹cego Docenta) I dlaczego on 
jest tak œmiesznie ubrany? (do obu stra¿ników, 
gro¿¹c im palcem) Jak on siê tu przedosta³? Co 
robi³y stra¿e? Spaliœcie, gamonie! Albo 
osuszaliœcie beczki z winem!

Stra¿nik I: - (do króla, b³agalnie) Gdzie¿by tam, 
najjaœniejszy panie! Obaj czuwaliœmy, jak trzeba!

Stra¿nik II: - Czuwaliœmy, a jak¿e! Ja sam by³em 
tutaj ko³o po³udnia i wtedy nikogo nie by³o! 
Poszed³em potem na dziedziniec, sprawdzi³em 
basztê... PóŸniej wracam tu, otwieram drzwi i 
widzê... tego tutaj. (wskazuje na Docenta) Wtedy 
od razu podnios³em alarm...

Dostojnik I: - (do obu stra¿ników, surowo) Nie 
dope³niliœcie swoich obowi¹zków. Mo¿e to 
skrytobójca albo szpieg? Przez wasze niedbalstwo 
zagroziliœcie królewskiemu majestatowi i dlatego 
nie minie was surowa kara...

Mursilis: - (pojednawczo) Nie przesadzajmy, w 
koñcu nic z³ego siê jeszcze nie sta³o. A ten cz³owiek 
nawet nie jest uzbrojony! Gdyby by³ skrytobójc¹, to 
chyba nie zasn¹³by tak tutaj, jak dziecko... (do 
stra¿ników) ObudŸcie go, mo¿e siê czegoœ wiêcej 
dowiemy...

Obaj stra¿nicy szarpi¹ Docenta za ramiona i 
klepi¹ go po twarzy, usi³uj¹c obudziæ. Docent 
przeci¹ga siê, z wysi³kiem otwiera oczy.

Docent: - (be³kotliwie) Zosiu, kochanie... Ten ³otr 
Fuglewicz, ja mu dam... Marduk... Gdzie jest mój 
Marduk? (potrz¹sa g³ow¹, jakby chcia³ 
strzepn¹æ z siebie resztki snu, odpycha obu 
tarmosz¹cych go stra¿ników) Co to ma znaczyæ? 
Co wy mi robicie? (ziewa, rozgl¹da siê wokó³) O, 
macie na sobie hetyckie stroje! Takie same jak na 
rycinach, poznajê... Co to za maskarada? Gdzie ja 
jestem? (wstaje, daje chwiejny krok do przodu)

Stra¿nik I: - (urzêdowym tonem) Znajdujesz siê w 
podziemiach królewskiego pa³acu!

Stra¿nik II: - Padnij na twarz przed potê¿nym 
w³adc¹, który raczy³ przybyæ tu do ciebie osobiœcie. 
Padnij na twarz przed Mursilisem, zdobywc¹ 
Babilonu! (chwyta Docenta za kark i ci¹gnie go w 
stronê Mursilisa. puszcza dopiero wtedy, gdy 
król daje mu znak d³oni¹)

Docent: - (poprawiaj¹c ubranie) Faktycznie, to 
nie jest mój gabinet... Wygl¹da na to, ¿e mo¿e i 
naprawdê jestem w pa³acu... Ale nie rozumiem, jak 
to mo¿liwe, przecie¿ nie wychodzi³em z domu... Co 
ja tu robiê?

Mursilis: - No w³aœnie: to ja bardzo chcia³bym siê 
dowiedzieæ, kim jesteœ i sk¹d siê wzi¹³eœ w 
Hattusas, cudzoziemcze. S³ysza³em, ¿e 
wymieni³eœ imiê boskiego Marduka - czy jesteœ jego 
kap³anem?

Docent: - Gdzie? W Hattusas? Przecie¿... 
(rozgl¹da siê wokó³) Ale jak... A wiêc mówicie, ¿e 
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jesteœmy w Hattusas? W dodatku w czasach 
Hetytów? Coœ wspania³ego, zawsze o tym 
marzy³em! (przygl¹da siê uwa¿nie królowi) A 
zatem, Najjaœniejszy Panie, nazywasz siê Mursilis? 
I niedawno zdoby³eœ Babilon? Skoro tak, to datacja 
jest prosta. Jesteœ Mursilisem I! I mamy teraz rok 
tysi¹c szeœæsetny przed nasz¹ er¹! O ile mo¿na 
wierzyæ twoim kronikarzom...

Mursilis spogl¹da ze zdumieniem na swoich 
dworzan.

Mursilis: - Jaki rok? Jaka era? O co mu chodzi? 
Rozumiecie to?

Wszyscy przecz¹co krêc¹ g³owami.

Mursilis: - (do dostojników) Mo¿e to jakiœ mag... 
Albo astrolog...

Docent:  -  Przepraszam, przepraszam, 
zagalopowa³em siê! My liczymy lata od wydarzenia, 
które dla was jest odleg³¹ przysz³oœci¹... (do 
Mursilisa, z dworskim uk³onem) Nie, nie jestem 
kap³anem Marduka, choæ chêtnie bym nim zosta³... 
Ale i tak wiem o tobie wiele, szlachetny monarcho. 
Dowodzisz armi¹, jesteœ g³ównym sêdzi¹, 
najwy¿szym kap³anem, komentujesz wró¿by... 
Jesteœ gorliwym czcicielem bogini s³oñca z Arinny... 
W³adasz wielkim obszarem od Ahijawa do Halab... 
Znasz biegle jêzyk akadyjski i hetycki... (skrobie 
siê w g³owê) Co tam jeszcze? Nie zgodzi³eœ siê, 
¿eby twoje pos¹gi umieszczano w œwi¹tyniach, bo 
uwa¿asz, ¿e zostaniesz bogiem dopiero po 
œmierci... Upiêkszasz swoj¹ stolicê okaza³ymi 
budowlami...

Mursilis: - To wszystko prawda! Wiele wiesz, jak na 
przybysza z dalekich stron. Sam nie wiem, co mam 
o tym s¹dziæ... 

Dostojnik II: - To szpieg! Trzeba go wzi¹æ na 
tortury, niech wyjawi, kto i po co go tu przys³a³!

Mursilis: - Chyba naprawdê jesteœ magiem... 
Szpiegiem raczej nie, bo nie wygl¹dasz na 
Egipcjanina...

Docent: - (przestraszony) Ja Egipcjaninem? A 
sk¹d¿e! Jeden jedyny raz by³em w Egipcie, na 
sympozjum historycznym, to wszystko! Nie mam z 
Egiptem nic wspólnego! (b³agalnie) Nie jestem 
szpiegiem, zarêczam, jestem po waszej, hetyckiej 
stronie! Naprawdê! A o waszym œwiecie wiem tylko 
z wykopalisk... (do Mursilisa, z przejêciem) Czy 
mo¿esz zaprzeczyæ, panie, ¿e nigdy wczeœniej 
mnie nie widzia³eœ?

Mursilis: - Rzeczywiœcie - nigdy ciebie nie 
widzia³em. A wy? (spogl¹da pytaj¹co na swoich 
dworzan, pokazuj¹c na Docenta) Widzieliœcie 
wczeœniej tego dziwaka? S³yszeliœcie o nim?

Dostojnik I: - Nigdy! Gdyby ktoœ taki pojawi³ siê 
kiedykolwiek w stolicy, natychmiast by mi o tym 
doniesiono! (przecz¹co krêci g³ow¹, podobnie 
czyni¹ pozostali dostojnicy oraz stra¿nicy)

Docent: - A mimo to wiem o was, Hetytach, bardzo 
wiele. I dlatego mogê siê wam przydaæ! Wiem na 
przyk³ad... (do Mursilisa, poufa³ym tonem) Kilka 
lat temu porazi³ ciê piorun, panie, w wyniku czego na 
miesi¹c straci³eœ mowê. Gdy j¹ wreszcie 
odzyska³eœ, doszed³eœ do przekonania, ¿e to bóg 
burzy, Teszub, tkn¹³ ciebie piorunem po to, ¿eby 
pokazaæ, ¿e jesteœ jego wybrañcem... Nigdy nie 
og³asza³eœ ludowi o tym wydarzeniu, wiedz¹ o nim 
tylko twoi najbardziej zaufani dworzanie. No i 
kronikarze, którzy je opisali...

Dostojnicy spogl¹daj¹ na siebie, skonsternowani.

Mursilis: - (z podziwem) Tak, to prawda! Nie 
ludzka m¹droœæ w tobie mieszka, ale boska! (po 
namyœle) Zaprawdê, jest to m¹droœæ, warta miliony 
szekli... Cieszê siê, ¿e mogê ciê goœciæ w moim 
pa³acu, wybrañcze bogów! B¹dŸ moim goœciem! 
(otwiera szeroko ramiona i tuli do siebie 
uradowanego Docenta)

Docent: - I ja siê cieszê, naj³askawszy w³adco, ¿e 
tutaj przyby³em! (tonem wyjaœnienia) To wszystko, 
o czym mówi³em... Przeczyta³em to w twoich 
królewskich kronikach, na glinianych tabliczkach, 
odkopanych w ruinach Hattusas... To znaczy, w 
ruinach królewskiego pa³acu, czyli... gdzieœ tutaj. 
(pokazuje na pod³ogê)

Mursilis: - (skonsternowany) W ruinach? O jakich 
ruinach mówisz? Przecie¿ pa³ac, jak widzisz, stoi! A 
nasza stolica roœnie i rozkwita. Dziêki okaza³ym 
budowlom, jakie ka¿ê tu wznosiæ.

Docent: - Niestety, nie zawsze tak bêdzie. Kiedyœ 
Hattusas zostanie spalone. Podczas najazdu. 
Twoje budowle znikn¹, twój pa³ac te¿. I tylko 
gliniane tabliczki z królewskiego archiwum 
przetrwaj¹. Po¿ar je utrwali, wypali jak ceg³y. Uwierz 
mi, panie. Tylko dziêki tym tabliczkom dzieje twego 
panowania bêd¹ znane potomnoœci. (¿artobliwie) 
Dlatego powinieneœ wiêcej p³aciæ swoim pisarzom...

Mursilis: - Nie wiem sam, czy mogê ci wierzyæ. To, 
co mówisz, jest nie do pojêcia! Po¿ar, najazd, 
zag³ada... To przera¿aj¹ce! (w³adczym tonem) 
Skoro tak du¿o wiesz, to bêdziesz uczestniczy³ w 
posiedzeniach Rady Królewskiej. Przydasz siê na 
moim dworze. Co ty na to?
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Docent: - (z radoœci¹) O niczym innym nie marzê... 
To dla mnie wielki zaszczyt! Ile rzeczy bêdê siê 
móg³ dowiedzieæ, ile tajemnic kraju Hatti bêdê móg³ 
rozwik³aæ...

Mursilis: - (z zadowoleniem) Bêdê zasiêga³ twojej 
rady przy podejmowaniu ka¿dej decyzji. Ten, kto 
zna przysz³oœæ, panuje nad czasem... Nie wiem, 
cudzoziemcze, jak siê tu dosta³eœ, ani kim 
naprawdê jesteœ: szpiegiem, wró¿bit¹ czy 
kap³anem nieznanego mi boga... Mo¿e to sam 
Marduk ciê tu przys³a³, ¿ebyœ otworzy³ mi oczy na 
niebezpieczeñstwa, jakie gro¿¹ krajowi Hatti i 
pomóg³ w rz¹dzeniu...

Docent: - Jestem gotów ci pomóc, panie. A wiedzê 
mam bogat¹. Mo¿e razem odwrócimy kartê 
historii...

Mursilis: - Musisz mi przekazaæ wszystko, co 
wiesz... Zaczniemy od zaraz. Zapraszam ciê na 
ucztê, tam porozmawiamy. W³aœnie odbywa siê 
wesele mojej córki! (wzdycha ciê¿ko) Przedstawiê 
ciê te¿ królowej...

Docent: - Wesele córki Mursilisa? Pisano o tym 
weselu w waszych kronikach, coœ pamiêtam... Moja 
córka zreszt¹ te¿... (refleksyjnie) Rodzina... 
Rodzina to wiêzienie duszy, to istne k³êbowisko 
problemów... (po chwili, z determinacj¹) Musimy 
siê spieszyæ, królu. Najwa¿niejsze, to odzyskaæ 
pos¹g Marduka. W tym pos¹gu mieszka boska si³a, 
kto traci pos¹g, tego opuszcza szczêœcie... Chyba 
wiem, co trzeba zrobiæ, ¿eby odzyskaæ Marduka i 
ocaliæ imperium... (z nadziej¹) Oby siê nam uda³o...

Mursilis: - (ze œmiechem) Ocaliæ imperium? 
Przecie¿ jesteœmy potêg¹! Niedawno wróci³em ze 
zwyciêskiej wyprawy do Babilonu! Zapomnia³eœ o 
tym, cudzoziemcze?

Docent: - Wierz mi, najjaœniejszy panie, dzieje 
waszego imperium s¹ mi lepiej znane, ni¿ 
komukolwiek z twoich poddanych, czy nawet tobie 
samemu. Wasza przysz³oœæ to dla mnie odleg³a 
przesz³oœæ... Czekaj¹ was ciê¿kie próby, wojny z 
Egiptem, z Mitanni... A kilkaset lat póŸniej 
najgorsze: najazd ludów morskich.

Mursilis: - (z niepokojem) Ludów morskich?

Docent: - O tak! Bêd¹ ich niezliczone hordy... 
Rozmaite ludy, plemiona i narody, kto by je 
wszystkie spamiêta³... Ale najgorsi z nich bêd¹ 
Frygowie, to oni zajm¹ kiedyœ wasze miejsce...

Mursilis: - Frygowie? Nigdy o nich nie s³ysza³em...

Docent: - Mo¿esz siê nie martwiæ, Najjaœniejszy 
Panie - Frygowie te¿ wygin¹, kilkaset lat póŸniej...

Mursilis: - To ma byæ pociecha? Mam lepszy 
pomys³: powiesz mi, gdzie ci Frygowie teraz 
mieszkaj¹, to wyœlê tam swoj¹ armiê, chcia³bym 
tych Frygów zawczasu wyr¿n¹æ... Moje bojowe 
rydwany stratuj¹ ich na proch! Tak zrobiê ze 
wszystkimi ludami, o jakich mówi³eœ... W koñcu 
jestem królem kraju Hatti i odpowiadam za 
przysz³oœæ mego kraju. (zagryzaj¹c wargi) A 
przede wszystkim, bêdê musia³ odp³aciæ królowi 
Mitanni za wszystko, zw³aszcza za...

Docent: - ...za pos¹g Marduka. O tak! Ja te¿ znam 
kogoœ równie nikczemnego, jak ten król... Zreszt¹ 
niewa¿ne. Najwa¿niejszy jest pos¹g.

Mursilis: - Tak, pos¹g jest najwa¿niejszy... (krêci 
g³ow¹ z niedowierzaniem) Zaprawdê, straszne 
rzeczy opowiadasz, przyjacielu. Straszne, ale 
fascynuj¹ce... Do tej pory myœla³em, ¿e nasz naród 
jest bezpieczny, ¿e nic nam nigdy nie zagrozi... 
Musisz mi powiedzieæ wszystko, co o tym wiesz. 
ChodŸmy wreszcie na tê ucztê! (wolnym krokiem 
rusza w kierunku wyjœcia)

Docent: - (id¹c obok Mursilisa) Oczywiœcie, 
Najjaœniejszy Panie, ju¿ idê... PóŸniej, kiedy ju¿ 
obaj ocalimy imperium, chcia³bym z tob¹ 
porozmawiaæ na temat niektórych form kultu. 
Naukowcy wci¹¿ siê o to spieraj¹... Ja te¿ mam do 
ciebie tak wiele pytañ! (zatrzymuje siê na 
moment) W³aœnie. Przepraszam, ¿e oœmielam siê 
spytaæ, panie: czy twoja królewska ma³¿onka lubi 
jeœæ miêso? Za³o¿ê siê, ¿e nie lubi...

Mursilis: - (z niedowierzaniem) Sk¹d wiedzia³eœ? 
(zatrzymuje siê, spogl¹da z uznaniem na 
Docenta) Znów mnie zadziwiasz, przyjacielu! Ona 
nawet nie patrzy na miêso, a o jedzeniu to zupe³nie 
nie ma mowy! To pewnie jakaœ choroba? A mo¿e 
zaklêcie?

Docent: - Królowa te¿ nie je miêsa! Co za zbieg 
okolicznoœci! (sam do siebie, pó³g³osem) 
Dziwne... Co to wszystko oznacza... A mo¿e... (do 
Mursilisa, g³oœno)  Nie, panie, to nie choroba, 
najnowsze badania wskazuj¹, ¿e niejedzenie 
miêsa - my to nazywamy wegetarianizmem! - jest 
spowodowane przez brak tych, jak im tam... Nie 
mogê sobie przypomnieæ...

Mursilis: - Mniejsza o to! (poufale klepi¹c 
Docenta po ramieniu) Wiêzienie duszy! Dobrze, 
bardzo dobrze powiedziane. Muszê to zapamiêtaæ! 
(œmieje siê) Powiedz mi lepiej, co s¹dzisz o...

Murslilis i Docent wychodz¹, poch³oniêci 
rozmow¹. Za nimi wychodz¹ obaj stra¿nicy.
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trzeba siê pozbyæ tego cudzoziemca. I to jak 
najszybciej. Wielcy kraju Hatti na pewno przyznaj¹ 
nam racjê...

Dostojnik II: - Pewnie, ¿e trzeba. Tylko jak... Mo¿na 
by mu dodaæ trochê trucizny do wina...

Dostojnik III: - Albo podrzuciæ jadowitego wê¿a. 
Mój s³u¿¹cy trzyma kilka groŸnych wê¿y w swoim 
koszu. Tak na wszelki wypadek...

Dostojnik I: - (z pob³a¿liwym uœmiechem) Nie, 
nie, to wszystko by³oby za proste... I za ³atwo by³oby 
potem wykryæ sprawcê. W³aœnie przyszed³ mi do 
g³owy inny pomys³. (zni¿a g³os do ledwo 
s³yszalnego szeptu) Zaraz po uczcie...

Rozmawiaj¹c szeptem, wychodz¹ z izby. 
Odg³osy weselnej uczty s¹ coraz g³oœniejsze i 
coraz bardziej radosne...

KURTYNA

SCENA PI¥TA
W izbie pozostaj¹ tylko trzej dostojnicy. Przez 
chwilê spogl¹daj¹ po sobie, milcz¹c. Gdy 
milkn¹ odg³osy kroków, Dostojnik I podchodzi 
do dwóch pozosta³ych i przyci¹ga ich ku sobie.

Dostojnik I: - (pó³g³osem) Ten cudzoziemiec 
mo¿e byæ niebezpieczny. Nasz król dziwnie ³atwo 
mu zaufa³... Jeœli on ma zostaæ królewskim 
doradc¹, to...

Dostojnik II: - Tak, to bardzo niepokoj¹ce. Powiem 
wiêcej - to podejrzane.

Dostojnik III: - Myœlicie, ¿e kryje siê za tym jakaœ 
intryga? Ale czyja? (po chwili zastanowienia) 
Mo¿e egipska? Tamtejsi kap³ani znaj¹ wiele 
sztuczek...

Dostojnik I: - (krêci przecz¹co g³ow¹) To nie 
Egipcjanie. Na pewno nie! Wiecie, jak bliskie s¹ 
moje kontakty z dworem faraona. Gdyby to by³a 
sprawka Egipcjan, pierwszy bym o tym wiedzia³. 
Prêdzej ju¿ Asyria...

Dostojnik II: - Gdzie tam! Asyryjczycy nie znaj¹ siê 
na intrygach, jedyne, co umiej¹, to zabijaæ... Ich 
dyplomacja jest prosta, jak ostrze miecza... 
(zastanawia siê) Bo ja wiem... A mo¿e sam Mursilis 
wymyœli³ tak niezwyk³y sposób, ¿eby wprowadziæ 
zaufanego cz³owieka do Rady Królewskiej?

Dostojnik I: - Zaufanego cz³owieka? To my zawsze 
byliœmy jego najbardziej zaufanymi dworzanami...

Dostojnik III: - Otó¿ to: byliœmy. Bo ju¿ nie 
jesteœmy. Od powrotu z Babilonu król patrzy na nas 
podejrzliwie. Mnie obwinia o to, ¿e podczas jego 
nieobecnoœci dopuœci³em do wzrostu potêgi króla 
Mitanni, przez co zabra³ on nam pos¹g Marduka... 
Do ciebie ((zwraca siê do Dostojnika I) ma 
pretensje o to, ¿e wys³a³eœ nastêpcê tronu do 
Arzawy, zamiast zatrzymaæ go w stolicy, a na ciebie 
(do Dostojnika II) jest wœciek³y, bo pozwoli³eœ na 
to, ¿eby w³adca Mitanni i nasza królowa... (milknie, 
bo Dostojnik II zatyka mu usta d³oni¹)

Dostojnik II: - (donoœnym  szeptem) Milcz! 
Jesteœ przewra¿liwiony. A poza tym, za du¿o i za 
g³oœno mówisz! Nieopatrznie wypowiedziane s³owo 
bywa groŸniejsze ni¿ orê¿!

Wszyscy trzej rozgl¹daj¹ siê z niepokojem, 
nas³uchuj¹. Z oddali s³ychaæ odg³osy weselnej 
uczty.

Dostojnik I: - IdŸmy na ucztê, bo nasza 
nieobecnoœæ wzbudzi podejrzenia. (wolnym 
krokiem rusza  w kierunku wyjœcia, a za nim 
obaj  pozostali dostojnicy) Jedno jest pewne: 

debiut

Aldona Kubik (z domu Wawer)

Dojrza³oœæ

Na bezdro¿u
¿ycie dudni inaczej
ogniem dnia
mi³oœci¹ ciemnej nocy
zach³ysn¹³ siê œwiat
w przestworzach rozkoszy
promieñ nadziei
wizja przysz³oœci
i ten czas
p³yn¹cy nieub³aganie
szybkoœci¹ strumienia
odpocznê
na granicy losu
dumnie unosz¹c
g³owê znad marzeñ

Warszawa 2009
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Proza Proza

Swiat wed³ug Adama

I rzek³ Bóg: „Niech powstanie Adam!” Adam wsta³, 
zamruga³, spojrza³ z politowaniem na Stwórcê. 
Zaœmia³ siê i wyszed³ zapaliæ, gdy¿ nie by³o dla 
niego miejsca w Niebie.

Ró¿owe œwiate³ko zaœwita³o mu w g³owie. 
Lecia³. Tunel, morze, las. Wszystko pojawia³o siê 
i znika³o w zawrotnym tempie. Widzia³ ludzi, 
zwierzêta, domki. Wszystko kolorowe niczym 
têcza. Nie, œwiat nie by³ têczowy, on by³ têcz¹, 
wspania³¹ têcz¹.

Nastêpny buch. Dym wype³nia p³uca. Serce 
bije szybciej, Ÿrenica siê rozszerza. „Banan” nie 
schodzi z ust. Nie przejmowa³ siê; czym mia³by siê 
trapiæ? Teraz jest tylko ona i on. Prywatna najlepsza 
przyjació³ka…

Kocha³ swoj¹ fajkê wodn¹. Jego bongos, 
ukochany bongos. Nie by³ on du¿y, mieœci³ najwy¿ej 
5 gram zielska, lecz nawet najmniejsza czêœæ 
sk³adowa zosta³a stworzona z namaszczeniem, 
niesamowit¹ dok³adnoœci¹, zapa³em artystycznym. 
Bez tej maszynki do palenia nie umia³by ¿yæ. 
Ubóstwia³ opary, które wydostaj¹c siê ze 
zdobionego ustnika otula³y go b³og¹ aur¹ 
zapomnienia, odprê¿enia, radoœci.

Pojawi³ siê w lesie. ¯ó³te grzybki by³y 
wszêdzie, pod ka¿dym drzewem. Ogromny 
bukoœwierkod¹b wyrós³ na œrodku s³onecznej 
polany, która w³aœnie w tym momencie znalaz³a siê 
w zasiêgu jego wzroku. Pod nim pas³y siê mrówki, 
odpêdzaj¹c siê od natrêtnych ziemniaków, które 
zawziêcie przeszkadza³y w posi³ku. Niebo zosta³o 
zakryte przez fioletowe chmurki. Jak zawsze 
weso³e S³oneczko zniknê³o z widnokrêgu, 
chowaj¹c siê przed ¿yj¹cymi w ob³okach 
niegrzecznymi pingwinami. Do g³owy przysz³a mu 
myœl, ¿e znajduje siê w najpiêkniejszej d¿ungli 
œwiata, w której chcia³by zostaæ na zawsze. Bez 
trosk, rachunków, szarego ¿ycia.

Nastêpny buch. W fajce bulgocze.
Tym razem nie pojawi³ siê w nieznanej 

krainie. Znowu mia³ 13 lat, znowu bêdzie musia³ 
przejœæ przez ten koszmar. Jego pijana matka, on, 
sznur i krzes³o. Nie, on tego nie chce. On jest za 
m³ody, nie tego potrzebuje od rodzicielki. Nazywa 
siê TO mi³oœci¹, ale czym tak naprawdê jest mi³oœæ? 
Co definiuje to uczucie? Czy jest ono fizyczne, czy 
duchowe? Czy matka robi to z g³êbi serca, czy z 
otch³ani szaleñstwa? P³acze. Przez najbli¿sze dwie 
godziny prze¿yje wiele, uœwiadczy ogromu emocji. 
Rozkosz, rozpacz, poni¿enie, podniecenie, ból. ON 
NIE CHCE PRZE¯YWAÆ TEGO JESZCZE RAZ!

Micha³ Domañski
Umar³, lecz p³ynie dalej. Zosta³ zniszczony, 

ale ¿yje, roœnie dalej. Nie zauwa¿y³ kostuchy. Bo 
kogó¿ dzisiaj œmieræ obchodzi? S¹ wa¿niejsze 
rzeczy, ni¿ umieranie…

Otworzy³ oczy. Widocznie musia³ odlecieæ. 
W fajce nic nie zosta³o, ale g³owê mia³ pe³n¹ od 
THC. Odchyli³ siê do ty³u, skrzy¿owa³ rêce na piersi i 
zamkn¹³ oczy w nadziei, ¿e tym razem „podró¿” 
bêdzie przyjemniejsza.

[...]
Có¿ to za dziwn¹ wizjê mia³. Za nic w œwiecie 

nie by³ w stanie okreœliæ tego, co prze¿y³. By³o to 
jakby istnienie w inny, ca³kowicie odmienny sposób. 
Rozejrza³ siê po pokoju. £ó¿ko, dêbowy stolik na 
którym jad³, pisa³, spa³ i robi³ wiele, wiele wiêcej, 
zielonkawe drzwi do ³azienki, telewizor, fajka i… To, 
co zobaczy³ wydawa³o mu siê ca³kowicie nierealne. 
Obok jego bongosa sta³a istota z ostatniej 
„wycieczki w g³¹b wyobraŸni”. „Futrzak” pomyœla³ i 
by³o to bardzo trafne okreœlenie, gdy¿ istota, 
przynajmniej powierzchownie, sk³ada³a siê z 
samego bladoniebieskiego futra, nie licz¹c pary 
czerwonawych oczu. Stworzenie wygl¹da³o 
identycznie, jak we œnie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e teraz mia³o 
jakieœ dwa metry wysokoœci i bardzo szerokie barki. 
Nie móg³ okreœliæ budowy cia³a, gdy¿ nie sposób 
by³o zauwa¿yæ jakichkolwiek zarysów cia³a pod 
tymi puszystymi k³akami.

- Adam? Jak siê miewasz, przyjacielu? - 
rzek³ Futrzak tubalnym, niskim g³osem, który dzia³a³ 
dziwnie koj¹co. S³owa wypowiadane by³y p³ynnie, z 
jakby wyuczonym akcentem.

Nie wiedzia³ co odpowiedzieæ. Sk¹d zna³ 
jego imiê? Dlaczego znalaz³ siê akurat tutaj? O co 
mu chodzi z tym „przyjacielem”? Mo¿e by³ tylko 
omamem, a mo¿e czymœ wiêcej. Wydaje siê byæ 
realny. Spojrza³ na goœcia jeszcze raz. Odniós³ 
wra¿enie, ¿e tam, pod futrem, goœci bardzo 
przyjemny, ciep³y uœmiech. Mo¿e to by³y jedynie 
jego w³asne odczucia, ale ta autosugestia sprawi³a, 
¿e poczu³ siê trochê pewniej. Nie zauwa¿y³ ¿adnych 
przejawów wrogoœci. Chyba wszystko jest OK, tylko 
jego wyobraŸnia p³ata mu figle. Postanowi³ 
zaryzykowaæ.

- No, czeœæ, co tam u ciebie? Pamiêtasz, 
kiedy ostatni raz siê widzieliœmy? - postanowi³ graæ 
na zw³okê, aby dowiedzieæ siê jak najwiêcej. 
Summa summarum - sta³ przed nim jakiœ dziwny 
Sasquatch.

- Ano pamiêtam. To by³o u mnie w lesie. 
Siedzia³eœ pod jednym z drzew, ogl¹daj¹c gwiazdy. 
Wtedy te¿ spotkaliœmy siê po raz pierwszy, wtedy 
zostaliœmy przyjació³mi, a ja oprowadzi³em ciê po 
mojej krainie. Pomyœla³em wiêc, ¿e by³oby fajnie 
tym razem odwiedziæ ciebie. Poka¿esz mi swój 
œwiat? - pytanie ca³kowicie go zaskoczy³o. Mia³by 
opowiadaæ o Ziemi? Czy o Polsce? Nic ju¿ nie 
rozumia³. Jednak z pomoc¹ narkotyku buzuj¹cego 

debiut
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potem kupiæ sobie nabitego bongosy - wskaza³ fajkê 
wodn¹.

Widzia³, ¿e jego ziomek nie za bardzo 
zrozumia³, ale go to nie obchodzi³o. Postanowi³ 
wylaæ ca³y kube³ ¿ó³ci na tego przybysza z dok³adnie 
nieznanej lokacji. Chcia³ pokazaæ mu prawdziwy 
œwiat. Brudn¹ rzeczywistoœæ, zak³amanych, 
¿yj¹cych pod maskami ludzi, paranojê ogarniaj¹c¹ 
ca³y ziemski glob. [...]

                                                   Micha³ Domañski

w jego mózgu, postanowi³ spe³niæ ¿yczenie goœcia. 
Podszed³ do komody, wysun¹³ szufladê i siêgn¹³ w 
jej g³¹b. Wyci¹gn¹³ pistolet. Walther P 38, broñ 
nazistów, tych odra¿aj¹cych szwabów. Odwróci³ siê 
i pokaza³ Futrzakowi „Dziewi¹tkê Adasia”, któr¹ ju¿ 
nieraz grozi³, gdy tylko na horyzoncie zauwa¿y³ 
domokr¹¿cê.

- Jedno poci¹gniêcie i cz³owiek nie ¿yje - 
siêgn¹³ do kieszeni i wyj¹³ banknot stuz³o-
towy - Zabijajà dlatego - pokazaù pieniàdz - aby 
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Opodal Krasnegostawu znajduje siê 
miejscowoœæ Bia³ka. Wielu ludzi zastanawia siê, 
sk¹d pochodzi jej nazwa, a nieliczni opowiadaj¹ 
legendê o trzech dêbach.

Bardzo dawno temu mieszka³ tu dobry i 
mê¿ny w³adca. Mia³ przepiêkn¹ córkê i dwóch 
synów. Kochali oni konie i polowania. Dbali o 
swoich poddanych, troszczyli siê o ka¿d¹ rodzinê. 
W zamian za to mieszkañcy tej wyj¹tkowo piêknej 
krainy opiekowali siê rumakami, a szczególnie 
œnie¿nobia³ym, dumnym i szybkim jak b³yskawica 
ukochanym  ogierem  m³odej  panienki.  Stanowili 

Legenda o trzech dêbach nieroz³¹czn¹ parê. Zdawa³o siê, ¿e koñ rozumie 
ludzk¹ mowê. Zawsze o zachodzie s³oñca 
dziewczyna cwa³owa³a na swym rumaku nad 
brzegiem stawów. Wiatr rozwiewa³ jej w³osy, a 
grzywa zwierzêcia bi³a nies³ychanie bia³ym 
blaskiem.

Mija³y lata. Ludziom niczego nie brakowa³o i 
zawsze da³o siê s³yszeæ œmiech beztrosko 
bawi¹cych siê dzieci. M¹dry w³adca wiedzia³ jak 
troszczyæ siê o swoj¹ rodzinê oraz poddany lud. 
Niestety, pewnego dnia z obcej krainy przyby³ 
pozbawiony serca mroczny rycerz. Zapragn¹³ rêki 
piêknej dziewczyny, lecz gdy mu odmówi³a, 
ow³adniêty chêci¹ zemsty, zabi³ dobrego ojca i 
dwóch jej braci. Spali³ osadê wraz z mieszkañcami, 
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M³odzieniec, wzruszony smutn¹ opowie-
œci¹, postanowi³ zamieszkaæ w tej okolicy. Kocha³ 
konie, a miejsce, ze wzglêdu na malownicze 
po³o¿enie, by³o dla nich idealne. Pamiêtaj¹c o 
jasnolicej dziewczynie i jej œnie¿nobia³ym 
przyjacielu, nada³ nowej osadzie nazwê Bia³ka.

Dzisiaj w Bia³ce jest stadnina koni znana w 
ca³ej Europie. A trzy dêby do tej pory patrz¹ dumnie 
na trochê inn¹, ale wci¹¿ piêkn¹ krainê. Jednak nikt 
z mieszkañców nie ma odwagi pójœæ na spacer w 
œwietle ksiê¿yca o pó³nocnej godzinie. Kto wie, czy 
nie spotka³by œlicznej dziewczyny pêdz¹cej na 
bia³ym rumaku?

Karolina Kwaœniewska
Szko³a Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie

a cudn¹ dziewczynê i jej rumaka utopi³ w jednym ze 
stawów. W miejscu œmierci dziewczyny wyros³y trzy 
dêby.

Po wielu latach do zapomnianej przez 
wszystkich krainy przyby³ m³odzieniec, a ¿e by³ 
bardzo zmêczony, postanowi³ odpocz¹æ przy 
korzeniach trzech dêbów. Otulony miêkkim mchem 
i zapachem rosn¹cych niedaleko lilii wodnych, 
zapad³ w g³êboki sen. Widzia³ w nim dziewczynê o 
niespotykanej urodzie, jad¹c¹ na cudownym 
bia³ym rumaku. Kiedy obudzi³ siê, nie wiedzia³ czy 
to sen, czy jawa. Jednak drzewa wyszepta³y mu 
smutn¹ historiê, z której dowiedzia³ siê, ¿e dusze 
zamordowanych nie zaznaj¹ spokoju, dopóki ktoœ 
nie odbuduje spalonego grodu i nie pokocha koni.

Legenda o podziemiach krasnostawskich

Dawno, dawno temu, wiosn¹ roku 
pañskiego 1588 arcyksi¹¿ê Maksymilian Habsburg 
zosta³ pojmany w niewolê przez Jana Zamojskiego, 
jako ¿e by³ jego politycznym przeciwnikiem i pre-
tendentem do korony Polski. W owym czasie ludzi 
majêtnych i wa¿nych wiêzi³o siê najczêœciej w 
zamkach warownych, dlatego te¿ kanclerz wielki 
koronny Jan Zamojski rozwa¿a³ dwie mo¿liwoœci. 
Zwróci³ siê przeto do swojego przyjaciela Paw³a 
Orzechowskiego tymi oto s³owy: Drogi przyjacielu, 
powiedz, gdzie bêdzie odpowiednie wiêzienie dla 
tak wa¿nego cz³owieka, jakim jest arcyksi¹¿ê 
Maksymilian Habsburg. Pawe³ Orzechowski 
zamyœli³ siê nieco i odpowiedzia³: Jaœnie czcigodny 
kanclerzu na ziemi krasnostawskiej pobudowane 
s¹ dwie wspania³e fortyfikacje - zamek w 
Krasnymstawie, w³asnoœci¹ twoj¹ bêd¹cy, oraz mój 
zamek w Krupem. Przeto proponujê, aby 
arcyksiêcia w Krupem niewoliæ.

W zamku w owym czasie przebywa³a 
krewna Orzechowskich, szlachcianka Matylda z 
Krupskich. Poprosi³ j¹ wiêc hrabia Orzechowski, 
a¿eby donosi³a jedzenie do komnaty, w której by³ 
wiêziony Maksymilian Habsburg. Gdy Matylda 
ujrza³a arcyksiêcia, zakocha³a siê w nim od 
pierwszego wejrzenia i zaczê³a poœwiêcaæ mu 
coraz wiêcej czasu. Zauwa¿y³ to hrabia 
Orzechowski, któremu nie spodoba³a siê to, 
poniewa¿ by³ stronnikiem Jana Zamojskiego. 
Zatem uda³ siê on do Jana Zamojskiego i poprosi³ o 
przeniesienie Maksymiliana Habsburga do zamku 
w Krasnymstawie, czego dokonano latem 1588 
roku. Pomimo roz³¹ki, mi³oœæ Maksymiliana i 
Matyldy nie ustawa³a. Pewnego dnia na zamku w 
Krasnymstawie  odbywa³  siê  turniej  rycerski. 

Matylda przyby³a w towarzystwie wuja Paw³a 
Orzechowskiego. Korzystaj¹c z pierwszej 
sposobnoœci ,  pobieg³a zobaczyæ s iê  z  
Maksymilianem. Natychmiast trafi³a przed 
komnatê, w której by³ wiêziony, lecz wejœcia strzeg³ 
stra¿nik. Przekupi³a go wiêc, wtykaj¹c mu 200 
groszy gdañskich, i tak oto dosta³a siê do wnêtrza. 
Zakochani szybko uknuli plan, aby uciec z zamku i 
dostaæ siê do stolicy. Lecz nagle w komnacie 
pojawi³ siê Pawe³ Orzechowski zawiadomiony 
przez chciwego stra¿nika, który chcia³ zarobiæ 
podwójnie, za co otrzyma³ z kolei 300 groszy 
krakowskich, a Matylda zosta³a aresztowana i 
os¹dzona. Oskar¿ycielem w jej procesie by³ 
przedstawiciel samego króla, który rzek³ te s³owa: 
Skar¿ê w imieniu tych wszystkich, którym osoba 
szlachcianki szkodzi³a i proszê, aby za swoje z³e 
uczynki przez sprawiedliwy s¹d zosta³a ukarana. 
Po przeprowadzeniu procesu, s¹d dekret og³osi³ i 
nakaza³, aby Matylda za swoje uczynki zosta³a 
stracona. Matyldê osadzono w komnacie pod 
eskort¹ przekupnego stra¿nika, który maj¹c na 
sumieniu ohydn¹ zdradê, pomóg³ teraz Matyldzie 
uciec.

A by³o to tak: Matylda s³ysza³a od wuja, ¿e z 
krasnostawskiego zamku do zamku w Krupem 
istnieje tajne przejœcie, wiêc zbieg³a do piwnicy 
krêtymi schodami. Rzeczywiœcie odnalaz³a wejœcie 
lecz po chwili zgubi³a siê w spl¹tanych korytarzach 
krasnostawskich podziemi. Pomimo wielu starañ 
ani drogi powrotnej, ani przejœcia do zamku w 
Krupem nie odnalaz³a. Legenda g³osi, ¿e Matylda 
ci¹gle kr¹¿y po podziemiach i poszukuje drogi, a kto 
odwa¿y siê tam wejœæ mo¿e j¹ spotkaæ. Wielu nie 
mia³o na to ochoty. Byli jednak œmia³kowie, którzy 
nie bacz¹c na niebezpieczeñstwo, próbowali 
przedostaæ siê z Krasnegostawu do Krupego, za nic 
maj¹c legendê o nieszczêœliwie zakochanej 
Matyldzie. Szybko jednak zawracali, umykaj¹c 
spiesznie przed b³¹dz¹c¹ dam¹.
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I ty mo¿esz spróbowaæ odnaleŸæ sekretn¹ 
drogê miêdzy zamkami. Musisz jednak unikaæ 
spotkania z Matyld¹, a gdybyœ j¹ jednak napotka³, 
to nie zapomnij powiedzieæ, ¿e jesteœ zwolennikiem 
ksiêcia Maksymiliana i chêtnie byœ go widzia³ na 

królewskim tronie. Inaczej z krasnostawskich 
podziemi mo¿esz ju¿ nie wróciæ.

Izabela Stasiuk
Zespó³ Szkó³ nr 4 im. Jana Paw³a II w 
Krasnymstawie

Legenda o Krasnymstawie

Dawno, przed wiekami ¿yli sobie Krasny i 
Staw. W mieœcie Szczekarzew znani byli jako 
wyj¹tkowe lenie. Nie traktowali ¿ycia powa¿nie. 
Mimo, ¿e pochodzili z dobrych i pracowitych rodzin, 
nikt w miasteczku ich nie szanowa³ i nie ufa³ im. 
Rzadko wywi¹zywali siê z obietnic i nie imali siê 
¿adnej konkretnej pracy. Nie za³o¿yli te¿ w³asnych 
rodzin i byli w³óczêgami. Poci¹ga³a ich chêæ 
poznawania œwiata i podró¿owania. Nie byli te¿ 
przystojni. Ubierali siê niechlujnie i zostawiali po 
sobie wszêdzie ba³agan.

Krasny mia³ liche, czarne w³osy i delikatne 
w¹sy. Nigdy siê nie czesa³. By³ chudy, koœcisty i 
bardzo wysoki. Ubiera³ siê w stare, po³atane 
spodnie i lnian¹ szerok¹ koszulê. Zawsze nosi³ 
torbê, w której mia³ szkicownik i farby. By³ 
marzycielem, wiecznie buja³ w ob³okach. Na ¿ycie 
zarabia³, sprzedaj¹c swoje obrazy. Staw natomiast 
by³ gruby, niski i niezdarny. By³ ³ysy, ale za to mia³ 
bardzo d³ug¹ brodê i gêste, zroœniête brwi. Zarabia³ 
na ¿ycie jako magik, ale tylko wtedy gdy brakowa³o 
mu pieniêdzy. Nie by³ b³yskotliwy i w ka¿dej sprawie 
radzi³ siê Krasnego. PrzyjaŸnili siê od bardzo 
dawna. Poznali siê w cyrku i od tamtej pory byli 
nieroz³¹cznymi przyjació³mi. Mieszkali w ubogiej 
czêœci miasta.

W tym okresie Szczekarzew nawiedzany 
by³ przez z³ego golluma Valakasa. Ca³e miasteczko 
lêka³o siê go i nie by³o sposobu, aby go pokonaæ. 
Valakas raz w roku nawiedza³ mieszkañców i ni-
szczy³ ich dobytek. Nikt nie zna³ dnia ani godziny, w 
której przyjdzie z³y potwór. Mieszkañcy ca³y czas 
¿yli w strachu. Król nie wiedzia³, co ma zrobiæ, aby 
uratowaæ swój lud i miasto przed nieszczêœciem. 
Wynajmowa³ najlepszych wojowników, ale i tak 
ponosi³ klêskê. Nikt nie zdo³a³ pokonaæ Valakasa, a 
ten co roku porywa³ piêæ najpiêkniejszych niewiast 
do swojej jaskini i nie wiadomo, co siê z nimi dzia³o. 
Jedni mówili, ¿e je po¿era³, inni - ¿e sprzedawa³ do 
obcego kraju. Krótko mówi¹c - by³ najwiêkszym 
postrachem ludu. Nie by³o œmia³ka, który zdoby³by 
siê na odwagê i zaatakowa³ go w jego jaskini.

Pewnego letniego, spokojnego dnia gdy 
Krasny malowa³ obraz, a Staw wylegiwa³ siê na ³¹ce 
i  objada³  jab³kami,  coœ  zak³óci³o  spokój  miasta. 
Staw nie przej¹³ siê krzykami dochodz¹cymi z 
centrum, chc¹c uci¹æ sobie drzemkê. Za to Krasny 
zainteresowa³ siê. Nie wiedzia³, co mog³o siê staæ, 
bo  przecie¿  z³y  gollum  by³  tu niespe³na  pó³  roku 

temu. Postanowi³ to sprawdziæ i uda³ siê w stronê 
miasta. Niezw³ocznie do³¹czy³ do niego Staw. 
Okaza³o siê, ¿e to jednak Valakas, który - o dziwo - 
nie niszczy miasta, ale kieruje siê w stronê zamku. 
Zaciekawiony Krasny pobieg³ w tamt¹ stronê. 
Zanim zdo³a³ dobiec, gollum ju¿ siê wycofa³ z zamku 
i zmierza³ w stronê swojego legowiska z jak¹œ 
niewiast¹. Gdy tylko potwór znikn¹³ w jaskini, król 
zwo³a³ zebranie na g³ównym dziedziñcu. Og³osi³, ¿e 
z³y Valakas porwa³ jego córkê. Ludzie rozpaczali, ¿e 
nie ma ju¿ dla niej ratunku. Sam król tak¿e nie 
wierzy³ w to, ¿e odzyska swoje ukochane dziecko. 
Staw bardzo siê tym przej¹³ i postanowi³ uratowaæ 
królewnê. Krasny chcia³ mu w tym dopomóc. Poszli 
wiêc do króla prosiæ o zbroje i miecze. Ale w³adca 
nie zgodzi³ siê, s¹dz¹c, ¿e chc¹ go oszukaæ i przy-
w³aszczyæ sobie broñ. Postanowili wiêc na w³asn¹ 
rêkê ocaliæ ksiê¿niczkê. Wyruszyli bez zbroi, chc¹c 
udowodniæ, ¿e nie s¹ ³otrami. Nastêpnego dnia z 
samego rana udali siê do golluma. Droga zajê³a im 
trzy godziny. Gdy dotarli na miejsce, od razu go 
zaatakowali, uknuli bowiem podstêpny plan, aby 
wydostaæ ksiê¿niczkê.

Uda³o siê. Szybko wydostali ksiê¿niczkê i 
uciekli. ale tym strasznie rozwœcieczyli Valakasa. 
Potwór ociê¿ale ruszy³ za nimi, wiêc nie obawiali 
siê, ¿e ich dogoni. Gdy zbli¿yli siê do miasta, 
Valakas rozz³oœci³ siê jeszcze bardziej i zaatakowa³ 
mieszkañców. Stra¿nicy ukryli ksiê¿niczkê w 
zamku, a Krasny i Staw zaczêli walczyæ z 
potworem. Ludzie stracili ju¿ nadziejê, ¿e prze¿yj¹. 
Nagle Krasny wpad³ na pomys³ jak pokonaæ 
golluma. Szybko pobiegli po miód do pobliskich 
pasiek i oblali nim ca³ego potwora. Do s³odkiego 
potwora zlecia³y siê pszczo³y i obsiad³y go, ¿¹dl¹c 
bardzo mocno. Gollum próbowa³ uwolniæ siê od 
owadów, ale straci³ równowagê i upad³ na ziemiê. 
Wtedy Staw i Krasny zwi¹zali go linami i wrzucili do 
rzeki na przygotowan¹ wczeœniej tratwê. Tak 
odp³yn¹³ straszny Valakas i ju¿ nigdy nie wróci³. Nikt 
nie wie, co siê z nim sta³o. Na czeœæ dwóch 
bohaterów, dziêki którym mieszkañcy mogli ¿yæ w 
spokoju, bez obawy o w³asne bezpieczeñstwo, król 
przechrzci³ miasto ze Szczekarzewa na 
Krasnystaw.

Staw i Krasny stali siê bogaci i s³awni. 
Ksiê¿niczka wysz³a za Krasnego, a Staw zosta³ 
g³ównym doradc¹ nowego króla - Krasnego. Od 
tamtej pory wszyscy ¿yli d³ugo i szczêœliwie.

Kinga ¯elisko
Zespó³ Szkó³ nr 4 im. Jana Paw³a II w 
Krasnymstawie
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Dawno, dawno temu, za czasów pano-
wania Jagiellonów, w³aœcicielem Siennicy sta³ siê 
Miko³aj z Borzyszowic. Miejscowoœæ ta nazwê sw¹ 
wziê³a od rozleg³ych ³¹k, które latem szczyci³y siê 
mnogoœci¹ stogów siana. Siennica by³a bardzo 
urokliw¹ miejscowoœci¹. Piêkne krajobrazy 
sprawia³y, ¿e przybywa³o tu wielu podró¿nych. 
Zamieszkiwali j¹ ludzie proœci, ale goœcinni i 
szlachetni. Zawsze ¿yczliwi.

Miejscowoœæ rozrasta³a siê. Mija³y lata, po 
ojcu odziedziczy³ Siennicê Janusz zwany Zawisz¹. 
By³ to cz³owiek œwiat³y i ambitny. Szybko wspina³ 
siê po szczeblach kariery. Król wysoko ceni³ jego 
talent i zas³ugi. W 1496 r. mianowa³ go starost¹ 
che³mskim.

Wkrótce Janusz o¿eni³ siê z Zofi¹ z 
Pusto³owa, niestety, nie móg³ doczekaæ siê syna, 
urodzi³a mu siê za to córka - piêkna jak kwitn¹ca 
ró¿a. Nie wiedzia³, komu przepisaæ wieœ, myœla³ 
wiêc i myœla³, a¿ zdecydowa³, ¿e dobra po nim 
obejmie jednak jego córka. Postanowi³ wydaæ j¹ 
dobrze za m¹¿ i zapragn¹³ znaleŸæ odpowiedniego 
kandydata.

Tymczasem w Krakowie od kilku lat 
przebywa³ ich s¹siad Stanis³aw Siennicki, 
przystojny i m¹dry m³odzieniec. W Krakowie by³o 
wiele piêknych dziewcz¹t, ale widz¹c je, tym 
bardziej uœwiadamia³ sobie, jaki klejnot mieszka tu¿ 
obok. Postanowi³ udaæ siê na swoje w³oœci. Gdy tak 
snu³ plany, ktoœ zapuka³ do drzwi. By³ to s¹siad Jan.

- Dzieñ dobry Stanis³awie - powiedzia³ - 
podobno wyruszasz jutro w podró¿. Oszala³eœ? 
Przecie¿ za miastem mieszka smok, który poluje na 
wszystkich, którzy opuszczaj¹ mury Krakowa.

- Wiem, lecz muszê natychmiast wyruszyæ.
- Zastanów siê jeszcze! Przecie¿ nawet nie 

wyjdziesz z miasta. To g³upota!
- S¹dzê, ¿e uda mi siê przemkn¹æ, kiedy 

smok wybierze siê na polowanie.
- Myœlisz, ¿e smok nie wyczuje ciê? Smoki 

maj¹ najlepszy wêch ze wszystkich istot. A ten, to 
wyj¹tkowo szczwana bestia.

- To moja decyzja! Byæ mo¿e mnie zje, 
trudno, muszê wracaæ, bo stracê prawdziwy skarb.

- Rób co chcesz. Smok ciê zje i tyle. Ja 
wracam do domu, bo jak d³u¿ej zostanê, to na 
pewno siê pok³ócimy. Do widzenia.

- Do widzenia.
W g³owie Stanis³awa k³êbi³o siê wiele myœli: 

„Niech sobie mówi, co chce. Ja i tak pójdê. Wiem, 
jak  zmyliæ  smoka”.  Kiedy  tak  rozmyœla³ - zasn¹³. 

Œni³y mu siê koszmary. Nagle obudzi³ siê, by³o ju¿ 
widno, niebawem mia³ wyruszyæ. Wyj¹³ mapê i 
zaplanowa³ trasê. Z Krakowa do Tarnowa, póŸniej z 
Tarnowa do Kielc, nastêpnie do Lublina i drog¹ na 
Zamoœæ. Spakowa³ siê i kiedy mia³ ju¿ wychodziæ, 
nagle ktoœ zapuka³ do drzwi. By³ to jego przyjaciel, 
Teofil.

- Odprowadzê ciê!
Kiedy pod¹¿ali w kierunku murów miejskich, 

Teofil jeszcze raz zapyta³:
- Czy jesteœ pewien, ¿e chcesz wyruszyæ w 

tê podró¿?
- Jeœli nie wyruszê, to ca³e ¿ycie bêdê 

¿a³owa³ - stanowczo odpowiedzia³ Stanis³aw.
Po¿egnali siê. Na rogatkach na Stanis³awa 

czekali dwaj umówieni ³ucznicy, którzy mieli mu 
pomóc wydostaæ siê poza Kraków.

- Jaki mamy plan? - zapyta³ jeden z nich.
- Zrobimy tak: w chwili gdy smok wybierze 

siê na polowanie wyjdziemy poza mury miasta i na 
polanie pod³o¿ymy miêso. Kiedy bêdzie je po¿era³, 
ja przemknê obok, a wy - gdyby mnie dogania³ - 
strzelajcie z ³uków. To ca³y plan.

£ucznicy uwinêli siê przed polowaniem. 
Kiedy potwór odlecia³, opuœcili mury miasta i 
pod³o¿yli przynêtê. Nagle smok wyczu³ jej zapach. 
Stanis³aw bieg³ co si³ w nogach. Smok nie da³ siê 
jednak przechytrzyæ i wkrótce zacz¹³ go doganiaæ. 
Wtedy  ³uczn icy  wypuœc i l i  s t rza ³y.  N ie  
unieszkodliwi³y jednak potwora, gdy¿ jego ³uski by³y 
zbyt twarde. Za to smok skierowa³ siê w kierunku 
rycerzy. Stanis³aw nie ogl¹da³ siê za siebie, bo nie 
chcia³ patrzeæ jak gin¹ kolejni ludzie.

Szed³ wiele dni i nocy. Postanowi³ opuœciæ 
g³ówn¹ drogê i pójœæ skrótem przez las. Uœwiadomi³ 
sobie po jakimœ czasie, ¿e zab³¹dzi³. Nagle us³ysza³ 
wycie wilków. W jednej minucie otoczy³y go ze 
wszystkich stron. Sta³ przera¿ony. Od œmierci 
uratowali go leœni ludzie. Grad wypuszczonych 
przez nich, zapalonych strza³ odstraszy³ zwierzêta.

- Nie mów nikomu, ¿e nas widzia³eœ - 
powiedzia³ jeden z nich.

- Proszê, masz tu mapê, która pomo¿e ci 
wydostaæ siê z lasu.

Stanis³aw podziêkowa³. Dziêki mapie 
wydosta³ siê z lasu i wyruszy³ w stronê Tarnowa. 
Tam zamierza³ odpocz¹æ i kupiæ konia. Kiedy po 
dwu dniach dotar³ na miejsce, postanowi³ poszukaæ 
porz¹dnej gospody. Zatrzyma³ siê „Pod ró¿d¿k¹".

- Jakiego konia pan szuka? - zapyta³ 
sprzedawca.

- Szybkiego, silnego i zdolnego wytrzymaæ 
d³ug¹ podró¿.

- Jest koñ, który spe³nia wszystkie pañskie 
wymagania, nazywa siê Œnie¿ny P³omieñ.

Legenda o pochodzeniu nazwy
         Siennica Ró¿ana

WYRÓ¯NIENIA
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Rumak spodoba³ siê Stanis³awowi. Zap³aci³ 
za niego i wyruszy³ w dalsz¹ drogê. Podró¿owa³o 
mu siê dobrze, a¿ do momentu, gdy natrafi³ nad 
wielkie urwisko. Próbowa³ je obejœæ, jednak to siê 
nie uda³o. Za³ama³ siê. Móg³ przejœæ po 
przewróconym drzewie, ale musia³by zostawiæ 
konia. Nic mu nie przychodzi³o do g³owy. Zawróci³. 
Wszed³ na œcie¿kê prowadz¹c¹ do w¹wozu. Od 
czasu do czasu s³ysza³ syk, ale myœla³, ¿e mu siê 
tylko wydaje. Im bardziej zag³êbia³ siê w leœnej 
gêstwinie, tym bardziej siê ba³. Nagle koñ stan¹³ 
dêba, m³odzieniec upad³ na ziemiê. By³ w samym 
œrodku wê¿owiska. Otacza³y go ¿mije. Z prawej 
strony, spod potê¿nej ska³y wype³za³y wci¹¿ nowe.

Zacz¹³ krzyczeæ: - Pomocy!
¯mije by³y bardzo blisko. Stanis³aw nie mia³ 

ju¿ nadziei, ¿e coœ go uratuje. Jedna z nich unios³a 
wysoko ³eb i przymierza³a siê do ataku. Nagle ktoœ 
zrzuci³ g³az. ¯mije wystraszy³y siê. Nieznajomy 
zszed³ do w¹wozu i zagadn¹³.

- Nazywam siê Przemys³aw. Ma³o brako-
wa³o, a jedna z nich, ugryz³aby ciê. Jak siê 
w³aœciwie nazywasz?

- Stanis³aw. Nie znam tutejszych stron i nie 
wiedzia³em, ¿e mieszkaj¹ tu ¿mije. Dok¹d prowadzi 
w¹wóz?

- No tak, mog³em siê domyœleæ. Jeœli chcesz 
wiedzieæ, to têdy mo¿na nim dojechaæ do Kielc.

- To doskonale, akurat tam zmierzam.
- No có¿. Ta droga jest bardzo niebez-

pieczna, ale chêtnie ci pomogê.
Przemys³aw by³ dobrym cz³owiekiem i œwie-

tnym kompanem. Wyprowadzi³ go na g³ówny trakt. 

Gdy dotarli do jego domu, przedstawi³ swoje siostry. 
By³y bardzo urodziwe, ale ¿adna z nich nie 
zainteresowa³a Stanis ³awa. W Kielcach 
Przemys³aw musia³ opuœciæ swojego nowego 
przyjaciela. Stanis³aw po¿egna³ siê:

- Teraz wyruszam do Lublina.
- No to szczêœliwej podró¿y. Ja muszê 

zostaæ, poniewa¿ mam wiele spraw do za³atwienia - 
odpar³ na po¿egnanie.

Kiedy Stanis³aw przekracza³ Wis³ê, odczu³, 
¿e powoli zbli¿a siê do rodzinnego domu. Znowu 
ujrza³ piêkne krajobrazy. Nie zatrzymywa³ siê, i 
przez Lublin dotar³ do Krasnegostawu. Tu spotka³ 
towarzyszy swoich dzieciêcych zabaw. Zdziwili siê 
na jego widok. Opowiedzia³ im swoje przygody i 
wyjawi³ cel podró¿y.

- Szybko, jedŸ do Siennicy, o córkê Jana 
Zawiszy stara siê wielu kawalerów. Poœpiesz siê!

M³odzieniec natychmiast dosiad³ swojego 
konia. Niebawem ujrza³ Barbarê. Rzeczywiœcie by³a 
niezwyk³a. Gdy Jan us³ysza³, na jakie niebez-
pieczeñstwa nara¿a³ siê Stanis³aw dla jego córki, 
odda³ mu jej rêkê bez wahania. Poniewa¿ by³a tak 
piêkna jak kwitn¹ca ró¿a i mia³a ró¿ê w herbie, 
Siennicê któr¹ mu wnios³a w posagu nazwa³ 
Siennic¹ Ró¿an¹.

Mieli syna Miko³aja, który by³ nastêpnym 
w³aœcicielem Siennicy Ró¿anej i jednym z 
najznamienitszych Polaków.

Kacper Mochniej
Szko³a Podstawowa w Siennicy Ró¿anej

J
ak to by³o z kupcem, wiedŸm¹ i ryb¹...

Dawno temu ¿y³o sobie dwóch braci. Jeden z 
nich by³ kupcem, natomiast drugi rybakiem. Bardzo 
chcieli wyruszyæ w podró¿, ale ich ojciec nie wyra¿a³ 
na to zgody.

Pewnego dnia synowie powiedzieli do ojca, 
¿e wyje¿d¿aj¹ na nowe i niezamieszka³e tereny w 
po³udniowo-wschodnim kierunku. Ojciec osta-
tecznie zgodzi³ siê, ostrzegaj¹c o niebezpie-
czeñstwach, jakie czyhaj¹ na drogach.

Podczas wêdrówki napotkali Kozaków, od 
których chcieli siê dowiedzieæ, czy znany jest im 
przemierzany szlak oraz tamtejsze ziemie. Kozacy 
opowiedzieli, ¿e znajduje siê tam du¿o stawów 
otoczonych puszcz¹, uprzedzili te¿ o wiedŸmie 
zwanej Okrzej¹, która zamienia³a wszystko w z³oto, 
a której pomaga³a piêkna Roñszczanka. Bracia 
podziêkowali za wiadomoœci i poszli dalej.

Gdy dopad³ ich g³ód, rybak z³owi³ w stawie 
ogromne karpie, a z pobliskiej rzeki zaczerpnêli 
wody, aby ugasiæ pragnienie i przetrwaæ w tej 
nieprzyjaznej krainie. Nastêpnego ranka rybak, 
³owi¹c ryby na œniadanie, ujrza³ piêkn¹ dziewczynê, 
k¹pi¹c¹ siê w rzece. Zakocha³ siê w nieznajomej i 
postanowi³ z bratem zabraæ j¹ ze sob¹. Na 
przeszkodzie sta³a jednak wiedŸma, wiêc 
postanowili j¹ zg³adziæ. W tym celu zwabili j¹ o 
œwicie nad staw pod pozorem zawarcia ugody. 
Jednak Okrzeja nie chcia³a negocjowaæ, lecz mia³a 
zamiar zamieniæ ich w z³ote pos¹gi i do³¹czyæ do 
swojej kolekcji. Gdy rzuca³a czar, bracia stali na 
przeciwnym brzegu jeziora, promieñ z³ota odbi³ siê 
jednak od tafli wody i ugodzi³ wiedŸmê prosto w 
serce. Okaza³o siê wówczas, ¿e Roñszczanka jest 
piêkn¹ nieznajom¹ znad rzeki.

Nastêpnego wieczoru bracia œwiêtowali 
swoje zwyciêstwo, a Roñszczanka bardzo radoœnie 
podziêkowa³a im za uwolnienie. Kupiec zebra³ z³oto 
pokonanej wiedŸmy Okrzei, a najpiêkniejsz¹ 
koronê zatrzyma³ dla siebie.
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Razem postanowili osi¹œæ w tej krainie, 
bogatej w ryby i ¿yzne ziemie. Rybak i Roñszczanka 
stali siê so³tysami osady, której symbolem by³a 
z³ota korona. Z³ote karpie i pyszne chmielowe piwo 
- to najwiêksze przysmaki z karczmy kupca, znane 
w ca³ej okolicy.

Od tej pory Krasnystaw, czyli Piêkny Staw - 
jak zwykli mówiæ o tej osadzie znani Kozacy, ma w 
swoim herbie dwa piêkne karpie, otoczone 
zielonym chmielem, ze z³ot¹ koron¹ na górze.

Monika Piotrowska
Szko³a Podstawowa w Ma³ochwieju Du¿ym

L

L

egenda o Krasnymstawie

egenda o kowalu ¿yj¹cym w dawnym
                 Krasnymstawie

Pewnego letniego dnia na malownicz¹ ³¹kê 
nad rzek¹ Wieprz przylecia³ wielki i groŸny smok. 
Mieszkaj¹cy nieopodal odwa¿ny rybak o imieniu 
Krasny podj¹³ próbê zabicia gada. Gdy zobaczy³y 
to dwa ma³e kozio³ki, które pas³y siê w zagrodzie, 
przestraszy³y siê i uciek³y przed siebie. Pobieg³y a¿ 
do Poznania. Aby odpocz¹æ wskoczy³y na wie¿ê 
ratusza i zosta³y tam na zawsze. Gdy Krasny 
próbowa³ zg³adziæ potwora ten przestraszy³ siê i 
odlecia³ do Krakowa. Ukry³ siê w jamie pod 
Wawelem. Rybak zaœ zosta³ miejscowym 
bohaterem.

Krasny mia³ brata rybaka o imieniu Staœ i sio-
strê Chmielkê. Przez 20 lat bracia ¿yli w zgodzie i po-
koju. Niespodziewanie na ich tereny napadli Turcy. 
Wybuch³a wojna. Bracia musieli siê rozstaæ. Krasny 
pojecha³ na pó³noc, a Staœ na po³udnie i tam osiedlili 
siê. Tak têsknili za sob¹, ¿e gdy Krasny z³owi³ 
karpia, który spe³nia ¿yczenia, poprosi³ go, by 
pop³yn¹³ do Stasia i przekaza³ mu wieœci od brata. 
Aby powiedzia³ mu, ¿e Krasny bardzo go kocha i tê-
skni. Okaza³o siê, ¿e jego brat równie¿ z³owi³ 
podobnego karpia. Bardzo siê zdziwi³, bo na 
œwiecie by³y tylko dwa takie magiczne karpie. Nie 
wiadomo jak to siê sta³o, ale bracia pomyœleli i 
za¿yczyli sobie tego samego. Karp z³owiony przez 
Stasia pop³yn¹³ do Krasnego i chcia³ opowiedzieæ 
mu o wielkiej têsknocie i mi³oœci brata. 
Wypuszczone  karpie  spotka³y  siê  w  Wieprzu. 

W tym czasie p³yn¹cy po nim statek rybacki ksiêcia 
Sylwestra zapuœci³ sieci i karpie zosta³y z³owione.

Ksi¹¿ê Sylwester zaprosi³ lud z okolic jego 
królestwa na swoje urodziny. Zaproszenie dosta³a 
równie¿ siostra Krasnego i Stasia. Chmielka 
pos³a³a jak najszybciej po braci, aby wrócili na 
rodzinn¹ ziemiê. Wkrótce odby³a siê uroczystoœæ. 
Podano na niej wiele smakowitych potraw i dwa 
z³owione karpie, które nawet po przygotowaniu 
œwieci³y niezwyk³ym, z³otym blaskiem. Przybyli 
bracia natychmiast rozpoznali, ¿e te dwie ryby s¹ 
karpiami, które niegdyœ pos³ali do siebie. Gdy tak 
rozmyœlali ksi¹¿ê zacz¹³ przemowê. Mówi³: „widaæ, 
¿e te karpie nie s¹ zwyczajne. Czy ktoœ umie 
powiedzieæ, co to za ryby?". Bracia podnieœli rêce 
do góry. Ksi¹¿ê zapyta³: „Czy one s¹ zwyczajne?” 
Odpowiedzieli: „to s¹ magiczne karpie, które 
p³ynê³y, aby spe³niæ nasze ¿yczenia”. Na te s³owa 
ksi¹¿ê znowu przemówi³: je¿eli nazywacie siê 
Krasny i Staœ, na wasz¹ czeœæ nazwê moj¹ 
miejscowoœæ KRASNYSTAW. Jej herbem bêd¹ 
dwa KARPIE na niebieskim tle. Pierwszy bêdzie 
p³yn¹³ w lewo, a drugi w prawo. A wy zostaniecie 
moimi doradcami i bêdziecie mieszkaæ ze mn¹ w 
pa³acu. Bracia zgodzili siê i wkrótce zostali 
nadwornymi zarz¹dcami ksiêcia.

Od tamtej pory nasza miejscowoœæ 
nazywa siê Krasnystaw. Herbem s¹ dwa karpie na 
niebieskim tle, które przypominaj¹ o wielkiej mi³oœci 
braci Krasnego i Stasia.

Aleksandra Œcibor
Zespó³ Szkó³ nr 4 im. Jana Paw³a II w 
Krasnymstawie

Dawno, dawno temu w Szczekaczewie a 
dzisiejszym Krasnymstawie ¿y³ ubogi kowal z 
czworgiem swoich dzieci. Pewnego dnia jedna z 
córek kowala, o imieniu Karolina, ciê¿ko 
zachorowa³a. Choroba zagrozi³a jej ¿yciu. Jedynym 
lekarstwem by³a mikstura ze œliny nietoperza i 
trzech pazurów smoka. Nietoperz zamieszkiwa³ 
jaskiniê Raj, a smok - Puszczê Bia³owiesk¹. Kowal

bardzo ciê¿ko pracowa³, by zdobyæ pieni¹dze na 
dalek¹ wyprawê po sk³adniki leku. Utrzymywa³ 
dzieci i dlatego odk³ada³ ka¿dy grosz na podró¿. 
Gdy dostawa³ wiêksze ni¿ zwykle zlecenia, bardzo 
siê cieszy³. Ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdza³ ze swoimi 
dzieæmi. Opiekowa³ siê najlepiej jak potrafi³.

Pewnego dnia do Szczekaczewa przyjecha³ 
wraz ze swym przyjacielem bogaty ksi¹¿ê z dworu 
gdañskiego. W podró¿y koñ ksiêcia zgubi³ z³ot¹ 
podkowê i ksi¹¿ê szuka³ doœwiadczonego kowala, 
który umia³by podkuæ konia zgodnie ze sztuk¹. 
Ksi¹¿ê pyta³ okolicznych mieszkañców o dobrego 
kowala. Wszyscy opowiadali mu o jedynym, który 
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mia³ czworo dzieci i by³ bardzo ubogi. Wielki pan 
pos³ucha³ rad i poprosi³ pewn¹ kobietê, by pokaza³a 
mu, gdzie znajduje siê dom i kuŸnia kowala. 
Staruszka uprzejmie zaprowadzi³a go do 
rzemieœlnika, który bardzo ucieszy³ siê z tej wizyty. 
Przyj¹³ ksiêcia serdecznie i mi³o. Zaprosi³ do chaty, 
gdzie poczêstowa³ ciep³¹ straw¹. Kowal 
opowiedzia³ ksiêciu o chorobie córki i o tym co mo¿e 
j¹ uleczyæ. Ksi¹¿ê przej¹³ siê ich losem i postanowi³ 
im pomóc. Tymczasem poprosi³ kowala o zrobienie 
z³otej podkowy i o podkucie konia. Kowal zabra³ siê 
do pracy z zapa³em i entuzjazmem.

Po niespe³na trzech godzinach podkowa 
by³a gotowa. Lœni³a blaskiem ¿ywego z³ota. Koñ 
zosta³ podkuty, a w zamian za ten czyn kowal 
otrzyma³ od ksiêcia tysi¹c z³otych monet na podró¿ 
po sk³adniki do mikstury, a tak¿e na utrzymanie 
domu.

Min¹³ tydzieñ, gdy kowal wyruszy³ w podró¿ 
do jaskini Raj i Puszczy Bia³owieskiej. Zostawi³ 
dzieci ze swoim najlepszym przyjacielem i jego 
¿on¹ Ann¹. Anna bardzo dobrze radzi³a sobie w 
opiece nad czworgiem dzieci, zaœ Karol - przyjaciel 
kowala - zajmowa³ siê gospodarstwem. Doi³ krowy, 
r¹ba³ drewno na opa³, a tak¿e pracowa³ w kuŸni. 
Dzieci dobrze siê czu³y w ich towarzystwie, lecz 
bardzo têskni³y za ojcem i nie mog³y doczekaæ siê 
jego powrotu. Pi¹tego dnia po wyjeŸdzie ojca 
nadszed³ list, w którym by³o napisane: Drogie 
dzieci, Anno i Karolu, odby³em ju¿ wyprawê do 
jaskini Raj i zdoby³em œlinê nietoperza. Nie by³o to 

proste zadanie, lecz uda³o siê. Teraz jestem w 
drodze do Puszczy Bia³owieskiej i bardzo za Wami 
têskniê. Myœlê, ¿e nied³ugo wrócê do domu. 
Serdecznie was pozdrawiam.

Wszyscy bardzo przejêli siê wiadomoœci¹ od 
kowala i ucieszyli siê, ¿e zdoby³ œlinê nietoperza. Po 
kolejnych piêciu dniach przyszed³ nastêpny list: 
Niebawem wracam. Kocham Was mocno.

Tym razem ucieszyli siê jeszcze bardziej na 
myœl, ¿e kowal wraca i zaczêli przygotowywaæ 
ró¿ne potrawy na jego powitanie. Kiedy nadszed³ 
d³ugo oczekiwany dzieñ, wszyscy wstali wczeœnie, 
ubrali siê odœwiêtnie, a nastêpnie przyozdobili stó³. 
Po czterech godzinach rozleg³o siê pukanie do 
drzwi i ca³a rodzina zerwa³a siê na równe nogi. Anna 
otworzy³a wrota i ujrza³a kowala. Uœciskom i po-
witaniom nie by³o koñca. Nastêpnie kowal zacz¹³ 
przygotowywaæ miksturê dla chorego dziecka. Po 
kolei wk³ada³ do miski sk³adniki i miesza³ je. 
Niezw³ocznie poda³ lekarstwo córce, a ona od¿y³a. 
Dziewczyna z ka¿d¹ minut¹ wraca³a do zdrowia, a 
po godzinie sama wsta³a z ³ó¿ka. Uda³a siê do kuŸni 
ojca i oznajmi³a, ¿e ma zamiar pojechaæ do ksiêcia, 
aby osobiœcie podziêkowaæ za okazan¹ pomoc. 
Dwa dni póŸniej zrealizowa³a swe plany i pojecha³a 
do pa³acu. Poprosi³a o spotkanie z ksiêciem. M³odzi 
spodobali siê sobie. Ksi¹¿ê oœwiadczy³ siê 
Karolinie, po czym odby³o siê huczne wesele, na 
które zaproszono ludzi z ca³ego Szczekarzewa.

Aleksandra Zieliñska
Zespó³ Szkó³ nr 5 w Krasnymstawie

Legenda o Latyczowie

PRACE ZAUWA¯ONE

Pewnego dnia opodal Krasnegostawu, w 
lesie, na piêknej, zielonej polanie budowano 
drewniany domek, w którym mia³a zamieszkaæ 
rodzina z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Kiedy 
budowa by³a ju¿ ukoñczona, nasta³ dzieñ narodzin. 
Niespodziewanie na œwiat przysz³y trojaczki: trzech 
synów, ale zupe³nie niepodobnych do siebie. 
Rodzice zdecydowali, ¿e nadadz¹ im oryginalne 
imiona, które wezm¹ od pierwszych s³ów 
wymówionych przez ka¿dego z nich. Dzieci by³y 
bardzo kochane i otaczane troskliw¹ opiek¹. 
Wszyscy podziwiali ich wyj¹tkow¹, odmienn¹ 
urodê i z niecierpliwoœci¹ oczekiwali, kiedy zaczn¹ 
mówiæ.

Wreszcie przyszed³ dzieñ, gdy najmniejszy 
ch³opiec o ciemnych w³osach wypowiedzia³ s³owo: 
LA, a jego braciszek - blondasek o jasnej karnacji 
wymówi³ s³owo: TY, trzeci z braci, weso³y i m¹dry 
piegusek zakrzykn¹³: CZÓW. Odt¹d ch³opcy 
zaczêli nosiæ takie w³aœnie imiona.

Wszyscy trzej wyroœli na uroczych 
m³odzieñców, którzy za³o¿yli w³asne rodziny i 
gospodarstwa, a z biegiem czasu zaczê³o te¿ 
przybywaæ im potomstwa.

Bracia karczowali las i zamieniali go w pola 
uprawne, hodowali zwierzêta i zak³adali pasieki. 
S³ynêli na ca³¹ okolicê z gospodarnoœci i przed-
siêbiorczoœci. Ma³a osada coraz bardziej siê 
powiêksza³a, gdy¿ dzieci dorasta³y i zak³ada³y 
kolejne rodziny. Œci¹gali tak¿e ludzie z ró¿nych 
stron œwiata. W koñcu przyszed³ czas, gdy 
mieszkañcy wsi zdecydowali nadaæ nazwê swojej 
miejscowoœci od trzech imion jej za³o¿ycieli: La, Ty i 
Czów.

W ten  sposób powsta ³a  nazwa 
,,Latyczów", która do dzisiaj funkcjonuje, a wioska 
przyci¹ga urokiem krajobrazu. Kwitnie tu rolnictwo i 
hodowla. Ludzie s¹ pracowici i ¿yj¹ uczciwie.

Natalia Jachorek
Szko³a Podstawowa w Ma³ochwieju Du¿ym
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Bardzo dawno temu w Szczekarzewie ¿y³ 
sobie pewien odwa¿ny rycerz. Mia³ siostrê 
Kunegundê. Pewnego dnia, podczas nieobecnoœci 
brata, dziewczyna wymknê³a siê na dziedziniec 
pa³acowy. W oddali widaæ by³o szereg ogródków, 
które ci¹gnê³y siê nad brzegami rzeki Wieprz, gdzie 
zamieszkiwali ubodzy mieszkañcy miasta. 
Dziewczyna wychowana w dostatku,  z  
przera¿eniem patrzy³a na nêdzne lepianki, ubogie 
poletka, wynêdznia³e twarze biedaków. ¯al œciska³ 
jej serce. Dlaczego brat nigdy jej tego nie pokaza³? 
Rozpieszczana przez rodziców i s³u¿bê nie mia³a 
pojêcia o ogromie biedy, która rozpanoszy³a siê 
wokó³ zamku. Postanowi³a, ¿e musi pomóc swoim 
poddanym. Po zachodzie s³oñca wróci³a do zamku i 
po³o¿y³a siê spaæ. W nocy przyœni³ siê jej proroczy 
sen. Mia³a wyruszyæ w d³ug¹ podró¿, u kresu której 
odnajdzie ratunek dla ubogich. Prowadzi³a tam 
droga pe³na niebezpieczeñstw. Dziewczyna 
obudzi³a siê i posz³a do stajni po jednego z 
dwudziestu koni. Ruszy³a na poszukiwanie 
pomocy. Jecha³a siedem d³ugich dni, a¿ dotar³a do 
pewnej doliny, któr¹ okrywa³a gêsta mg³a. W tym 
samym czasie brat Kunegundy ju¿ zacz¹³ jej 
poszukiwaæ. Dowiedzia³ siê, ¿e odwiedzi³a 
biedaków nad rzek¹ i zrozumia³, ¿e siostra 
postanowi³a pomóc mieszkañcom Szczekarzewa. 
W nocy przyœni³ mu siê ten sam sen, co 
Kunegundzie. Natychmiast wyruszy³ w d³ug¹ 
podró¿. Tak jak jego siostra, jecha³ siedem d³ugich 
dni. Wreszcie dotar³ do tej samej doliny i ujrza³ 
Kunegundê id¹c¹ nad przepaœci¹. Szybko ruszy³ jej 

na pomoc. Gdy wdrapywa³ siê na szczyt, ujrza³ jak 
kobieta z d³ugimi, czarnymi w³osami pojma³a 
Kunegundê i zabra³a do jaskini znajduj¹cej siê 
opodal lasu. Natychmiast ruszy³ za nimi. W jaskini 
by³o przejœcie do tajemniczego zamku. Perwiæ - tak 
mia³ na imiê rycerz - trafi³ do jednej z komnat, w 
której przebywa³a kobieta o czarnych w³osach. Na 
jego widok zapyta³a:

- Czego tu szukasz ch³opcze?
On zaœ odpowiedzia³:
- Porwano moj¹ siostrê i wiem, ¿e jest gdzieœ 

w pobli¿u.
- Twoja siostra postanowi³a zostaæ i s³u¿yæ 

mi w zamian za polepszenie losu mieszkañców 
grodu.

- Pani zabierz mnie. Ona jest taka delikatna, 
krucha i dobra. Bêdzie wspania³¹ w³adczyni¹. 
Zabierz lepiej mnie.

- Jestem wzruszona wasz¹ mi³oœci¹ i 
oddaniem dla poddanych. Uwolniê was oboje. To, 
co prze¿yliœcie niech stanie siê nauk¹ - œwiat nie 
koñczy siê na w³asnym zamku i piêknym ogrodzie. 
Dalej te¿ mieszkaj¹ ludzie o sercach szczerych i 
prawych. Wspóln¹ prac¹ stworzycie piêkne miasto. 
Oto nasiona cudownej roœliny - jest to chmiel, który 
w przysz ³oœc i  przyn ies ie  mieszkañcom 
Szczekarzewa bogactwo i s³awê.

Rodzeñstwo szczêœliwie wróci³o do zamku. 
Roœlina otrzymana od tajemniczej kobiety wyros³a 
i po dzieñ dzisiejszy stanowi dla naszego miasta 
Ÿród³o bogactwa i s³awy.

Ma³gorzata Miêczak
Zespó³ Szkó³ nr 5 w Krasnymstawie

L

O

egenda o dzielnych w³adcach
        Szczekarzewa

Królowej Œniegu, czarodzieju 
i zamarzniêtym jeziorze

Królowa Œniegu jecha³a na wigiliê ze 
Lwowa do Krakowa wielkimi saniami, które 
ci¹gnê³o dziewiêæ koni. Nagle jeden z nich potkn¹³ 
siê i z³ama³ nogê. Gdy wysiad³a z sañ, ujrza³a 
zasypan¹ œniegiem krainê. Pospiesznie zaczê³a 
poszukiwaæ pomocy. Nagle stanê³a przed pokrytym 
cienk¹ warstw¹ lodu jeziorem.

Na drugim brzegu spostrzeg³a czarownika, 
który zaklina³ jezioro. Skutkiem czego miasto 
Szczekarzew nie mog³o przyjmowaæ szacownych 
goœci, bo gdy dochodzili do jeziora to nagle 
ka¿dego spotyka³o jakieœ nieszczêœcie. 
Mieszkañcy Szczekarzewa postanowili odcza-
rowaæ jezioro i pozbyæ siê intruza. Niestety, 
czarownik zagrozi³, ¿e razem z jeziorem zniknie 
Wis³a i morze. Królowa nie chcia³a do tego dopu-

œciæ. Wiedzia³a, ¿e czar mo¿e zrzuciæ tylko ten, 
który przejdzie przez jezioro a¿ do morza i musi mu 
przy tym bardzo zale¿eæ na istnieniu jeziora. 
Wówczas nawet najcieñszy lód wytrzyma pod jego 
nogami. Królowa Œniegu postanowi³a pomóc 
mieszkañcom Szczekarzewa i przejœæ przez 
zamarzniête jezioro. Sz³a bardzo ostro¿nie, a¿ 
dosz³a szczêœliwie do morza. Wtedy tafla lodu 
nagle pêk³a. Dwa z³ote karpie, które mieszka³y pod 
lodem zanios³y królow¹ z powrotem do 
Szczekarzewa. Gdy wróci³a, czarownika ju¿ nie 
by³o. A na jego miejscu sta³a œwinia.

Wkrótce sanie królowej zabra³y j¹ do miasta. 
Tam t³um ludzi dziêkowa³ jej za uwolnienie rzeki do 
tej pory zamkniêtej w jeziorze. Potem Królowa 
Œniegu nada³a jej nazwê tymi s³owami: narobi³eœ 
tyle szkód, ale zas³ugujesz na to, aby nazwaæ ciê 
rzek¹. Zosta³aœ oswobodzona, wiêc od tej pory 
bêdziesz zwana jako rzeka Wieprz. O mieœcie po-
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wiedzia³a: dziêki mojemu koniowi, który zwie siê 
Krasny i rzece, która by³a dla niego te¿ pechowa, to 
miasto od dziœ bêdzie nosiæ nazwê Krasnystaw. A 
herbem jego bêd¹ dwa z³ote karpie.

Gdy odje¿d¿a³a, obieca³a, ¿e za rok odbê-

dzie siê tu Wigilia, na któr¹ zaproszeni zostan¹ 
wszyscy mieszkañcy Krasnegostawu.

Justyna Mrowiec
Zespó³ Szkó³ nr 4 im. Jana Paw³a II w 
Krasnymstawie

Zród³o w £ukaszówce

Bardzo dawno temu w £ukaszówce ko³o 
Krasnegostawu sta³ okaza³y zamek. W komnatach, 
które by³y piêknie urz¹dzone, mieszka³y dwie 
siostry. Starsza Zosia, bardzo energiczna, i m³od-
sza - Kinga, bêd¹ca jej przeciwieñstwem.

Pewnego dnia do zamku przyby³ rycerz 
szukaj¹cy noclegu. Zosta³ goœcinnie przyjêty przez 
siostry. Urzek³a go uroda obu kobiet. W zwi¹zku z 
tym przed³u¿y³ swój pobyt w zamku. Tak¿e obie 
kobiety zakocha³y siê w urodziwym m³odzieñcu 
i zabiega³y o jego wzglêdy. Rycerz nie wiedzia³, 
któr¹ obdarzyæ swoim uczuciem.

W rywalizacji zwyciê¿y³a starsza siostra. 
M³odsz¹ Kingê opanowa³ wielki smutek i zaczê³a 

czêsto wymykaæ siê na leœne wêdrówki. Zosia, 
zazdrosna o rycerza, patrzy³a podejrzliwie na swoj¹ 
siostrê, a¿ nagle postanowi³a na wszelki wypadek 
pozbyæ siê rywalki. Dola³a trucizny do miodu i 
zamierza³a ugoœciæ spragnion¹ siostrê, gdy ta wróci 
ze spaceru.

Kiedy m³odsza siostra wraca³a do domu 
zerwa³a siê straszna burza. Kinga ju¿ dobiega³a do 
bram zamku, gdy uderzy³ potê¿ny piorun i zamek 
rozpad³ siê w gruzy. Usiad³a na kamieniu i zap³aka³a 
rzewnie. £ez nazbiera³o siê tak du¿o, ¿e do dzisiaj 
zasilaj¹ Ÿróde³ko przy kapliczce pw. œw. £ukasza 
Ewangelisty, a po cudown¹ wodê zaczêli 
pielgrzymowaæ ludzie z dalekich stron.

Piotr Zadr¹g
Szko³a Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie

P
Longin Jan Okoñ

oeta Polsk¹ zatroskany

Leszek Franciszek Rak jest poet¹ dwóch 
kontynentów. Urodzi³ siê 2 grudnia 1948 roku w 
Jakubowicach Murowanych (dziœ wch³oniêtych 
przez miasto Lubl in) ;  ukoñczy³  l iceum 
ogólnokszta³c¹ce w Lublinie (1972), studiowa³ 
fizykê na UMCS (1973-1975) i pracowa³ w Fabryce 
Samochodów Ciê¿arowych, po czym podj¹³ 
dzia³alnoœæ artystyczn¹ w lubelskim Teatrze 
Muzycznym jako tancerz i solista (1968-1984).

W roku 1984 pojecha³ odwiedziæ rodzinê w 
Stanach Zjednoczonych i pozosta³ tam na sta³e. W 
1996 ukoñczy³ informatykê na uniwersytecie w 
Orono; zamieszka³ w mieœcie Augusta i pracuje w 
biurze podatkowym w stanie Maine.

Utwory poetyckie pisze od 1967 roku, 
zadebiutowa³ w 1998 w 7. tomie „polskiej poezji 
emigracyjnej”, zdoby³ kilka nagród w konkursach 
literackich w USA i w Polsce. Wyda³ dwa tomiki 
poezji: W krêgu œwiat³a (TAWA, Che³m 2006) i Na 
krawêdzi ¿ycia (Lublin 2008). Trzeci tom 
przygotowuje do druku.

Pisanie sta³o siê dla niego szczególnie 
wa¿ne; pozwala mu zaspokoiæ têsknotê za 
ojczystym krajem, za polskim pejza¿em i chroniæ 
przed ska¿eniem czystoœæ polszczyzny. Aby zdusiæ 
dokuczliw¹ nostalgiê, siêga po ksi¹¿ki polskich 
klasyków i sam pisze. Uporczywie zg³êbia 
tajemnice poetyki i tworzy coraz piêkniejsze 
wiersze. Œwiadcz¹ o tym iskrz¹ce udan¹ 
kompozycj¹ sonety, choæby Krajobraz utracony.

W tomie W krêgu œwiat³a dominuj¹ wiersze 
pisane klasyczn¹ form¹, przywo³uj¹ce czytelne 
echa poezji wielkich romantyków - S³owackiego, 
Mickiewicza, Norwida… W tomie drugim poeta 
odnajduje w³asn¹ drogê poetyckiej kreacji œwiata. 
Tworzy wiersze asylabiczne, bia³e, o œwie¿ej frazie i 
metaforyce, czêsto wieloznacznej, przenosz¹ce 
czytelników we wspó³czesnoœæ. Wszêdzie 
dominuje nostalgia za krajem lat m³odzieñczych - 
Polsk¹, st¹d w wierszu nosz¹cym tytu³: W kraju nad 
Wis³¹ czytamy:

W moim kraju, którego nie znasz
obywatelu œwiata spod znaku M
i ty zak³amany w³adco sumieñ
coœ niejedno przeszed³ morze
wody czerwone i czarne…
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kr¹g zatoczy³ historii
z góry powylewa³ siê rzekami splunieñ

w ksiêdze pogardy…

znajdziesz i grób i krzy¿
- spojrzenie prosto w oczy
zawsze przyjazny uœcisk d³oni
dobrego s³owa smak

(s.10)
Ten sam ton, tylko g³êbszy, bardziej 

donios³y, bije z utworów: Pozwolisz, Do setnika 
Herberta, Bez iluzji, S³owo o moim kraju… 
ods³aniaj¹c skomplikowane dzieje Polski. 
Jednoczeœnie wyjaœnia przyczyny narodowych 
tragedii i ostrzega przed drapie¿cami kalecz¹cymi 
psychikê rodaków. W licznych utworach religijnych 
piêtnuje wszelkie z³o i uczy mi³oœci do drugiego 
cz³owieka. Pisze:

Polskojêzyczne hieny atakuj¹ noc¹
I œwiêtoœæ naszej ziemi
Bogactwo urodzajów
Plugawi¹ swoimi odchodami

Pozwolisz - by ci pluto w oczy?
W twoim w³asnym domu?

(Pozwolisz?, s. 22)
Mocne i bolesne, ale s³uszne pouczenia, 

których spo³eczeñstwo nie dostrzega lub baga-
telizuje.

Leszek Rak patrzy na Polskê spoza Wielkiej 
Wody, widzi to, czego na co dzieñ nie dostrzeg¹ 
Polacy, a gdy przyjedzie w odwiedziny do kraju, 
zach³yœnie siê polskoœci¹ - jawi¹ siê mu niedostatki 
przereklamowanych Stanów Zjednoczonych.

Rozdarte na dwie czêœci serce, owocuje 
bolesn¹ prawd¹ o skomplikowanym ¿yciu ludzi, o 
trudnej rzeczywistoœci - tu i tam.

Poetycka twórczoœæ Leszka Raka stanowi 
jeden warkocz patriotyczno-religijny, który oplata 
przemo¿n¹ si³¹ ka¿dego, kto zag³êbi siê w tê 
poezjê. I to jest jej podstawowy urok i moc.

                                                    Longin Jan Okoñ

Leszek Franciszek Rak

Leszek Franciszek Rak

przyjacio³om ze wschodu

pracowaliœmy razem
przenosz¹c meble…
- taki amerykañski sen na jawie

mówi³ mi
jestem po studiach
znam historiê i zarz¹dzanie

zna³ równie¿ s³owo  szlachta
- uwielbia³ Banderê

i z b³yskiem w oczach
malowa³ mi serce
morzem krwi

a ja nic nie rozumiej¹c
o zakolach prawdy i k³amstwa
nie wiedzia³em co odpowiedzieæ

dopiero dziœ
przysz³a odpowiedŸ

w kolorach œwiat³a

wierzê
¿e ta krew niewinna
w której zbrukaliœcie rêce
myœli i pamiêæ i resztki przekleñstwa
uszlachetni kiedyœ

- przesi¹knie w ¿y³y narodu
i stanie siê wam przyjaciele
zal¹¿kiem duszy
w podmuchach historii przyniesionej
zza zielonej miedzy

sponad s³oñc zachodu
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Leszek Franciszek Rak

bieda

granice biedy s¹ nieograniczone
(niedoœcig³y jest ich wymiar)
g³ód cia³a to tylko wierzcho³ek góry
widziany pomiêdzy przeœwitem rzeczywistoœci
a bólem sumienia

okruchem serca
obdzieliæ mo¿na miliony

gorzej gdy bieda
przeniknie do krwi
zagnieŸdzi siê w g³êbi ludzkiego serca

i jest jak kamieñ u  szyi

na odleg³oœæ grzechu

kiedy grzeszyliœmy
jak daleko by³eœ od nas Panie?
czy na odleg³oœæ grzechu?
czy o niebo bli¿ej
ni¿ my samych siebie?

z dzieciñstwa

siadaliœmy w pó³kolu nieopodal pieca
matka roznosi³a marcepany
i wtedy ksiê¿yc zagl¹da³ przez okno
i s³ychaæ by³o œmiech lataj¹cych wiewiórek

chodziliœmy drogami szpetnych myœli
dŸwigaliœmy ciê¿ary ponad si³y
i z tego co nam dziœ zosta³o
to pamiêæ pospinana klamrami wiatru
zwolniony krok
     i dusza na ramieniu

usiedli nad brzegiem wód
zapatrzeni w g³êbiê
i nie wiadomo kiedy
rozp³ynê³y siê im serca
     w przeciwnych kierunkach

po¿egnanie Ameryki

by³aœ mi kolebk¹ przebudzenia - Ameryko
uskokiem nocy w samym œrodku dnia

muszle powiek  o³owiany odczyn
zdjê³aœ z mych oczu  wypali³aœ strach

i wypieœci³aœ we mnie - Ameryko
subtelnoœæ s³ów  jêzyka œpiew
wyrasta³em na twym ³onie
jak kamieñ na polu
podlewany noc¹

woda i krew

by³aœ mi, Ameryko
jak matka...
chocia¿ nigdy nie by³em...
synem dla ciebie
ani pariasem u twoich nóg

karmi³aœ mnie cierpliwie
miodem ze ska³
i mlekiem z twoich stad
na pó³ z wod¹ zmieszanym...
i chlebem - jak psom rzuconym - pod stó³

pogubionych dat

i wykrad³aœ mi - Ameryko
z³odziejko podstêpna
kwiatostan ¿ycia
korzeñ i piach

i jestem jak ten... co z konia spad³

miasto bez ludzi

œmiech i ¿art

                              Augusta, lipiec 2009
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Kolejny, jedenasty tom wierszy Jana 
Henryka Cichosza nosi tytu³ „In blanco”. W 
powszechnym rozumieniu „in blanco” to podpisanie 
jakiegoœ dokumentu (czeku, formularza, weksla), 
który nie zawiera jeszcze treœci lub nie zosta³ do 
koñca ni¹ wype³niony. Z w³oskiego „in blanco” to „w 
bieli”, bia³e miejsce. Zwykle, podpisuj¹c w ten 
sposób dokument, udzielamy komuœ kredytu 
zaufania. Komu wobec tego poeta Jan Henryk 
Cichosz udziela zaufania? Z tytu³owego wiersza, 
który autor umieœci³ przy koñcu tomu, dowiadujemy 
siê:

Po stokroæ przeczytane m¹dre ksi¹¿ki 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

To wiara jest czekiem podpisanym in blanco 
Bogu przez cz³owieka, tylko ona jest wa¿na, tylko 
ona ma wartoœæ pewn¹ w naszym ¿yciu. Z pozoru to 
prosta prawda, ale wiêkszoœci ludziom docho-
dzenie do niej zajmuje ca³e ¿ycie. Tylko dojrza³y 
umys³ poprzez wiele doœwiadczeñ mo¿e bez fa³szu 
uznaæ wielkie prawdy, które z natury s¹ proste, 
kiedy œwiadomie je odkrywamy.

Podobny w wymowie jest wiersz bez tytu³u, 
zaczynaj¹cy siê od s³ów Oto ja, który jestem fanem 
wszystkich... Poeta zwraca uwagê, ¿e nic nie jest 
wa¿ne dopóki siê nie dokona… Wobec prawd 
ostatecznych jesteœmy bezradni, bierzemy udzia³ w 
¿yciu, tak jak wszyscy, ale to, co siê dzieje naoko³o 
nas, tak naprawdê nas samych nie dotyczy, wobec 
Absolutu nie ma znaczenia. Co zatem zapisaæ? Co 
ocaliæ w sobie? I konkluduje:

Oto ja, stojê przed Tablic¹ Wielk¹
z okruszkiem kredy na kredyt

Wiele wierszy tego zbioru wype³niaj¹ wa¿ne 
tematy: przemijania, tego, co najwa¿niejsze dla 
cz³owieka w jego wêdrówce przez ¿ycie, 
ontologiczne rozwa¿ania o strukturze naszej 
rzeczywistoœci, a w³aœciwie ontyczne refleksje o 
istnieniu. 

Ju¿ pierwszy wiersz „Moja spowiedŸ” niesie 
przes³anie o tym, ¿e nic nie jest wa¿ne wobec 
przemijania i choæ poeta mówi:

Pogubi³em klucze do wszystkich
niedomkniêtych drzwi. Okulary

do odczytywania wa¿nych rzeczy.
Adresy do miejsc pierwszych.
Niewys³ane listy do tych, których
ju¿ nie ma.

Jest to raczej pogodne rozliczanie siê z sob¹ 
i z rzeczywistoœci¹, chwilami ironiczne, zabarwione 
uœmiechem, a nawet przewrotne. Bo czym jest, jak 
nie ironi¹ wers, w którym poeta pisze, ¿e pogubi³ 
adresy do miejsc pierwszych lub: pamiêtam 
wszystko to, czego nie powinno siê pamiêtaæ. 
Uœmiechamy siê lekko, czytaj¹c: Nie umiem 
powiedzieæ: „Nie” nawet sobie, poniewa¿ ka¿dy z 
nas miewa takie chwile. I ostatnie wersy, w których 
poeta przewrotnie swoje zmêczenie przypisuje 
Bogu:

Zawracam Panu Bogu g³owê,
w chwili gdy jest zmêczony.

W tym wierszu kruchoœæ ¿ycia, pokorê 
cz³owieka, jego prawo do pope³niania b³êdów, 
wzbogaca pogodzenie siê z przemijaj¹cym 
czasem, pogoda ducha i ufnoœæ.

Co liczy siê w ¿yciu? Natura wci¹¿ odradza 
siê, a cz³owiek, skupiony na kszta³towaniu ¿ycia, 
nie dostrzega poszczególnych zjawisk i istnieñ 
przyrody. Jest skazany na siebie i patrzy ze swojej 
perspektywy. Dla niego przyroda pozornie nie 
zmienia siê, podczas gdy on starzeje siê, umiera 
i znika z tego œwiata. Co jest wa¿ne w ¿yciu, skoro 
nie mamy wp³ywu na to, ¿e tutaj, w naturze pozornie 
nic siê nie koñczy? („Banalnie”).

Wa¿ne miejsce w tomie - tak jak w 
poprzednich zbiorach poety - zajmuj¹ fotografie, 
które s¹ jak œwiadkowie dotykania czasu 
(„Fotografia”, „Wiœnia”, „Zdjêcie”). Czas mija na 
zewn¹trz, a na fotografiach trwa w miejscu, 
zatrzymuje wszystkie uczucia, nawet te, o których 
nic nie wiemy. Nie tylko fotografia zatrzymuje czas, 
portretowani ludzie ¿yj¹ w niej, niejako we w³asnym 
czasie, mo¿emy nawet nie znaæ ich to¿samoœci, ale 
oni ¿yj¹. Fotografowanie to tak¿e odpowiedzialnoœæ 
Czy utrwaliæ pogrzeb? Umieranie jest czymœ 
ostatecznym, ale intymnym, zbyt osobistym. Czy 
nie jest to wykroczenie przeciwko mijaj¹cemu 
czasowi i pamiêci - zastanawia siê poeta w wierszu 
bez tytu³u (xxx… Nie mia³em odwagi…).

Charakterystyczna dla Cichosza prze-
wrotnoœæ, a w³aœciwie - odwrócenie jest w kilku 
utworach, na przyk³ad w wierszu „Kadr kiczowaty”: 
to jab³ko, a nie - patrz¹cy, rumieni siê ze wstydu, 
podgl¹daj¹c tunel uda dziewczyny stoj¹cej na 
drabinie, opartej o bia³e jak pierzyny ob³oki. Takie 
odwrócenie pobudza wyobraŸniê czytaj¹cego, 
który mo¿e sobie tworzyæ ci¹g dalszy opisywanej 
sceny i podkreœla poetycki nastrój.

Urszula Gierszon

Pielgrzym s³owa
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O swojej poezji w sobie i procesie jej 
uzewnêtrznienia pisze niezwyk³y „Zwyk³y wiersz”:

Ten wiersz, jeszcze bez przecinka i kropki, jest
we mnie. Delikatny jak p³atek œniegu za moim
oknem, przera¿ony bliskoœci¹ ziemi i prawdziwy
jak ból za kimœ bliskim.
Budzi mnie zawsze po pó³nocy albo nad ranem,
ko³acz¹c do drzwi jak zb³¹kany wêdrowiec.
Niepodobny do tego wszystkiego, co ju¿ by³o.
Podpiera mi senne powieki. Wchodzi w krew.
Tnie jak brzytwa w najczulsze miejsca. Nie ma
sensu broniæ siê przed nim. Zwyciêstwo nasze
jest po jego stronie.
O szóstej nad ranem przychodzi sen, który
zalepia plastrami miejsca po wierszu.

W „In blanco” J. H. Cichosz podejmuje 
równie¿ próby rozliczania siê z przesz³oœci¹, która z 
dystansu uk³ada siê w logiczn¹ ca³oœæ, ale jest 
wyblak³a, jakby nie istnia³y s³aboœci, zawirowania, 
b³êdy. Wspomnienia zawsze przynosz¹ zamglony 
obraz przebytych dni. Dla poety - wnikliwie 
rozpatruj¹cego rzeczywistoœæ - nie jest to takie 
oczywiste, wie, ¿e istnia³y nie tylko wydarzenia, ¿e 
¿ycie wype³nia³y mu tak¿e uczucia („Poeta patrzy 
za siebie”). Jednak wie tak¿e, ¿e szkoda forsy na 
powrotny bilet - nie ma powrotu w przesz³oœæ.

Rozlicza siê z histori¹ (xxx…I rozsup³a³ siê 
bez miecza...), demaskuj¹c fa³szyw¹ rzeczy-
wistoœæ historyczn¹ oraz ze wspó³czesnoœci¹ 
(„Umar³a droga”, „Wszelkie prawa zastrze¿one”). 
Wspó³czesne wydarzenia istniej¹ na marginesie 
¿ycia - wydaje siê mówiæ poeta - nie zauwa¿amy 
rzeczy istotnych. Œwiat nas oszukuje, a my trwamy 
w swoistym b³ogostanie codziennoœci jak w 
uœpieniu. Zwracamy uwagê bardziej na pogodê, ni¿ 
bulwersuj¹ce wydarzenia. I znów stawia pytanie - 
co jest wa¿ne? Czy mamy jakiœ wp³yw na historiê, 
na ¿ycie wspó³czesne?

Gorzkie s¹ s³owa poety o ojczyŸnie: 
W bia³ym jak œmieræ banda¿u sztylet
jeszcze krwawi w pootwieranej Patrii
Tylko w jedn¹ stronê na przekór sztandarom
I na przekór sobie

(„Jazda bez trzymanki”)

J. H. Cichosz w sposób naturalny ze Ÿród³a 
poznania wy³awia kulturowe wartoœci, w³asnym, 
charakterystycznym g³osem i w³asnym jêzykiem 
mówi prosto o rzeczach wielkich. „W galerii ikon”, 
niby mimochodem, na marginesie rozwa¿añ jak 
zatrzymaæ migawki ¿ycia w kadrze uciekaj¹cego 
czasu, zwraca uwagê na przemyt ikon.

S¹ w tym tomiku piêkne liryki, które 
wskazuj¹, ¿e œwiêtoœci i piêkna, patosu i prostoty 
trzeba szukaæ w naturze, w przyrodzie, nie w 
koœcio³ach. Chrystus jest tam, gdzie nie ma fa³szu - 
sugeruje poeta - w niezmierzonej, mistycznej przy-

rodzie („Wiersz patetyczny”, „Lato w Izbicy”, 
„Skowronek”).

Rzadko mo¿na przeczytaæ wiersz na temat 
interpretowania literatury. Nikt nie zrozumie do 
koñca ani cz³owieka, ani jego wiersza. Ka¿dy ma 
inny, indywidualny sposób widzenia œwiata, inn¹ 
wyobraŸniê, inne oczekiwania. Nie rozumiej¹c 
intencji, mo¿na skrzywdziæ swoim os¹dem 
odczytywanego poetê, jak i siebie („Niedoczytanie”).

„Autoportret” Cichosza niesie przes³anie, ¿e 
ka¿dy z nas w jakiœ sposób pozostaje dzieckiem i - 
mimo up³ywaj¹cego czasu - zachowuje ¿ywe 
wspomnienia z dzieciñstwa. Nasza skala wartoœci 
zatacza ko³o i w dojrza³ym wieku odkrywamy, ¿e 
niewiele siê w nas zmieni³o i uczymy siê nadal.

Byæ poet¹, to tak¿e narzucaæ siebie, 
uwierzytelniaj¹c swoje doznania, ale nie nachalnie. 
Jan Henryk Cichosz niczego nie narzuca, jakby 
mimochodem cieniuje i punktuje rzeczywistoœæ, 
sugeruje, lekko muskaj¹c emocjonaln¹ i inte-
lektualn¹ stronê natury ludzkiej. Stawia wiele 
wa¿nych pytañ. Zapis zredukowany do notatki i za-
skakuj¹ce pointy tworz¹ dodatkowy sens, treœæ 
nabiera ontologicznego znaczenia i pozostawia 
czytaj¹cemu bia³e miejsce, dodatkow¹ kartkê in 
blanco na w³asne dopowiedzenia i refleksje. To nie 
tylko pokora i odpowiedzialnoœæ wobec s³owa i ¿y-
cia, które s¹ m¹droœci¹, sztuk¹ i udzia³em najwiê-
kszych; to tak¿e œwiadomy artyzm poetyckiego 
jêzyka.

W wierszu „Poeta doros³y” Cichosz mówi, ¿e 
nie ma granic w poezji i nic nie jest pewne, a on:

Litera po literze. Kartka po kartce
Jest coraz bli¿ej tego, co doskona³e
i nieosi¹galne

Micha³ Anio³ powiedzia³: prawdziwe dzie³o 
sztuki jest tylko cieniem boskiej doskona³oœci. Mam 
nadziejê, ¿e doczyta³am poezje Cichosza, bo dla 
mnie jego wiersze s¹ - po ludzku - doskona³e.

                                                    Urszula Gierszon

Jan Henryk Cichosz,
In blanco, 
Wydawnictwo 
Norbertinum, 
Lublin 2010, s. 31.
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Tak, rok temu, Zahar Prilepin w rozmowie 
dla „Lampy” skwitowa³ kwestiê swojego, jako 
oficera Specnazu OMON-u, udzia³u w wojnie w 
Czeczenii. Bardzo nas kusi³o, ¿eby dowiedzieæ siê 
tego „wiêcej”, wszak nieczêsto zdarza siê wywiad z 
pisarzem, który biega³ po polu walki z pistoletem 
maszynowym i rzuca³ na lewo i prawo granaty. 
Autorów bryluj¹cych w kawiarniach, albo 
dusz¹cych siê z nudów przed komputerem, by w 
efekcie wygenerowaæ infernalne klimaty instant, 
mamy od pytki. A oto rozmawiamy z takim, co 
wykona³ rozpoznanie inferno bojem, i to nie w 
ramach jednej z tych popularnych gier RPG (Role-
Playng Game). Pytania typu - jak to jest rzuciæ 
granat w kierunku grupy osób w celu 
pofragmentowania ich? - cisnê³y siê na usta. Ale - 
nie bardzo lubiê o tym rozmawiaæ, i finito, napieraæ 
by³oby aelegancko. Bardzo ceni¹c sobie prawdê 
bezpoœredniego doœwiadczenia w relacji literackiej, 
mamy oto frajdê poobcowania z ni¹ w niedawno 
wydanej powieœci Zahara Patologie, w której wzi¹³ 
siê za uporz¹dkowanie danych empirycznych, 
które zarejestrowa³, uczestnicz¹c w operacji 
czeczeñskiej. Wszyscy pamiêtamy z TV obrazy 
Groznego zamienionego w dymi¹ce ruiny. Osadzi³y 
nam siê w pamiêci jako jedna z wielu hurtowo 
generowanych przez media budrillardowskich 
symulakr. I gdybyœmy byli na przyk³ad Belgami, nie 
mia³yby z czym zarezonowaæ. Ale my jesteœmy 
Polakami, nasza stolica te¿, nie tak znowu dawno 
temu, dymi³a, a nasi ziomkowie, ulegaj¹c przemocy 
wielokroæ potê¿niejszego militarnie wroga, byli 
ustawiani pod posiekan¹ pociskami œcian¹. Mamy 
wiêc aktywny ten empatyczny nerw ³¹cz¹cy oba 
zdarzenia. Historia eksterminacji Groznego jest 
innym wariantem naszej w³asnej opowieœci. 
Okazuje siê, ¿e w epoce telewizji sat i Internetu, te 
rzeczy robi siê ca³kiem podobnie.

Pierwsza wydana u nas powieœæ Prilepina 
pt. Sankja (niektórzy krytycy przyrównywali j¹ do 
Biesów) da³a pokaz pisarskich mo¿liwoœci autora 
Patologii, stawiaj¹c go w rzêdzie prozaików 
pos³uguj¹cych siê cyrylic¹ do opisania stanów 
rosyjskiej duszy w sposób mistrzowski. W Sankji 
opowiedzia³ o doli m³odego cz³owieka, dzia³acza 
radykalnej partii nacjonalbolszewików (nazboli), w 
powieœci nazywanej Sojusz Stwórców, Saszy 
Tiszyna, który nie mo¿e siê z Rosj¹, postgorba-
czowowsk¹, upokorzon¹ i duszon¹ uœciskiem 
sklerotycznej, autorytarnej biurokracji, pogodziæ. 
Chronologicznie Patologia (2005) poprzedzi³a 
Sankjê (2006), ale w wydaniach polskich 
przek³adów dosz³o do przek³adañca i pytaliœmy 
autora o sekrety ju¿ rosyjskim czytelnikom 
wyjawione. A to przecie¿ istotne dla wyznaczenia

dróg dojrzewania Prilepinowskich bohaterów, od 
buntara do ¿o³nierza imperium czy na odwrót. 
Ustalmy - Jegor Taszewski OMONowiec, 
poprzedzi³ nazbola Tiszyna. W Patologiach bohater 
konstruuje opowieœæ o swoim œwiecie z trzech 
perspektyw: wczeœnie osieroconego ch³opca, 
m³odego zakochanego mê¿czyzny i ¿o³nierza 
pacyfikuj¹cego czeczeñskie powstanie. Jeden 
powracaj¹cy problem jest p³aszczyzn¹ wspóln¹ 
tych narracji - kurewstwo. Kurwiæ, a wiêc, za 
s³ownikiem Kar³owicza, sprowadzaæ z drogi cnoty. 
Kurewstwo przeto mo¿na zidentyfikowaæ, 
odnosz¹c je do cnoty. A jeœli nie ma ju¿ punktu 
odn ies ien ia?  Ks i¹¿ka Pr i lep ina  jes t  o  
dramatycznym, mozolnym odnajdywaniu na nowo, 
na nowo definiowaniu tego punktu orientacyjnego. 
Znikniêcie go odebra³o s³owu kurewstwo 
znaczenie, lecz doœwiadczywszy kurewstwa 
bohater czuje silny, przyprawiaj¹cy go o rozpacz, 
ból. A on¿ jest, ju¿ od klasyków to wiemy, 
konstytutywn¹ cech¹ rosyjskiej duszy. 

Taszewskiego dzieciêciem opuszczonego 
przez matkê (pierwsze, fundamentalne kurew-
stwo), wychowywa³ ojciec. Ale i on go opuœci³, 
umar³, nim Jegoruszka sta³ siê mê¿czyzn¹ 
(kurewstwo losu). Wychowywany przez rodzinê 
matki, mia³ tylko jedno stworzenie, od którego móg³ 
dostaæ odrobinê ciep³a - sukê Dezi. Prze¿y³ 
uczuciow¹ mikrokatastrofeczkê swojego 
ch³opiêctwa, ujrzawszy jednego razu Dezi 
posuwan¹ przez parchatego kundla z tzw. kulaw¹ 
nog¹. Zraniony w swojej wra¿liwoœci, wzi¹³ do rêki 
kamieñ. Niby mia³ do tego prawo, bo by³ 
bezwinnym, jeszcze niezbrukanym kurewstwem 
tego œwiata dzieciêciem, ale ten sposób nie 
rozwi¹za³ problemu. Dezi uciek³a, straci³a do niego 
zaufanie, iskierka, od której siê ogrzewa³ w zimnym 
œwiecie przesta³a dawaæ mu ciep³o. A teraz zmiana 
perspektywy, Jegor jest ju¿ m³odym mê¿czyzn¹, 
zakochanym obsesyjnie w Daszy, kobiecie 
nowoczesnej, tj. wyzwolonej. No, ju¿ czujecie co 
bêdzie dalej, macie racjê. Chcia³by mieæ j¹ tylko dla 
siebie. Dasza jest rozkoszn¹ pod³¹ suk¹. Jako 
kochanka daje mu wszystko, ale jej hojnoœæ nie 
ogranicza siê do Jegora. Dasza bawi siê Jegorem, 
wci¹ga go w perwersyjn¹ uczuciow¹ grê. - Kocham 
ciê - mówi³em. - Ja ciebie te¿ - odpowiada³a lekko. - 
Nie... ja ciebie kocham patologicznie... Kocham ciê 
histerycznie... - Tam, gdzie koñczy siê obojêtnoœæ, 
zaczyna siê patologia - uœmiecha³a siê Dasza. 
Lubi³a tak do krwi. Takie historie nie mog¹ koñczyæ 
siê dobrze. Przypieka go na wolnym ogniu, 
opowiadaj¹c beztrosko o innych swoich 
przygodach mi³osnych. Kolejn¹ konstytutywn¹ 
cech¹ rosyjskiej duszy jest dramatyczne rozdarcie. 
Pamiêtacie Idiotê i Nastazjê Filipownê? Dialektyka 
œwiêtoœci i kurewstwa. Wszystko albo nic. Zero ro-

Kazimierz Boles³aw Malinowski

By³o tego du¿o wiêcej, nie bardzo lubiê
           o tym rozmawiaæ
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Zbigniew Waldemar Okoñ

Poezja lirycznego reporta¿u

baczywych kompromisów. Znów zmiana pers-
pektywy, Jegor w mundurze i kamizelce 
kuloodpornej. Teraz bêdzie stawa³ bohater 
Prilepina wobec grozy skurwienia w³asnego 
cz³owieczeñstwa, rozgniataj¹c jak robaki ludzi 
walcz¹cych o swoj¹ wolnoœæ i godnoœæ. Bardzo 
mnie do tej prozy przekonuje konsekwentne 
unikanie patosu, który by zaraz tê donios³¹ 
moralnie problematykê przeflancowa³ w obszar 
abstrakcji. Autor trzyma siê konkretu. Przedstawia 
go plastycznie z werystyczn¹ dok³adnoœci¹ i przy 
budowaniu scenerii, i przy montowaniu fabularnej 
dramatyki. Dylematy swojego bohatera ukazuje z 
ca³¹ powag¹, ale nie unika przy tym szyderstwa i 
ironii, pozwala przez to zakolegowaæ z nim bardzo 
blisko. Unika gotowych formu³, po prostu opowiada, 
nie traktuje czytelnika protekcjonalnie, zostawia mu 
miejsce na wnioski i interpretacje. Nie trzyma siê 
jednoœci czasu i miejsca, narracje Jegoruszki, 
Jegora-kochanka i Jegora-je¿a bojowego 
przeplataj¹ siê. I to w³aœnie nawiod³o mniê na myœl, 
¿e oni ci¹gle stoj¹ przed tym samym zestawem 
dylematów w ró¿nych sytuacyjnych wariantach.

Zahar Prilepin jest najbardziej rosyjskim, ze 
znanych mi, rosyjskich pisarzy wspó³czesnych. Bo 
ja wam zaraz powiem, co to jest rosyjskoœæ, ja wam 
zaraz powiem. Wy jej jeszcze (ju¿) nie znacie, ale 
wy j¹ poznacie. Albowiem Rosja jest o wiele bli¿ej, 
ni¿ wam siê zdawa³o. A rosyjskoœæ doœwiadczana w 
kontakcie bezpoœrednim, to doœwiadczenie tyle 
piêkne, co bolesne. Na tym aspekcie koncentruje 
siê mocna w Europie de Custine'owska tradycja 
pisania o Rosji. Z³e samodzier¿awie. Idzie to dalej 
przez Celine'a Mea culpa, piêkna jazda, ch³osta 
samodzier¿awia w wersji bolszewickiej. Herling-
Grudziñski, Czapski. So³¿enicyn. Ale jest jeszcze 
inna Rosja. O której m³ody wojownik, ¿o³nierz 
Wehrmachtu, Guy Sajer, pisze: 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. Uwiedziony. Tê Rosjê widzi siê w 
os³upieniu nieustaj¹cym, jad¹c dnie i noce po bez-

kresie tajgi kolej¹ transsyberyjsk¹. Ten ogrom 
niezdobyty nawet przez samych Rosjan. Dla nas, 
Polaków, s¹ dwie Rosje braci Pi³sudskich. Rosja 
Józefa, z któr¹ walczy³ przez ca³e ¿ycie, i Rosja 
Bronis³awa, w której otch³ani siê roztopi³. I ten 
polski, dotycz¹cy rosyjskoœci dylemat, jest z istoty 
swojej bardzo rosyjski, dotykaj¹cy sedna naszej 
wspólnej s³owiañskiej to¿samoœci. Pradziadek 
Prilepina ze strony matki mia³ nazwisko £awliñski, 
by³ Polakiem.

Kazimierz Boles³aw Malinowski

Zachar Prilepin,
Patologie, Prze³o¿y³a
Ma³gorzata Buchalik,
Wydawnictwo Czarne,
Wo³owiec 2010.

Dwa lata temu, w 2008 roku, przy 
wspó³udziale Wojewódzkiego Domu Kultury w 
Lublinie, w oficynie wydawniczej tej placówki, 
ukaza³ siê - edytorsko bardzo dobrze opracowany - 
debiutancki tom wierszy Marii Apolonii Brzeziñskiej 
pt. Poproszê o wróbla, prawie niezauwa¿ony przez 
lubelsk¹ krytykê literack¹. Jest to przypadek doœæ 
osobliwy, chocia¿ w Lublinie nierzadki, gdy¿ Maria 
Apolonia Brzeziñska jest znan¹ i uznan¹ 
dziennikark¹ Radia Lublin (od 1971 r.), d³ugoletnim 
kierownikiem redakcji literackiej tej rozg³oœni, 
re¿yserem s³uchowisk radiowych, autork¹ 
cenionych reporta¿y i audycji literackich, 
wielokrotnie nagradzanych. Uwaga moja o 
milczeniu lubelskich krytyków literackich jest tym 
bardziej uzasadniona, ¿e Poproszê o wróbla jest 
jedn¹ z ciekawszych ksi¹¿ek poetyckich, które 
ukaza³y siê w lubelskim œrodowisku literackim w 
ostatnim okresie. Mo¿e dlatego warto by³oby „jakoœ 
odnotowaæ” ukazanie siê wierszy autorki Poproszê 
o wróbla, je¿eli nie najskromniejsz¹ nawet pre-
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zentacj¹ jej twórczoœci w lubelskiej prasie, to 
choæby krótk¹ chwil¹ refleksji nad jej poezj¹ (a tak¹ 
jest niniejsza recenzja), bardzo wartoœciow¹ 
artystycznie, dojrza³¹ w formie i m¹dr¹ w treœci.

Na obwolucie ksi¹¿ki znajduj¹ siê skromne 
informacje o autorce, wœród nich zdanie: Wiersze, 
aforyzmy, „lapidaria” zapisuje rzadko. Chcia³oby siê 
powiedzieæ, odwo³uj¹c siê do tematyki i artyzmu 
utworów Marii Apolonii Brzeziñskiej, zbyt rzadko. W 
literaturze - dziêki Bogu - nie licz¹ siê iloœci, metry 
i wagi, lecz poziom utworów, dojrza³oœæ artystyczna 
i ¿yciowa autora, jego twórcza osobowoœæ, indy-
widualnoœæ poetycka, œwiadomoœæ pisarska.

W Poproszê o wróbla jest wiele wierszy, 
które mo¿na zaliczyæ do najwartoœciowszych 
dokonañ artystycznych nie tylko autorki, ale 
„najlepiej rokuj¹cych” poetów debiutuj¹cych na 
LubelszczyŸnie po 2008 roku. Maria Apolonia 
Brzeziñska jest wœród tej generacji poetyckiej 
osob¹ wyró¿niaj¹c¹ siê. Jest to widoczne przede 
wszystkim w tematyce jej utworów oraz w 
kontekœcie formalnym jej dotychczasowej twór-
czoœci, przede wszystkim radiowej, reporta¿owej. 
Poznawanie wierszy autorki Poproszê o wróbla to 
odczytywanie minireporta¿y poetyckich o g³êbokim 
sensie myœlowym, pe³nych psychologicznych 
prawd, najprostszych zdarzeñ, konkretnych 
sytuacji i skondensowanego liryzmu. Uroku i œwie-
¿oœci tej lekturze dodaje wnoszenie do poezji przez 
autorkê dynamiki i prostoty radiowego reporta¿u 
(Maria Apolonia Brzeziñska jest w tej dziedzinie 
niekwestionowanym mistrzem), dŸwiêku i barwy 
s³ów, które w krajobrazie jej liryki, tak jak w audycji 
radiowej, s¹ brzmieniem czystym, wyostrzaj¹cym 
widzenie opisywanej rzeczywistoœci, rozsze-
rzaj¹cym humanistyczny horyzont jej wierszy, 
zg³êbiaj¹cym stan psychiczny podmiotu lirycznego.

Autorka przedstawia rzeczy zwyk³e w ci¹gu 
codziennych zdarzeñ i spraw nastêpuj¹cych po 
kolei, niezale¿nie od woli cz³owieka, wed³ug zasady 
powtarzania siê dziejów dobrych i z³ych, sukcesów i 
b³êdów, ludzkich radoœci i zmartwieñ, klêsk i 
triumfów. Nie opisuje ich, nie komentuje, s¹ one 
przede wszystkim Ÿród³em jej refleksji, krótkich i 
skondensowanych wypowiedzi, by nie straciæ ani 
promienia wschodu i zachodu. Podmiot liryczny 
wypowiada siê najczêœciej w monologu 
(namawiam siê z ¿yciem po cichu za twoimi 
plecami, Bez z³orzeczenia, Bo¿e broñ), rejestruje 
konkretne sytuacje liryczne, odwo³uje siê do 
psychologicznych, spo³ecznych czy meta-
fizycznych kontekstów, osobom i rzeczom nadaje 
imiona i okreœlenia (najczêœciej przymiotnikowe), 
wyznacza poetyck¹ przestrzeñ i artystyczny 
horyzont relacjonowanego œwiata. W Poproszê o 
wróbla jest wiele liryków o wyraziœcie zarysowanym 
obszarze  tematycznym,  wype³nionych  spokojem

i cisz¹ autorki (Cukierki, W raju), jasnoœci¹ 
opisywanych obrazów, urzekaj¹cych wra¿liwoœci¹, 
spokojem i rozwag¹ s³ów buduj¹cych wiersze Marii 
Apolonii Brzeziñskiej (Dom, Spoko, Fotografia z 
National Geographic). Charakterystyczny, istotny 
dla interpretacji wierszy autorki Poproszê o wróbla 
jest utwór Muzykoterapia, wyjaœniaj¹cy tytu³ i 
tematykê niniejszego tomu:

Gdy zwierzêta tañcz¹ w rytmie Saint-Saensa
psycholog pyta s³uchaczy (szukanie klucza do  
chorej duszy)
któr¹ z postaci chcieliby przyj¹æ na siebie?
Nie mia³abym w¹tpliwoœci -
Szpaka.

A gdyby Pan Bóg nie by³ tak ³askaw 
b¹dŸ co b¹dŸ
lœni¹ce piórka
z³oty dziobek
g³os z La Scali
to poproszê o wróbla
stado kolegów na samym tylko balkonie
¿adnych pretensji do ¿ycia
zje siê co jest a g³ód jakoœ przetrwa
krzak forsycji zamiast wie¿owca topoli
brak szafy z ubraniami od œwiêta
æwir æwir czu³oœæ dla dzieci /.../

Poezja Marii Apolonii Brzeziñskiej jest 
poezj¹ o mocno znaczonych akcentach 
p s y c h o l o g i c z n y c h ,  o s t r o  z a r y s o w a n e j  
indywidualnoœci twórczej, g³êboko intelektualnej 
atmosferze wierszy, szerokim kontekœcie 
spo³ecznym wynikaj¹cym z reporta¿owego 
relacjonowania œwiata. Jest to poezja dojrza³ej 
kobiety, doœwiadczonej dziennikarki, o w³asnej, 
silnie ukszta³towanej historiozofii literackiej, 
dociekliwej reporterki, która bez kamufla¿u, ale i 
bez zbêdnej ornamentyki i symboliki, opowiada o 
wspó³czesnym œwiecie i uwik³anych w jego dzieje 
ludziach.

W cytowanym powy¿ej wierszu autorka 
powie:

A najbardziej najbardziej
lubi³abym braæ udzia³ w ich nadziei
gdy jeden przez drugiego krzycz¹ o wioœnie
w marcowej zadymce

W omawianym tomie jest wiele utworów w 
sposób wielow¹tkowy i wielotematyczny 
okreœlaj¹cy wymiar i horyzonty humanistyczne 
twórczoœci Marii Apolonii Brzeziñskiej.

W wierszu Memento czytamy:

Wymyœlili mnie 
zanim siê urodzi³am
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Wielcy pisarze

Dlatego znam swoj¹ przysz³oœæ
lepiej
ni¿ z kart cyganki /.../

Wyznanie to, w kontekœcie bardzo 
konkretnych, umiejscowionych w miejscu i czasie, 
„tu i teraz” wierszy, urzeka szczeroœci¹ wypowiedzi, 
g³êbi¹ psychologicznych odniesieñ do literatury, 
wieloznacznoœci¹ poetyckiej pointy:

Kasandry mówi¹ nie na wiatr
£agodne zabijaj¹
Najczulsze odchodz¹
z czarnym banda¿em na d³oni

Strze¿ siê
Pomnik Komandora
Mo¿e przyjœæ na kolacjê

(Memento)

T³em wierszy - bardzo wa¿nym w 
upoetyzowywaniu rzeczy zwyk³ych i znanych 
autorce - jest przyroda, najczêœciej krajobrazy 
Lubelszczyzny (Druga po³owa, Kiedy ucieknie 
elektriczka, Pami¹tki z S.), najbli¿sze sercu poetki, 
ukazywane w radiowym skrócie, w konkretnym 
wymiarze kulturowym, w kontekœcie rozwa¿añ 
metafizycznych, eschatologicznych, spo³ecznych 
(Mêczennik, Pan Bóg na skraju lasu, Uczynek, 
Piosenka o Polsce Be). W wierszach rozwijaj¹cych 
motywy przyrody i uwik³anego w jej pejza¿e i prze-
mijanie cz³owieka, wa¿nym odniesieniem jest Bóg, 
który JEST MI£OŒCI¥, którego autorka pyta: mój 
Bo¿e/ gdzie to my ju¿ jesteœmy, i któremu 
wypomina, ¿e dok³adne informacje Pan Bóg 
zachowuje dla siebie.

Na ukazanie siê Poproszê o wróbla Marii 
Apolonii Brzeziñskiej, jak dotychczas niezau-
wa¿one, nale¿y spojrzeæ nie tylko w kontekœcie 
ostatnich debiutów poetyckich. Jest to ksi¹¿ka 
zró¿nicowana artystycznie, bez zbêdnej retoryki i 
formalnych powik³añ, wpisuj¹ca siê w ci¹g 
najciekawszych nurtów lubelskiej literatury, wa¿na 
w formowaniu postaw o wspó³czesnej kulturze ze 
wzglêdu na udane i m¹dre po³¹czenie elementów 
radiowego reporta¿u z wywa¿on¹, osobist¹ i 
spo³eczn¹ liryk¹ jej autorki. Takie ksi¹¿ki - byæ mo¿e 
- nie przypadaj¹ do gustu krytykom literackim, s¹ 
jednak bardzo potrzebne i bliskie czytelnikom.

                                      Zbigniew Waldemar Okoñ

Maria Apolonia
Brzeziñska,
Poproszê o wróbla,
Wojewódzki Oœrodek
Kultury,
Lublin 2008, ss. 48.

Maria Brzeziñska

Go³¹b

Po³o¿y³ siê w trawie i skona³?
Nie móg³ przecie¿ spaœæ z drzewa na plecy
z odchylon¹ g³ow¹?
Nawet skrzyd³a przytuli³ do siebie
jak rêce -
Czy ten sam co parê dni temu
nie boj¹c siê naszych obcasów nad sob¹
krztusi³ siê suchym powietrzem?
I dlaczego widzê go dzisiaj
przechodz¹c z umar³ym sercem?

Czy do nie¿ywej mi³oœci
równie¿ zlec¹ siê muchy i osy
³aziæ po jej martwych powiekach?

Bo¿e mój
przenieœ choæ kilka kropelek
znad tej kartki do py³u gdzie szare piórka
porusza ju¿ tylko wiatr

Niech zaspokoj¹ pragnienie
i niech poœwiêc¹ ziemiê
gdzie od nadmiernej suszy
umarliœmy - ja i go³¹b - mój brat

Maria Apolonia Brzeziñska
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Wydawnictwo Polihymnia stanê³o na 
wysokoœci zadania, publikuj¹c ksi¹¿kê w twardej 
oprawie, na dobrym, kremowym papierze, z 
obwolut¹ zaprojektowan¹ przez wymienionego 
wy¿ej grafika. Ksi¹¿ka liczy 334 strony i 3 nienu-
merowane. Grzbiet ma szyty, a nie klejony.

O celowoœci opublikowania antologii 
wypowiadaj¹ siê Jerzy Boles³aw Sprawka i Danuta 
Makaryk, po czym Karol Wojty³a, wielki Polak i 
patriota, papie¿ Jan Pawe³ II, utworami „Myœl¹c 
Ojczyzna” i „Szymon z Syreny” rozpoczyna 
poetyck¹ wêdrówkê po stronicach ksiêgi.

Maria Brzeziñska

Koncert w Sieniawie

Dziewczynka z warkoczami
æwiczy fortepian
na Chopinie

Jak bardzo siê stara w nierównej walce
mówi dok³adny przedzia³ek przez œrodek g³owy
czarny lakierek czule oparty o peda³ instrumentu
a najbardziej ma³y palec prawej rêki

Przegrywa

Trudno siê dziwiæ
ma³a dziewczynka i dwie wielkoœci
i Chopin
i fortepian

Niniejszym

Nie szukaæ mi³oœci po Mi³oœci
mieæ szacunek dla nieboszczki
co z czerwonej
usychaj¹c
zmieni³a siê w czarn¹ ró¿ê
któr¹ przepraszam niniejszym
¿e ci¹gam j¹ po wierszach
jak zesch³¹ metaforê

A przecie¿

stoisz na pó³ce
w prawdziwej butelce
i jeszcze
skracaj¹c ciê do po³owy
zrani³am siê w palec
i w pamiêæ

Janowi Paw³owi II

Bardzo zmêczy³eœ siê Ojcze

i tak le¿ysz

z zamkniêtymi oczami

na trzech aksamitnych poduszkach

w bucikach które

jak to widzieliœmy

przewêdrowa³y œwiat

Teraz œwiat

przyszed³ do Twoich bucików

i odbywa siê Pok³on Trzech Króli

choæ jak widaæ

królów jest znacznie wiêcej

W ¿³óbku z cedrowego drzewa

le¿ysz na nowo zrodzony

dla Boga Ojca

zabierasz w drogê

widzimy

tylko krzy¿ Jego Syna i imiê Matki

Wierzymy za kardyna³em Josephem

¿e otoœ JEST w oknie Domu Ojca

i b³ogos³awisz na drogi co niewidoczne

a które przyjdzie nam schodziæ

w butach

czêœciej boso

po kamieniach odrzuconych przez buduj¹cych

Longin Jan Okoñ

Niezwyk³a antologia poezji patriotycznej

Ukaza³a siê opracowana przez Jerzego 
Boles³awa Sprawkê obszerna antologia poezji 
patriotycznej pt. Jak OjczyŸnie s³u¿yæ. Zawiera 262 
utwory, 106 poetów XX i pierwszego dziesiêciolecia 
XXI wieku, zwi¹zanych urodzeniem, zamie-
szkaniem lub prac¹ z województwem lubelskim. 
Zdobi¹ j¹ piêkne grafiki Zbigniewa JóŸwika. 
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Wiersze obrazuj¹ dzieje naszej Ojczyzny i 
ustawiczn¹ walkê o byt i niepodleg³oœæ narodu. 
Dotykaj¹ bolesnych i radosnych problemów 
polskiej egzystencji, a wszystko to splecione jest z 
wiar¹ i Koœcio³em, tworz¹c jeden ³añcuch 
patriotycznych uczuæ. Utwory wzruszaj¹, bez 
dydaktyzmu wychowuj¹, co wynika z historycznych 
prawd, pe³nych lirycznego olœnienia.

S¹ tu utwory wybitnych poetów - Boles³awa 
Leœmiana, Józefa Czechowicza, Wac³awa 
Iwaniuka, Józefa £obodowskiego, Kazimierza 
Andrzeja  Jaworskiego…  oraz  dopiero  wkracza-

j¹cych do literatury, np. Szymona Karasia (ur. 1988) 
czy Anny Wójtowicz (ur. 1992)… Ka¿de miasto i 
powiat ma w ksi¹¿ce swoich poetów, co stanowi 
obraz poetycki Lubelszczyzny.

Antologia powinna trafiæ do szkó³, domów 
kultury i ka¿dej rodziny. Wiersze mog¹ byæ 
wykorzystywane na ró¿nego typu imprezach i jako 
codzienna lektura.

S³owa uznania nale¿¹ siê J. B. Sprawce za 
opracowanie antologii i sponsorom wymienionym 
na koñcu ksiêgi za finansow¹ pomoc wydawnicz¹.

                                                    Longin Jan Okoñ

Jak OjczyŸnie s³u¿yæ, antologia poezji patriotycznej
pisarzy zwi¹zanych z Lubelszczyzn¹. Wybór,
opracowanie i s³owo wstêpne Jerzy Boles³aw
Sprawka; grafika Zbigniew JóŸwik. 
Biblioteka Pisarzy Lubelszczyzny, Polihymnia 2009,
ss. 334.

Edward Franciszek Cimek

Jak OjczyŸnie s³u¿yæ

Antologia poezji patriotycznej pisarzy 
zwi¹zanych z Lubelszczyzn¹ „Jak OjczyŸnie 
s³u¿yæ” jest szczególnie cennym zbiorem wierszy. 
Niew¹tpliwie wzbogaci³a ksi¹¿nice publiczne, 
szkolne i domowe biblioteczki. I zapewne 
znakomicie s³u¿y m³odzie¿y i doros³ym, wszak jest 
znacz¹c¹ ksi¹¿k¹ w literackim pejza¿u regionu 
lubelskiego.

W antologii zamieszczono wiersze a¿ 106 
autorów. S¹ wœród nich poeci czasów miêdzy-
wojnia i niemieckiej okupacji, lat czerwonego 
zniewolenia, a¿ po niepodleg³e ostatnie 
dwudziestolecie Rzeczypospolitej. A wiêc wachlarz 
utworów patriotycznej proweniencji jest w niej 
przebogaty. Sk³adaj¹ siê nañ 262 wiersze. Wybra³ 
je, opracowa³ i s³owem wstêpnym opatrzy³ 
niestrudzony lubelski literat Jerzy Boles³aw 
Sprawka.

Z kilkuset tomów poezji, antologii 
poetyckich, almanachów i powa¿nych periodyków 
literackich wydoby³em nieznane, b¹dŸ niemal 
zapomniane nazwiska autorów, których dzie³a 
posiadaj¹ w swojej treœci znamienne cechy 
mi³owania ojczyzny i zatroskania jej przysz³oœci¹. 
„Przywróci³em do ¿ycia” utwory pisarzy uznanych i 
takich, których tomiki poezji przesta³y budziæ 
zainteresowanie, posiadaj¹cych znaczny dorobek 
literacki, ale te¿ i takich, którzy s¹ na samym 
pocz¹tku drogi twórczej. Zaiste, staranna to i 
skuteczna praca redaktora wydania.

Ponadto ksi¹¿kê ciekawym wstêpem-
esejem opatrzy³a Danuta Makaryk. Œwietnie 
wspó³brzmi¹ z wierszami poetyckie wtrêty 
Cypriana Kamila Norwida. A zgrabne grafiki 
zas³u¿onego lubelskiego statysty Zbigniewa 
JóŸwika ilustruj¹ce poszczególne czêœci antologii 
czyni¹ j¹ dzie³em zachêcaj¹cym, sk³aniaj¹cym do 
lektury.

Liryczn¹ zawartoœæ tomu podzielono na 
szeœæ ró¿ni¹cych siê rozdzia³ów: I. Duch z prze³omu 
stuleci, II. Zmagania z odzyskan¹ niepodleg³oœci¹, 
III. W³adztwo oszala³ych szatanów, IV. W z³owrogiej 
czerwonobrunatnej pomroce, V. Z³owieszczy 
chichot gnomów, VI. Bezdro¿a globalnego 
bezprawia. Poprzedzaj¹ je trzy wiersze Karola 
Wojty³y z cyklu Myœl¹c Ojczyzna…

Znacz¹c¹ wartoœæ maj¹ umieszczone na 
skrzyde³kach obwoluty obszerne szkice biogra-
ficzne wspó³autorów antologii. Zaœ literacka i pa-
triotyczna wartoœæ tej ksi¹¿ki, jej graficzna szata 
i noty uzupe³niaj¹ce sprawiaj¹, ¿e sta³a siê ona 
bibliofilsk¹ per³¹.
                                      Edward Franciszek Cimek
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Stanis³awa Wiœniewska

Winnych nie ma

jeszcze
nie zagoi³eœ ojcze
ran
zadanych ci
przez gestapo
w zamku lubelskim
i na Majdanku
a ju¿
w lipcow¹ noc 1945
w narodziny
pierworodnego syna
przyszli swoi
œwiecili w oczy
grozili œmierci¹

zrabowali wszystko

zosta³a tylko
s³oma z sienników
i twoje tato
siwe w³osy
i mamy
³ysa g³owa
i do koñca
bied¹ kraszone dni

Jan Henryk Cichosz

Polska

coraz mniej chocho³ów
Wyspiañski w muzeum
z³oty róg za murem
nie przebitym g³ow¹

Polska obdarta
ze z³ot¹ spink¹ w koku
siedzi na rozstajach
z ziarnkiem piasku w oku
jak Frasobliwy
z wielk¹ ran¹ w boku

Edward Wolski

Mowa

Nieraz siê mówi ¿e jest
choæ nie jest
a milczy gdy jest

Mowa z rzeczywistoœci¹
bywa sk³ócona
jak ogieñ z wod¹
jak ciemnoœæ ze œwiat³oœci¹
jak prawda z fa³szem

A przecie¿ ma byæ
tak  tak nie  nie
i nic wiêcej
i nic wiêcej
Mowa to cz³owiek
jakim jest

Edward Franciszek Cimek

Odwagi

B¹dŸ wierny IdŸ  Zbigniew Herbert

Dojrzewa³o czartowskie nasienie
W krwawym blasku bolszewickiej gwiazdy
Zdrada tru³a narodu sumienie
Z trybun ³gali szalbierze i b³azny

A¿ lud pomocy dziejowych zasz³oœci
Zryw sierpniowy chwalebnie powtórzy³
Solidarnie za¿¹da³ wolnoœci
I czerwony panteon leg³ w gruzach

Lecz znów sycz¹ ¿mijowe jêzyki
Chmara trutni przywar³a do miodu
Zdrajcy licz¹ eurosrebrniki
Kupcz¹c losem polskiego narodu

Na tej ziemi bogatej i piêknej
Gdzie cnotami s¹ prawda i mêstwo
Nasze or³y siê wrogów nie zlêkn¹
Polska siêgnie po nowe zwyciêstwo

Krasnostawianie w antologii
„Jak ojczyŸnie s³u¿yæ”
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W jakim sensie mówiæ mo¿na o literaturze 
religijnej? Co jest jej istotn¹ wartoœci¹, jak j¹ badaæ 
i jaki jest stan tej religijnej polskiej literatury? Na te 
pytania odpowiada w obszernej ksi¹¿ce Maria 
Jasiñska-Wojtkowska „Horyzonty literackiego 
sacrum”. Ksi¹¿ka ta (wydana parê lat temu, ale 
warta ponownego przyjrzenia siê), podejmuj¹c 
z a g a d n i e n i a  t e o r e t y c z n e ,  z a r y s o w u j e  
historycznoliteracki obraz dokonañ polskich 
twórców od Renesansu do wspó³czesnoœci. W 
badawczym ogl¹dzie uprzywilejowuje ostatnie dwa 
stulecia, w tym - lata ostatnie.

Autorka „Horyzontów…” w pierwszym 
rozdziale pyta o wyznaczniki „Literackiej czy 
religijnej koncepcji rzeczywistoœci”; czyni to, 
pos³uguj¹c siê m.in. przyk³adem opowiadañ ze 
zbioru „Tryumf Dionizego” M. D¹browskiej i 
„Nawróconego” L. Elektrowicza. W innym rozdziale 
zajmuje siê „Problemami identyfikacji religijnoœci 
dzie³a literackiego”. Zauwa¿a, ¿e „Wspó³czeœni 
badacze (…) wol¹ raczej zajmowaæ siê obecnoœci¹ 
elementów zwi¹zanych z sacrum, czy charakterem 
religijnej inspiracji w literaturze, ni¿ d¹¿yæ do 
okreœlenia utworów jako religijne”. Jasiñska-
Wojtkowska rozwa¿a tak¿e problem nazwy „poezja 
religijna” i mówi¹c, ¿e nazwa ta „nie uzyska³a 
statusu terminu naukowego” m.in. pisze, i¿ „do 
poezji religijnej w szerszym sensie nale¿y utwór, w 
którym podmiot wypowiedzi jawi siê jako homo 
religiosus, w wê¿szym - gdy dominantê utworu 
stanowi prze¿ycie jego relacji z sacrum”. W drugiej 
czêœci ksi¹¿ki zamieszcza swoje szkice 
historycznoliterackie. Przedrukowuje obszerny 
artyku³ „Matka Boska w poezji poromantycznej - do 
roku 1918”. Publikuje tu tak¿e inne rozprawy: 
„Przed tak Wielkim Sakramentem” - o skromnej 
iloœciowo polskiej poezji eucharystycznej i esej 
„Duch Œwiêty w literaturze polskiej” - o Trzeciej 
Osobie Boskiej…

N a j o b s z e r n i e j s z a ,  t r z e c i a  c z ê œ æ  
„Horyzontów literackiego sacrum” zawiera kilka 
rozpraw poœwiêconych pocz¹tkom powieœci 
biblijnej - postpozytywistycznym „Legendom” 
Andrzeja Niemojewskiego, zapomnianej  
m³odopolskiej powieœci „Mistrz z Nazaretu” Izydora 
K. Wys³oucha, sacrum w poezji L. Staffa. Tu 
zamieszczone zosta³y tak¿e szkice: o poezji 
„Znaków ufnoœci” J. Twardowskiego, powieœci 
„Jezus z Nazarethu” R. Brandstaettera, liryce Cz. 
Mi³osza i prozie G. Herlinga-Grudziñskiego oraz o 
poemacie „Tryptyk rzymski” Jana Paw³a II.

Ksi¹¿ka M. Jasiñskiej-Wojtkowskiej, jak 
sygnalizowa³em, dotyczy wielu zagadnieñ. Obok 
teoretycznych rozwa¿añ, przynosi kilkanaœcie 
szkiców historycznoliterackich zwi¹zanych z 
religijn¹ poezj¹ i proz¹. Tu dodaæ jeszcze warto 
ustalenia autorki w dziedzinie prozy religijnej. W 
szkicu „U pocz¹tków polskiej powieœci biblijnej” 
pisze, ¿e „dramat biblijny by³ w zdecydowanie 
mocnej pozycji wyjœciowej, gdy¿ jego narodziny 
wspomaga ju¿ œredniowieczna praktyka Koœcio³a”. 
Powieœæ religijna pojawia siê póŸniej. We Francji 
siêga XVIII wieku, w Polsce jej rozwój jest 
skromniejszy i póŸniejszy, nie wychodzi poza wiek 
XIX, w szczególnoœci ³¹czy siê z prze³omem stuleci. 
„W ci¹gu ca³ego XIX wieku narasta nurt powieœci o 
tematyce biblijnej”, a dominuj¹ca u schy³ku wieku 
„fascynacja podatnoœci¹ cz³owieka na z³o i potêgê 
p³ci wzbogaci³a galeriê biblijnych postaci o nowy typ 
bohatera - Kaina, Judasza, Herodiady i Salome, 
Magdaleny”.

W tym¿e szkicu „U pocz¹tków…” autorka 
ukazuje, jak zasadniczo bezreligijny gatunek 
powieœci na prze³omie wieków zostaje wzbogacony 
o powieœci biblijne i antybiblijne. I tak, pod wp³ywem 
„Ben Hura” Lewisa Wallace'a powstaj¹ polskie 
powieœci biblijne ks. Boles³awa Mariañskiego: 
„Ester. Powieœæ z czasów niewoli babiloñskiej” 
(Warszawa 1899), „Judyta” (Warszawa 1902) i 
„Holofernes” (P³ock 1908). Zaœ antybiblijna proza 
Niemojewskiego w „Legendach” (1901) wspó³gra 
myœ lowo ze  œmia ³ymi  tak¿e b ib l i jnymi  
rozwi¹zaniami w dwutomowej powieœci Miko³aja 
Czernego „Pro Christo” (Warszawa 1902). 
Podobnie jest w romansie o wyeksponowanym 
w¹tku erotycznym Gustawa Dani³owskiego „Maria 
Magdalena” (Warszawa 1912).

Odrêbnie omówionym utworem przez 
Jasiñsk¹-Wojtkowsk¹ jest powieœæ „Mistrz z 
Nazaretu” I. K. Wys³oucha. O tym utworze pisze: 
„Na tle ca³ej ubogiej iloœciowo m³odopolskiej prozy 
chrystocentrycznej, a równie¿ i ca³ego XX wieku, 
biograficznorefleksyjny cykl ksiêdza kapucyna by³ 
czymœ zdecydowanie odrêbnym” oraz „Mistrz z 
Nazaretu Wys³oucha przez sw¹ sentymentaln¹ 
p³aszczyznê ewolucji zdarzeñ ewangelijnych i 
powi¹zan¹ z ni¹ liryczn¹ refleksyjnoœæ - jest 
przejawem […] autorskiej ekspresji zafascy-
nowania osob¹ i misj¹ Chrystusa, po³¹czonej z 
bolesnym przeœwiadczeniem o niewydolnoœci 
Koœcio³a w realizacji Chrystusowego pos³annictwa”.

W interpretacji prozatorskiego nurtu 
twórczoœci religijnej - obok parareligijnej prozy 
Herl inga-Grudziñskiego - odrêbny szkic 
„Horyzontów literackiego sacrum” jest poœwiêcony 
czterotomowej powieœci Brandstaettera „Jezus z 
Nazarethu” (1968-1973). Autorka szkicu tê powieœæ 

Tadeusz Polanowski

Literatura religijna
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o Jezusie i Jego œrodowisku uwa¿a za „najwy¿sze 
osi¹gniêcie polskiej powieœci biblijnej”.

Publikacja „Horyzonty literackiego sacrum” 
wyrasta z badawczych zainteresowañ polonistyki 
KUL-owskiej starszego pokolenia i prac zwi¹-
zanych z Zak³adem Badañ nad Literatur¹ Religijn¹ 
KUL.  Warto  dodaæ,  ¿e  pewien  wp³yw  na  kszta³t 

Tyle o metodzie. A treœæ? No, ma post-
modernistyczny narrator ponowoczesn¹ dziew-
czynê, nudz¹ siê ze sob¹ jak mopsy i z tych nudów 
zaczynaj¹ siê k¹saæ. Nawet kompulsyjnie 
uprawiany seks nie daje frajdy. Nie maj¹ ¿adnego 
hobbi. Wynika konflikt, w wyniku którego siê 
rozchodz¹ i robi im to ma³¹ ró¿nicê. Z nudów, 
bohater Janusz H. zaczyna zabijaæ muchy, co 
sk³ania go do refleksji: Muchy s¹ jak p³ody. Zbyt 
wkurzaj¹ce, by pozwoliæ im wszystkim ¿yæ. Uwaga, 
narrator przyjmuje ewentualnoœæ, ¿e coœ jednak 
mog³oby byæ interesuj¹ce - Pierdzenie w twarz 
mog³o by byæ interesuj¹ce. Ale nawet tego nie 
jestem pewien. Prawdê mówi¹c zdarza³o mi siê 
podnieciæ, gdy s³ucha³em dziewczyn pierdz¹cych 
na jutubie.

Skoro WKP szarpnê³o siê na wydanie, to 
musi byæ tam jakieœ konkretne antyko³tuñskie 
obrazoburstwo przeciwciemnogrodzkie. Ale ten 
nihilizm, reklamowany przez autora, nie jest prób¹ 
dotarcia do sensu przez zakwestionowanie 
wartoœci. Nie jest w ogóle zwi¹zany z 
intelektualnym wysi³kiem. Nie jest obrazoburczy, 
kontestuj¹cy. Nie jest nawet rozpacz¹, wezbraniem 
uczuæ. Jest monotonnie ja³owy. Jest banalizmem. A 
wiêc byæ mo¿e uda³o siê autorowi wydestylowaæ 
nihilizm doskona³y, krok dalej by³oby ju¿ tylko 
zwyk³e milczenie, ale na zrobienie tego kroku 
zabrak³o autorowi odwagi. Nie wiem, dlaczego wam 
to mówiê. Wiêc mo¿e przedstawienie tej ja³ówki w 
ca³ej jej okaza³oœci samo przez siê jest 
oskar¿eniem Systemu Z³ego? Kto wie? Niewiele na 
to wskazuje, ale przesz: Prawie wszystko mo¿e byæ 
metafor¹ prawie wszystkiego (s. 36). No wiêc, po 
jakiego niehalucynogennego grzyba ca³e to 
absorbuj¹ce celulozê przedsiêwziêcie? Narrator 
puszcza farbê: (...) sobie myœlê i czasami chcia³bym 
powiedzieæ ca³emu œwiatu: „Œwiecie, co ty 
pierdolisz”. I czasami tak mówiê, a potem nazywam 
to literatur¹ i sprzedajê do ró¿nych niszowych 
wydawnictw. No i WKP to kupi³o i wporzon. Widzê w 
tym jak¹œ konsekwencjê. KP wszêdzie gor¹czkowo 
szuka coraz to nowych grup spo³ecznie 
przetr¹conych na okolicznoœæ wykluczenia. To wiêc 

prezentowanej ksi¹¿ki wywar³a tak¿e wielotomowa 
„Encyklopedia katolicka”, w redagowaniu której, 
zmar³a ju¿ Autorka, bra³a czynny udzia³.

                                              Tadeusz Polanowski

Maria Jasiñska-Wojtkowska: Horyzonty literac-
kiego sacrum, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, 
ss. 498.

Jaœ Kapela og³osi³ drukiem w Wydawnictwie 
Krytyki Politycznej swój nowy romans pod tytu³em 
Janusz Hrystus. Z ty³u ksi¹¿ki jest notka - 
ostrze¿enie: w niniejszej publikacji autor pragnie 
zareklamowaæ nihilizm i pragnienie œmierci. A zaraz 
na pierwszej stronie padaj¹ s³owa, które ustawiaj¹ 
nam lekturê. Nastêpuj¹ po wstêpie, w którym 
bohater napija siê wody przefiltrowanej przez filtr 
filtruj¹cego dzbanka. Nie wiem dlaczego wam to 
mówiê. Widocznie komuœ muszê. Widocznie jest 
we mnie coœ, co ka¿e mi mówiæ, a wam pozostaje 
rola niewinnych ofiar. Nie bójcie siê. To te¿ mo¿e 
byæ dobra rola. I mi³a. I dalej cedzi tê wodê 
przefiltrowan¹ strona po stronie. Na trzeciej 
ujawnia Ÿród³o inspiracji. Jak ju¿ nieraz w historii 
literatury siê zdarza³o, Ÿród³o trys³o we œnie. 
Inspiruj¹cy oniryczny omam: Œni³a mi siê Julia 
Hartwig. Mówi³a, ¿e podoba jej siê moja ksi¹¿ka. 
Jest taka paradoksalna. Trafiwszy przeto we œnie 
na wskazówkê co mo¿e spodobaæ siê Julii Hartwig, 
diabelnie konsekwentnie paradoksalizuje sw¹ 
prozê wg klucza: zdanie orzekaj¹ce, nastêpnie 
zdanie przecz¹ce mu i zdanie wieñcz¹ce paradoks, 
losowo skombinowane. Jak ju¿ mówi³em, wnioski 
nie s¹ moj¹ najmocniejsz¹ stron¹. Ale ich 
nieustanne wyci¹ganie jest jedn¹ z nich. 
Wyci¹gn¹æ wnioski  i  umrzeæ. Zawiesiæ 
rozumowanie i ¿yæ. Kap. Zachwycajmy siê tylko 
tym, co godne jest zachwytu. Gañmy to, co 
zas³uguje na naganê. Albo na odwrót. Kap. 
Ostatecznie ka¿dy temat jest dobry i mamy wolnoœæ 
s³owa. Z tego powodu jest mi trochê przykro. Ale 
znowu¿ nie za bardzo. Kap. Czasami chcia³bym 
odpowiadaæ za wszystko i wszystkich. A czasami 
nie. Przewa¿nie nie. Kap. Nieszczelna uszczelka. 
Zawsze gdy mówiê „my”, myœlê o sobie, bo nie ma 
¿adnej wspólnoty poza mn¹. Wiem, ¿e wszyscy 
myœl¹ tak samo. Choæ tego akurat nie wiem. Julii 
Hartwig ze snu narratora podoba siê ta ksi¹¿ka. 
Jest taka paradoksalna.

Kazimierz Boles³aw Malinowski

Prawie wszystko mo¿e byæ metafor¹
          prawie wszystkiego
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chyba logiczne, ¿e autorzy wykluczeni ze wzglêdu 
na to, ¿e nic ciekawego do powiedzenia nie maj¹, 
mog¹ liczyæ na ich ¿yczliwoœæ.

                             Kazimierz Boles³aw Malinowski

Jaœ Kapela, Janusz
Hrystus, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej,
Warszawa 2010.

Iwona Chudoba

Obr¹czka

Blaszka w formie obr¹czki
zespolona z palcem bez mo¿liwoœci
wyœliŸniêcia siê
z ponadczasowej si³y „na zawsze”
ma wiele znaczeñ
pospolitych
romantycznych
naiwnych
nowoczesnych
skazana na ci¹g³e wgniatanie siê
w wychudzone lub nabrzmia³e palce

Oczami czasu

Wielkie oczy czasu
wpatrzone
w bezgraniczn¹ kulê
w bezmiarze skarg
na postêp cywilizacji
¿¹d³a wzroku
czyhaj¹ na uœpionych
jedyn¹ ucieczk¹
jest przeczytanie
inne bajki

Po¿arcie

Jeszcze siê nie rozstajemy
myœl przeradzasz
w pe³n¹ humoru historiê
nie ca³kiem science fiction
a co stanie siê z nami naprawdê?
kr¹¿¹ plotki o rych³ym
koñcu œwiata
- jakiego œwiata?
s¹ tacy dla których
ten œwiat ju¿ siê skoñczy³

jednych po¿ar³ strach
innych z¿ar³a ciekawoœæ
jeszcze inni jedli komuœ z rêki
pozostali byli zajadli lub zajadliwi

Iwona Chudoba,
Oczy czasu,
TAWA,
Che³m 2010,
ss. 48.

Ma³gorzata Biernat-Œwitoniak - olej



Recenzja Recenzja

93

W 1872 r. rysownik i podró¿nik z 
zami³owania, Napoleon Orda, rozpocz¹³ 
dokumentowanie zabytkowych miejsc w 
Rzeczypospolitej. Zafascynowany dostojnoœci¹ 
architektury, niepowtarzaln¹ atmosfer¹ dawnych 
pejza¿y, z pasj¹ tworzy³ dokumentacjê polskich 
zabytków architektonicznych. W latach 1872-1874 
odwiedzi³ Wo³yñ, Podole i Ukrainê. W latach 1875-
1877 dokumentowa³ obiekty na Litwie, ¯mudzi, 
Inflantach i Bia³orusi. W latach 1878-1879 rysowa³ 
zabytki Galicji, Poznañskiego i Prus Królewskich. 
W 1880 r. sportretowa³ tereny Królestwa Polskiego. 
Pozostawi³ ponad tysi¹c akwarel i rysunków. Jego 
prace przedstawiaj¹ zamki, pa³ace magnackie, 
koœcio³y, wiejskie rezydencje i dwory, miejskie 
kamienice, ruiny twierdz i miejsca bitew. S¹ kronik¹ 
dziejów Rzeczypospolitej.

Na trasie wêdrówki Napoleona Ordy 
znajdowa³a siê równie¿ Gubernia Lubelska. Artysta 
wykona³ tutaj rysunki Kazimierza nad Wis³¹, 
Firlejowszczyzny, Piotrowina, Pu³aw, zamojskiej 
kolegiaty, koœcio³a podominikañskiego w Horodle 
oraz wie¿y w Sto³piu. Wiêkszoœæ widoków 
Napoleona Ordy zosta³a opublikowana w „Albumie 
widoków historycznych Polski”. Stanowi on 
wspania³¹ wycieczkê krajoznawcz¹ po Kresach 
Wschodnich Rzeczypospolitej.

Obszar ten jawi siê jako ostoja tradycji, 
kraina niemal¿e magiczna, której kulturowoœæ 
tworzy³a magnateria, a w XIX w. - zarz¹dzaj¹cy 
wielkimi maj¹tkami ziemianie pielêgnuj¹cy w 
swoich dworach ojczyst¹ kulturê.

Reprodukcje prac Napoleona Ordy s¹ z 
wy¿ej wymienionych powodów bardzo popularne. 
Zdobi¹ œciany hoteli, bibliotek czy aptek. 
Wydawnictwa wydaja reprinty poszczególnych 
grafik, oraz ca³e albumy z reprodukcjami prac Ordy.

W bie¿¹cym roku krakowskie wydawnictwo 
AA podjê³o siê wydania albumu „Zapomniana 
kuchnia Polskich Kresów ilustrowana litografiami 
Napoleona Ordy”. Tekst przygotowa³a Agnieszka 
Koz³owska przy wspó³pracy Eleonory Trojan. Jest 
to ponad 250-stronicowa, formatu B5 ksi¹¿ka 
kucharska, w twardej, foliowanej oprawie, z 
szarym, tradycyjnym papierem w œrodku, 
okraszona piêknymi reprodukcjami grafik 
Napoleona Ordy.

Autorka opracowania podaje przepisy w 
kolejnoœci: Zupy, Dania g³ówne, Pierogi i kluski, 
Potrawy z ziemniaków, ry¿u, kaszy i miêsa. Jeden z 
ostatnich rozdzia³ów jest zatytu³owany Œwiêta na 
Kresach.

Prezentowane przepisy na bliny, ko³duny 
cepeliny czy kulebiaki z pewnoœci¹ znaj¹ 
mieszkañcy i dzisiejszych kresów. Letnie ch³odniki 
przygotowywane przez babcie, podsma¿ana 
cebulka ze smalczykiem, kiszone ogórki...

Kuchnia kresowa generalnie jest skromna, 
oparta na ziemniakach i kaszy, ale s¹ to przepisy 
wspania³ych uczt. Jej urok tkwi w prostocie, 
sk³adnikach dostêpnych dla wszystkich. Ich 
po³¹czenie zachwyca wyszukanym smakiem 
kojarz¹cym siê z dobrym, domowym jedzeniem.

Nie³atwo jest jednak przypisaæ konkretne 
potrawy regionom. Obecnie znany jest piróg 
bi³gorajski z kasz¹ czy cebularz szczebrzeszyñski. 
Na wesela w Zamojskiem przygotowuje siê jeszcze 
czasem korowaj.

Stare przepisy inspirowane kuchni¹ 
litewsk¹, bia³orusk¹, ukraiñsk¹ i tatarsk¹, zawarte w 
ksi¹¿ce „Kuchnia polskich Kresów” do dziœ kr¹¿¹ 
wœród najlepszych gospodyñ domowych.

                                Agnieszka Szyku³a-¯ygawska

Agnieszka Szyku³a-¯ygawska

Agnieszka Szyku³a-¯ygawska

S

Z

uplement kulinarny

amojska historia o kawie z herbat¹

Zapomniana Kuchnia

polskich kresów

ilustrowana

litografiami

Napoleona Ordy,

tekst: Agnieszka

Koz³owska,

Wydawnictwo AA,

Kraków 2010,

ss. 256.

W 1703 roku ksi¹dz Tomasz Ormiñski, 
ówczesny rektor Akademii Zamojskiej, w wydanych 
wówczas kalendarzach pisa³, ¿e kawa jest to „bób 
Arabski […] z którego […] Arabowie i Turcy trunek 
robi¹ i Onego u¿ywaj¹. Europianie zaœ œwie¿o go 
chwycili. Tako¿ i u nas w Polsce zagoœci³ pod 
imieniem kawy […]. Pary w ciele rozpêdza, mózg i 
¿y³y wilgotne wysusza […] na zamulenie ma byæ 
pomocny”. Herbatê definiowa³ w nastêpuj¹cy 
sposób: „Z Japoñskich i Chiñskich krajów te ziele do 
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nas przywiezione te ma mieæ przymioty: wapory 
[zamroczenia], przyt³umienia i sen odejmuj¹ tak, i¿ 
kto go u¿ywa, mo¿e kilka dni i nocy bez snu 
wytrwaæ. Przeto kupcy w³oscy i niderlandzcy, gdy 
maj¹ wiele pisaæ listów [...] zio³a Thee u¿ywaj¹ i tak 
przez wiele nocy pij¹c pracowaæ mog¹, bez fatygi. 
¯o³¹dkowi s³abemu pomaga i od letargu broni. 
Przeciw podagrze i kamieniu s³u¿y. Mo¿na to ziele 
utrzeæ na proch i tak w kieliszku wody ciep³ej 
zawarzywszy piæ, albo we wrz¹c¹ wodê listki 
wrzuciæ i potem cukrowawszy ciep³o, gdy 
przestygnie, piæ”.

Dziœ kawa i herbata to napoje powszechniej 
znane. Zanim jednak przyjê³y siê na polskich 
sto³ach, musia³o min¹æ kilka stuleci. Jeszcze na 
pocz¹tku XVIII wieku herbata by³a traktowana jako 
zio³o lecznicze. Zwyczaj jej picia rozpowszechni³ 
siê w drugiej po³owie tego stulecia. Ze wzglêdu na 
wysok¹ cenê, napój ten by³ pity tylko na dworach 
królewskich i magnackich oraz przez bogat¹ 
szlachtê i mieszczan. Nie mog³o go zabrakn¹æ na 
dworze Zamoyskich, tym bardziej, ¿e Zamoœæ le¿a³ 
na skrzy¿owaniu szlaków handlowych Lwów-
Lublin, Rozpowszechniali go przebywaj¹cy tutaj 
handlarze - Wêgrzy, Szkoci, Anglicy i Grecy, potem 
¯ydzi.

Tak kawê jak i herbatê sprzedawano w tzw. 
sklepach korzennych. Mo¿na by³o zaopatrzyæ siê 
tutaj równie¿ w wina, materia³y apteczne i farby, 
oliwê, sardynki, konserwy, owoce suszone, 
rodzynki oraz popularn¹ w XIX wieku tapiokê 
(m¹kê s³u¿¹c¹ zagêszczaniu sprowadzan¹ z 
Ameryki Po³udniowej).

W 1830 roku w warszawskim pa³acu 
Stanis³awa Kostki Zamoyskiego, herbata wydana 
na sto osób kosztowa³a - bagatela - 740 z³ i 8 gr (dla 
porównania obiad kosztowa³ cztery razy wiêcej). To 
wtedy herbata sta³a siê nieodzownym napojem i 
suplementem posi³ków. Jej popularnoœæ wzros³a 
dziêki kontaktom politycznym i handlowym z Rosj¹. 
Wówczas te¿ na jednej ze œwiatowych wystaw 
zaprezentowano samowar do jej parzenia. Do 
spopularyzowanych w Polsce zwyczajów nale¿a³o 
serwowanie herbaty w szklankach, a nie jak 
dotychczas w fili¿ankach. Pito j¹ z konfiturami lub 
miêt¹.

Przed 1865 rokiem w sklepie spo¿ywczym 
turobiñskiego kupca, Pejsacha Cukra w Zamoœciu, 
mo¿na by³o kupiæ szuwaks, farbiki do bielizny ale 
tak¿e skórki pomarañczowe, cykoriê, ocet 
estragonowy, kawê, herbatê oraz tzw. rozenki bez 
pestek.

W tym czasie parzenie kawy dokonywa³o 
siê jeszcze w domowych warunkach: na patelni lub 

w blaszanym bêbenku. Pierwsza profesjonalna 
palarnia kawy zosta³a uruchomiona w 1882 roku w 
Warszawie.

Pod koniec XIX wieku obydwie u¿ywki 
zyska³y na popularnoœci, ale nadal by³y drogie. W 
20-leciu miêdzywojennym konsumpcja herbaty by³a 
na tyle powszechna, ¿e nagminnie zaczêto j¹ 
fa³szowaæ. Do sposobów jej „ulepszania” nale¿a³o 
dodawanie liœci innych roœlin, uzupe³nianie herbaty 
ju¿ raz parzon¹, zawy¿anie dopuszczalnej iloœci 
³ody¿ek (w których jest mniej teiny ni¿ w listkach), 
zlepianie odpadów œrodkami klej¹cymi, a tak¿e 
farbowanie wêglem drzewnym, wreszcie perfu-
mowanie.

W Zamoœciu pierwsz¹ kawiarniê za³o¿y³ w 
1930 roku Krystyn Freyberg. W jego „Europejskiej” 
mo¿na by³o wypiæ wyborn¹ kawê oraz herbatê. 
Przed wojn¹ dzia³a³a te¿ kawiarenka „Adria” 
prowadzona przez Micha³a Stryjka - dziadka Marka 
Grechuty. Obydwa napoje by³y ju¿ wtedy w 
powszechnym u¿yciu.

Podczas II wojny œwiatowej dla bran¿ 
herbacianej i kawowej nadszed³ trudny czas. Firmy 
by³y zmuszone do zaopatrzania w napoje w³adze 
okupacyjne. Czêœæ fabryk zaanga¿owa³a siê w 
pomoc dla Polaków. Jedn¹ z d³ugotrwa³ych 
wytwórni zajmuj¹cych siê eksportem herbaty i wy-
palaniem kawy by³ warszawski „Pluton”. Jednym ze 
wspó³organizatorów tej inicjatywy by³ - dziœ 100-
letni - Kordian Tarasiewicz, od 1938 roku w³aœciciel 
wspomnianego „Plutona” za³o¿onego przez jego 
dziadka Tadeusza Tarasiewicza.

W czasie wojny „Pluton” stara³ siê przede 
wszystkim pomagaæ ludziom, tak „by firma sz³a a 
ludzie mieli zatrudnienie”. Firma dba³a, by wszyscy 
pracownicy mieli legitymacje, co chroni³o ich przed 
wywózk¹ na roboty. Do oflagów sz³y paczki, a 
pracownicy mieli do dyspozycji darmowych lekarzy.

Gdy w styczniu 1943 roku na warszawski 
Dworzec Wschodni dotar³y wagony z dzieæmi z 
Zamojszczyzny, „Pluton” wraz innymi zak³adami 
zorganizowa³ dla nich schroniska. Tarasiewicz 
wspomina, ¿e wczeœnie rano otrzyma³ telefon, ¿e 
przyby³y wagony z dzieæmi. Przygotowa³ opalane 
drzewem ciê¿arówki i wraz z pracownikami 
pojecha³ na dworzec. Przy ulicy Ikara zorga-
nizowano schronisko dla dziewczynek, przy ulicy 
Okopowej - dla ch³opców. Zajê³a siê nimi 
warszawska harcerka. W tajemnicy przed 
Niemcami uczy³a ¿ydowskie dzieci pacierza.

Jak wspomina Kordian Tarasiewicz, przez 
Zamoœæ przeje¿d¿a³ w czasie wojny co najmniej 10 
razy. Przekona³ w³adze niemieckie o pomyœle na 
produkcjê marmolady pod Grodziskiem. Surowiec, 
który  by³  potrzebny  do  jej  produkcji  by³  przecho-
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publikacji „Kawa i herbata na ziemiach polskich. 
Handel, konsumpcja, obyczaje”. Autor ksi¹¿ki to 
postaæ niezwyk³a, dziœ ju¿ 100-letni, przedwojenny 
w³aœciciel fabryki „Pluton” - bez w¹tpienia 
najbardziej kompetentny i prawdziwy, do napisania 
dziejów kawy i herbaty w Polsce.

                                Agnieszka Szyku³a-¯ygawska

wywany w beczkach w Warszawie. Do opuszczonej 
po powstaniu stolicy wraca³ z transportem 
marmolady tras¹ Stanis³awów-Lwów-Zamoœæ-
Lublin.

W powojennej rzeczywistoœci o kawê nie 
by³o ³atwo. Najczêœciej kupowa³o siê j¹ „spod lady”. 
Novum by³y wprowadzone w latach 70. do 
wiêkszych sklepów m³ynki, w których na ¿yczenie 
klienta mielono kawê ziarnist¹. Na mniejsz¹ skalê 
sprzeda¿ kawy i herbaty prowadzi³y „Pewex” i 
„Baltona”. Utar³ siê zwyczaj picia kawy w pracy, 
najczêœciej mielonej, zalewanej w szklankach z 
metalowymi uchwytami. Najmodniejsza by³a 
herbata tzw. „z Kopernikiem”, któr¹ reklamowa³o 
has³o: „Jeœliœ znawc¹, nie laikiem - pij herbatê z 
Kopernikiem”.

A jaka by³a przed wojn¹ herbata po 
zamojsku? - od mojego s¹siada, który jest 
„dzieckiem Zamojszczyzny” s³ysza³am, ¿e jego 
dziadek pi³ herbatê „na prikusku”, czyli z kawa³kiem 
cukru w ustach.

O tych oraz o innych historiach zwi¹zanych 
z kaw¹ i herbat¹ na ziemiach polskich pisze 
Kordian  Tarasiewicz  w  wydanej  w  zesz³ym  roku

Kazimierz Boles³aw Malinowski

Odszczekujê

Ostatnio wpada³y mi pod laser same 
pankowe kichy. Flaczywo, wtórnoty i durnoty. 
Pozwoli³em sobie przeto na nieuprawniony, jak siê 
okaza³o, wniosek przez indukcjê, ¿e pankowa 
stylistyka dosz³a do muru i wybija g³ówk¹ oñ 
monotonny rytm, ale skorupka nie pêka i nic siê 
¿ywego z tego nie wylêga. Oraz, ¿e dosz³o do 
trwa³ego uszkodzenia jakoœci literackiej tekstów w 
obrêbie nurtu. Niniejszym, po kontakcie z now¹ 
p³yt¹ El Bandy, czujê siê zobowi¹zany do 
odszczekania tych kalumni. O, jak¿e trudno 
wyksztusiæ mi s³owa uznania, w porywach a¿ do 
podziwu! A jednak, p³yta Skutki uboczne jest 
znakomita. Wziê³a mniê szturmem, od pierwszej 
piosnki. S³ucham i nie wierzê. Ciary po grzbiecie. 
Nie przepadam za opisami przez porównanie, bo 
gubi¹ specyfikê opisywanego, ale niech tam. Anna 
Zajdel swobodnie wytrzymuje konkurencjê 
Nosowskiej i Niki. Jej œpiew jest soczysty od emocji i 
zniewalaj¹cy. Jej teksty to dobra poezja, obroni³yby 
siê z powodzeniem równie¿ jako surowe litery. Jest 
w nich to alchemiczne po³¹czenie brutalnoœci z 
ultrawra¿liwoœci¹, które sztychem przebija siê 
przez klatê do serca. Dzieñ dobry pañstwu/ 
wchodŸcie panie i panowie/ zapraszamy do sto³u/ 

to uczta z ludzkich emocji/ uczta niebanalnych 
zachowañ/ wchodŸcie szybko/ zajmujcie miejsca/ 
szo³ siê zaczyna/ a koñczy siê œwiat. A efekt tzw. 
liryczny pomno¿ony szerokim pasmem wokalu - od 
melorecytacji do skowytu. Muzyczne aran¿e 
œwietnie podbijaj¹ dany efekt, bo reszta zespo³u te¿ 
gruch nie obija, rozmaitoœæ brzmieniowych faktur 
bezb³êdnie uzupe³nia kompozycje. Jako w³aœnie 
taka, kompletna, dopiêta ca³ostka, powali³ mniê 
szybki, 37-sekundowy numer pt. Belladonna. 
Trzymam narêcze oddechów - ikebanê z nich/ 
miêdzy palcami uschniête uniesienia - nawozem je/ 
i bieluniem nakarmiæ œwiat/ szalejem jadowitym/ 
belladonn¹/ i bieluniem nakarmiæ œwiat szalejem 
jadowitym/ belladonn¹.

Choæ jest to generalnie pulsuj¹cy gitarowy 
czad, to inkrustowany smykami, dêciakami 
blaszanymi, dŸwiêkami pozytywki. Zmiany rytmu, 
sprinty i zawieszenia, rozko³ysuj¹ dynamikê. Tu nie 
ma kaszy i plasteliny, jest giêtka elastyczna 
sprê¿yna. No, raczej literami wam tego nie zanucê, 
ale mogê zrobiæ przegl¹d poetyckiej potencji Zajdel. 
Ot, na przyk³ad: Pergaminem owiniemy czas/ 
zgubimy ten stêch³y tak bardzo dziwny/ tak 
wyczerpany œwiat. Zatem zaczerwieniony raj 
zobacz/ jak prosto w martwych skrzyd³ach ulecieæ 
tam/ gdzie koñczy siê czas/ a starcie na starcie 
metê ma/ a drobne od³amki mas/ buduj¹ sobie 
szklane kominy/ susz¹ pragnienia jak pomidory/ 

Kordian Tarasiewicz,

Kawa i herbata

na ziemiach

polskich. Handel,

konsumpcja,

obyczaje,

Warszawa 2009.
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w teatralnej masce wykrzywienia (Æma). Albo 
wiersz Wañka-wstañka, zaaran¿owany na jedn¹ z 
najlepszych piosenek na p³ycie: raz dwa trzy Baba 
Jaga patrzy/ s¹ takie miejsca, gdzie znaki drogowe 
stoj¹ do góry nogami/ ludzkoœæ siê czai, na czterech 
nogach zbli¿a siê do œmietnika/ wybuch niebawem 
wszystko w py³ rozwali/ wszystko pokryje warstwa 
kurzu nie do starcia, nie do zdarcia/ bo to bêdzie 
ludzki z t³uszczu kurz i koœci zmielonych s¹ takie 
miejsca, gdzie macice wch³aniaj¹ kolejne p³ody/ nie 
pomo¿e konik na biegunach ani wañka-wstañka/ 
an i  p las t i kowy w ien iec  pe ³en  mod ³ów 
chryzantemowy/ nie pomo¿e wata na patyku 
cukrowa ani miœ pluszowy/ ani in vitro ani apostazja 
ani naœcienne jelenie rogi/ bo to bêdzie ludzki z 
t³uszczu kurz i koœci zmielonych, a niewygnane 
jeszcze miesi¹ce k¹saæ bêd¹ w martwe uda/ 
niewygodnymi s³owami k¹saæ srodze bêd¹ w 
brzuch. Albo obrazek obyczajowy: Wysz³am za 
m¹¿ jestem w ci¹¿y/ dziœ bierzemy wózek, te¿ na 
raty/ kochamy siê z mê¿em bo mój jest m¹¿/ w M-4 
zas³ony przeciws¹siadowe/ Za trzydzieœci lat bêd¹ 
moje/ za trzydzieœci lat bêd¹ moje, moje, moje, 
moje. Wysz³am za m¹¿, z mi³oœci wysz³am/ dziœ 
mniej boli bo siê goi/ gruchnê³am o pod³ogê, 
dziecko gruchnê³o/ w M-4 zamiatam w³osami 
pod³ogi/ za trzydzieœci lat bêd¹ moje/ za trzydzieœci 
lat bêd¹ moje, moje, moje, moje. Wysz³am za m¹¿, 
gryzê wargi/ dziœ szuka³am przepisu na œmieræ/ 
podkrêcê lodówkê, schowam siê w niej/ w M-4 w 
lodówce zamro¿ê siê/ bezg³oœnie ugotuj ze mnie 
rosó³/ i jedz go przez trzydzieœci lat, sp³acaj¹c œwiat 
(Z³oty kr¹¿ek). Albo zaœpiewana proza poetycka 
przywodz¹ca skojarzenie z dokonaniami s³ynnej 
polskiej autorki m³odego pokolenia: Kiedy po raz 
pierwszy siê zakocha³am i po raz drugi, i trzeci, i 
ósmy, i trzynasty, rozk³ada³am nó¿ki, rozwiera³am 
ramiona, krzycza³am aj lov ju, bierz mnie, chciej 
mnie, po¿¹daj mnie, jestem twoja, zrobiê ci 
kanapki, uprasujê skarpetki i majtki w szeœciok¹t 
z³o¿ê, i na pó³ce u³o¿ê kolorami bejbe. Tylko oka¿ 
mi odrobinê uwagi, zmieniê siê dla ciebie, schudnê, 
umalujê oczy, ogolê nogi, wytnê irokeza na cipce, 
tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, wsadŸ mi te 
s³owa wszêdzie, gdzie siê da, w ka¿d¹ dziurê, w 
ka¿d¹ szczelinê cia³a- cz³owieczeñstwa, tylko 
obiecaj, ¿e zawsze ju¿ za rêkê bêdziemy, ¿eby inni 
widzieli jakie mam szczêœcie u boku kogoœ takiego, 
wszystko jedno jakiego, (...) jak to tata nie dawa³ mi 
mi³oœci, jak mnie bi³ i chla³ i siê go ba³am, tylko mnie 
przytulaj bo jestem ma³a, niespokojna bezbronna 
dziewczynka, tylko utul mnie do snu, najlepiej 
wiecznego, najlepiej ¿ebyœ od razu mnie zabi³, 
zadŸga³, zasztyletowa³, zamordowa³, udusi³, utopi³, 
wbi³ w serce nó¿, wbi³ w g³owê gwóŸdŸ, wbi³ w 
nadgarstki ¿yletki na sta³e, ¿ebym na sta³e ju¿ nie 
musia³a b³agaæ o mi³oœæ, na sta³e bylebyœ mnie 
kocha³,  odwiecznie.  Ale  ty  milczysz,  kochanie,

jak to, kochanieñki? Nie kochasz mnie? Nie chcesz 
mnie? Ja ci ciasto zrobiê, loda ci zrobiê, zmyjê po 
tobie brudy w zlewie, w kiblu wyszczotkujê resztki 
twojego gówna, z w³osów wyczeszê ci kurz palcami, 
z ¿ycia zabiorê ci wszystko, ze¿rê ciê, wyssê z 
ciebie energiê calutk¹, a¿ padniesz, a¿ nie bêdziesz 
chcia³ mnie widzieæ, s³yszeæ, znaæ, tylko mnie 
kochaj, proszê ciê, tylko kochaj mnie. (Ajlovju) Z 
niniejszego wnioskowaæ mo¿na, ¿e mamy do 
czynienia ze wœciek³¹ femin¹, ale nie pozbawion¹ 
poczucia autoironii.

Có¿, jako osoba niemiesi¹czkuj¹ca nieco 
za¿enowany by³em powracaj¹cymi ostentacyjnymi 
nawi¹zaniami do tej intymnej kobiecej przypad³oœci, 
i w ogóle ¿eñskich organaliów, lecz có¿ - prawda 
czasu, prawda ekranu. Namalujê obrazy krwi¹ 
menstruacyjn¹ na murach miast/ niech zobacz¹ 
narody œwiête zjednoczone wymazu krzyk 
(Kolorowe kredki). Brak œwiat³a i krwotok powolny/ 
prosto z otworu porodu (Delicje). Przybywam z innej 
myœli i jeszcze sobie polatam/ na skrajnoœciach 
p³ci¹ wyrytych skrzyd³ami zawa³u macicy (Hasz 
hasz). Takie s³owa wywo³uj¹ u mnie z³oœliwawy 
nerwowy chichocik szowinistycznej mêskiej 
szwinki. Nie ma dziwne. Ch³opcy s¹ Ÿli, ch³opcy 
biegaj¹ z no¿ami, morduj¹ dziewczêce sny/ 
wycinaj¹ je, upychaj¹c w kieszeniach grzechy/ 
wycinaj¹ w nich dziury miêdzy nogami (Karnawa³). 
Ale co tam, dobra poezja bez uszczerbku pomieœci 
rozmaite treœci.

Ca³a ta p³yta jest spójn¹ ca³oœci¹, 
konstrukcj¹ imponuj¹c¹ i rozmachem, i precyzj¹ 
detalu. Dawno ¿adna muza miê tak nie ruszy³a. 
Pankowa stylistyka wydaje siê w niej pretekstem do 
wyjœcia poza obszar tej konwencji, dlatego pozwolê 
sobie nazwaæ Skutki uboczne pierwsz¹ polsk¹ p³yt¹ 
metapankow¹.

                              Kazimierz Boles³aw Malinowski

El Banda Skutki uboczne Pasa¿er 2010.

Ma³gorzata Biernat-Œwitoniak - olej
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debiut

Monika Maciejewska

Krasnorymowanki

Lustereczko

- Lustereczko, powiedz przecie…
Kto jest najpiêkniejszy w œwiecie?

- Górniak jest kobiet¹ œwiata,
chocia¿ ma ju¿ swoje lata…

- Lustereczko! Jak ciê trzasnê!
Ramki bêd¹ ci za ciasne!

- Chcia³em rzec, ¿eœ Ty jest przecie
najpiêkniejsz¹ w ca³ym œwiecie…

- Lustereczko, powiedz szczerze,
bo ci jakoœ dziœ nie wierzê…

- Ale¿ uwierz, o bogini!
Czy ¿eœ w palcie, czy w bikini,
czyœ ubrana, czy te¿ go³a
nikt ci oprzeæ siê nie zdo³a.
Gdy siê zjawiasz na zakrêcie
twe spojrzenie jak zaklêcie
rzuca wszystkich na kolana
w dzieñ, wieczorem, no i z rana…
Swym uœmiechem ³zy osuszasz…
Z tak¹ gracj¹ siê poruszasz,
¿e mê¿czyŸni za twym krokiem
wodz¹ wyg³odnia³ym okiem,
marz¹ zanim zd¹¿¹ usn¹æ,
by sw¹ d³oni¹ twoj¹ musn¹æ…

- Tak, to jasne… wiem to przecie…
A kto najm¹drzejszy w œwiecie?

- Miodek… zdaje mi siê …chyba…
M¹droœæ z jego ust wyp³ywa…

- Jak ciê grzmotnê, Lustereczko!
To ci a¿ odpadnie wieczko!

- Zaraz, zaraz… Niech pomyœlê,
bo mam mêtlik na umyœle…
Ju¿ mi siê klaruje obraz:
Tyœ jest najm¹drzejsza teraz.
IQ masz nie do pobicia!
Wszystkie znane ci odkrycia!
Platon, Einstein, Pitagoras…
g³upsi nawet wszyscy naraz…

- Dobrze, dobrze, Lustro, wierzê…
Lecz jeœli nie mówisz szczerze
nie pomo¿e ¿aden wrzask -
samo pêkniesz…

(Lustro:)
TRZASK!

Krasnystaw 06.12.2006.

Marek Szymaniak

Warto ¿yæ piêknie

Dobrze, ¿e takie filmy jednak powstaj¹. Dla 
tych, którzy nie mieli okazji ¿yæ w PRL-u ani jednego 
dnia „Wszystko, co kocham” w re¿yserii Jacka 
Borcucha bêdzie œwiadectwem, ¿e tamte czasy, 
mimo ca³ej politycznej zawi³oœci, bywa³y barwne 
dziêki osobom, które w nich ¿y³y.

Wspó³czesny obraz PRL-u to szary œwiat, 
gdzie nic nie mo¿na i wszyscy s¹ szpiegowani. 
Borcuch wcale temu nie zaprzecza, wrêcz 
przeciwnie, pokazuje jednak, ¿e koloryt tamtych 
czasów to wyj¹tkowi ludzie.

„Wszystko, co kocham” jest opowieœci¹ o 
czasach prze³omu z pocz¹tku lat 80. Wydarzenia 
strajków, Solidarnoœci, czy stanu wojennego 
widzimy oczyma m³odych ludzi, którzy na progu 
doros³ego ¿ycia musz¹ mierzyæ siê nie tylko z 
pierwszymi powa¿nymi ¿yciowymi decyzjami, ale i 
polityk¹ totalitarnego pañstwa, która nieub³aganie 
wp³ywa na ich rzeczywistoœæ.

Grupa nastolatków, których poznajemy, 
koñczy w³aœnie szko³ê. Pojawiaj¹ siê pierwsze 
powa¿ne decyzje o przysz³oœci, pierwsze mi³oœci, 
erotyczne zafascynowania i moralne wybory, 
których wówczas nie brakowa³o. Jacek Borcuch 
przez ¿ycie m³odych osób ukazuje mia¿d¿¹c¹ si³ê 
politycznego walca, z którym - wydaje siê - nie 
sposób wygraæ, a jednak trzeba siê mu 
przeciwstawiæ.

Janek wraz z przyjació³mi zak³ada zespó³ 
punkowy. Muzyka, która wprost mówi to, co wielu 
ma odwagê tylko szeptaæ, szybko staje siê 
prywatn¹ form¹ buntu przeciw zastanej 
rzeczywistoœci. Choæ bohaterowie staraj¹ siê 
trzymaæ z dala od manifestacji i strajków, na ich losy 
ci¹gle wp³ywa polityka. Janek, którego ojciec jest 
wojskowym, kocha siê w córce opozycjonisty. 
M³odzieñcze uczucie zostaje gwa³townie 
przerwane przez stan wojenny, a potem ucieczkê 
przeœladowanej rodziny do NRD. Cz³owiek znów 
staje siê nikim na drodze wielkiej polityki.

Zachwyt publicznoœci na festiwalu w Gdyni 
jest zrozumia³y, bo seans jest prawdziw¹ 
przyjemnoœci¹. Pomys³owa realizacja, oszczêdne, 
aczkolwiek trafne dialogi, czy œwietna muzyka w 
wykonaniu Leszka Mo¿d¿era sprawiaj¹, ¿e film nie 
tylko wzrusza, ale i sk³ania do refleksji.

Refleksji dla ka¿dego innej. Dla starszych 
bêdzie to powrót do czasów m³odoœci. Dla 
m³odszych - podró¿ przez PRL nie tylko szary i 
zniewolony, choæ te¿, ale przede wszystkim przez 
indywidualne historie piêknych moralnie ludzi 
wchodz¹cych w doros³e ¿ycie.
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M³odzieñczy idealizm, naiwnoœæ, chêæ 
poznawania i uczenia siê œwiata dodaje energii tym, 
którzy w ferworze codziennych zmagañ z 
rzeczywistoœci¹ zagubili nadziejê na lepsze czasy. 
„Wszystko, co kocham” przywraca ten m³odzieñczy 
b³ysk w oku, który krzyczy, ¿e warto ¿yæ! I to ¿yæ 
piêknie.

                                                   Marek Szymaniak

Zachwyt nad codziennoœci¹ w szerokiej 
gamie barw. Borowski  jest  pasjonatem 
codziennoœci i z³a, które tkwi w ka¿dym z nas. 
Fabu³a jego debiutanckiego filmu opiera siê na 
szeregu bohaterów, których poznajemy zaledwie 
przez chwilê, wchodz¹c w ich ¿yciowe dramaty, aby 
po chwili przenieœæ siê w do nastêpnej postaci i na-
stêpnej. ¯ycie widziane z góry. Obserwacja wielkiej 
metropolii bez nazwy, to jak ogl¹danie têtni¹cego 
¿yciem mrowiska. Dziesi¹tki bohaterów, dziesi¹tki 
sytuacji, ¿yciowych wyborów, decyzji, dramatów, 
lêków, zdrad, zazdroœci, depresji, bezsilnoœci, 
œmierci, nienawiœci, mi³oœci, pustej namiêtnoœci i sa-
motnoœci. Wszystkie te stany ³¹czy jedno - cz³owiek. 
Borowski decyduje siê na bohatera zbiorowego 
w³aœnie dlatego, aby móg³ oddaæ wszystkie 
odcienie szaroœci i bulgocz¹cego w nas z³a.

Kilkunastu bohaterów i kilkanaœcie œwietnie 
odegranych ról. Trudno wybraæ jednego czy dwoje 
aktorów, którzy swoim krótkim epizodem zas³u¿yli 
na wiêkszy szacunek ni¿ reszta. Pokrzy¿owane 
w¹tki, losy postaci, ich codziennoœci ukazane przez 
twórców nakazuj¹ odbieraæ grê aktorsk¹ jako 
ca³oœæ - a ta jest zachwycaj¹ca. Naturalnoœæ i piê-
kna naiwnoœæ taksówkarza (Mariana Dziêdziela) 
czy psychologiczna g³êbia bezsilnoœci i depresji 
bij¹ca z twarzy chudego gazeciarza odgrywanego 
przez Andrzeja Mastalerza to istny dramatyczny 
majstersztyk. A to tylko pierwiastek tego, co oferuje 
widzom zespó³ aktorski.

Akcja filmu rozgrywa siê w wielkiej 
nienazwanej metropolii. Uniwersalizm bezimien-
nych postaci i miejsc nakazuje nam wi¹zaæ 
ekranowe wydarzenia z codziennym ¿yciem 
ka¿dego z nas. Niewa¿ne, czy jest to wielki 
biurowiec, czy mieszkanie w burz¹cej siê kamienicy 
- wa¿na jest rzeczywistoœæ, która nas otacza. 
Wa¿ne jest ¿ycie ludzi, których codziennie mijamy, 
ich dramaty, problemy, o których istnieniu nie mamy 
pojêcia. Re¿yser nie ka¿e nam pochylaæ siê nad 
ka¿dym cz³owiekiem z pytaniem „czy wszystko w 
porz¹dku?”, ale sk³ania do refleksji, a przede 
wszystkim œwiadomoœci. Czuj¹c, ¿e rzeczywistoœæ 
to coœ wiêcej ni¿ tylko nasze ¿ycie, bez wzglêdu jak 
weso³e b¹dŸ tragiczne, mamy namiastkê 
œwiadomoœci i spojrzenia na ludzkie mrowisko z 
góry. Widok ten, raz doœwiadczony, nigdy ju¿ nie da 
nam spokoju. O ten niepokój walczy Borowski. 
Niepokój bowiem jest twórczy, sk³ania do dzia³ania.

Ogl¹daj¹c „Zero” Borowskiego mamy 
nieodparte wra¿enie, ¿e jest to film zagraniczny. 
Monta¿ jest bowiem bezb³êdny, precyzyjny i do-
k³adnie przemyœlany, a dodatkowo niezwykle 
dynamiczny. Film o nie³atwej przecie¿ tematyce 
i treœci, w³aœnie dziêki rzadko spotykanej w polskim 
kinie formie, p³ynie, szybko porywaj¹c widza dziêki 
stopniowo  budowanym  napiêciu.  Porównania  do 

Foto W. Krajewski

Marek Szymaniak

Zero z³udzeñ

„Wszystko, co kocham”, scenariusz i re¿yseria:
Jacek Borcuch, zdjêcia: Micha³ Englert,
Polska 2009.

¯ycie jest z³udzeniem. Niezale¿ne decyzje, 
które podejmujemy ka¿dego dnia staj¹ siê 
mechanizmem zniewolenia, które na siebie 
nieœwiadomie nak³adamy. Mechanizmy dzia³añ 
maj¹ce przynieœæ nam szczêœcie, staj¹ siê reakcj¹ 
³añcuchow¹ skutków, których nigdy nie mo¿emy 
przewidzieæ. Phil Bosmans powiedzia³ kiedyœ: 
„Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nigdy nie 
zaplanujesz. One przyjd¹ same”. Pawe³ Borowski, 
debiutuj¹cy w roli re¿ysera filmem „Zero”, zdaje siê 
dopowiadaæ: najgorszych chwil w ¿yciu tak¿e nie 
zaplanujesz, ale czy tego chcesz czy nie, w koñcu 
dopadn¹ Ciê i zniszcz¹. Nie miej z³udzeñ! Nic Ci nie 
pomo¿e!
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dzie³ Altmana czy „21 gramów” Alejandro Iñárritu, a 
tak¿e „Miasta Gniewu” Paula Haggisa s¹ jak 
najbardziej na miejscu. Szczególnie, ¿e d¹¿enie do 
naœladownictwa dzie³ mistrzów kina jest niezwykle 
udane. Oby wiêcej m³odych re¿yserów z Polski 
mia³o tyle odwagi i talentu, aby naœladowaæ 
filmowych mocarzy.

„Zero” to tytu³ nieprzypadkowy. Jeden dzieñ 
z ¿ycia przedstawiony w filmie to jeszcze jeden 
kolejny dzieñ z ¿ycia. Zdarzy³o siê tak wiele, a 
przecie¿ mo¿na uznaæ, ¿e nie zdarzy³o siê nic. 
Wstaje nowy dzieñ.  Dla n ieznajomego 
przechodnia, tak jak dla widza, tragedia w ¿yciu 
obcego cz³owieka to przecie¿ nic, zero. Tylko czy 
na pewno? Setki razy przechodzimy obok ludzkich 
dramatów zupe³nie bezrefleksyjnie, a potem 
dziwimy siê jak mog³o spotkaæ nas coœ równie 
traumatycznego i dlaczego dla nikogo to nic nie 
znaczy. Borowski wystawia nam z³o œwiata tkwi¹ce 
w cz³owieku i w ¿yciu na tacy. Mo¿emy je obejrzeæ, 
us³yszeæ, pow¹chaæ i uciec albo prze³kn¹æ, zrzygaæ 
siê, nie przespaæ nocy - prze¿yæ w pe³ni. Wybór 
nale¿y do nas.

                                                   Marek Szymaniak

Pierwszy Festiwal Filmoteki Szkolnej odby³ 
siê w Warszawie w dniach 14-15 czerwca 2010 r. 
Spotkanie to by³o podsumowaniem ca³orocznej 
pracy szkó³, które bra³y udzia³ w projekcie. Na 
festiwal przyjechali uczniowie i nauczyciele z 40 
szkó³ z ca³ej Polski.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazjê 
zwiedzaæ: Wytwórniê Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych, Archiwum Filmoteki Narodowej, The 
Chimney Pot, Platige Image, TVN, Warszawsk¹ 
Szko³ê Filmow¹ i Mistrzowsk¹ Szko³ê Re¿yserii 
Filmowej Andrzeja Wajdy. Wieczorem odby³y siê 
warsztaty integracyjne, które by³y doskona³¹ okazj¹ 
do wymiany doœwiadczeñ. Ostatni punkt programu 
to wieczór filmowy, czyli pokaz filmów uczniowskich 
po³¹czony z dyskusj¹. Projekcje odbywa³y siê w 
dwóch salach. £¹cznie zaprezentowano 31 filmów, 
m.in. pracê „Oby gadaæ” Aleksandry Mochniej, 
uczennicy II  LO im. C. K. Norwida w 
Krasnymstawie. Film ten zaj¹³ pierwsze miejsce w 
VIII Powiatowym Konkursie Filmowym „Spotkanie z 
X Muz¹ - bli¿ej marzeñ”. Du¿e wra¿enie na 
uczestnikach festiwalu zrobi³y plakaty filmowe 
Agnieszki Dolskiej, Idy Krzy¿anowskiej i Ma³gorzaty 
Œruty -  uczennic  z  Pañstwowego  Liceum 

Plastycznego im. Leona Wyczó³kowskiego w 
Bydgoszczy.

Drugi dzieñ zacz¹³ siê od uroczystego 
otwarcia festiwalu z udzia³em Agnieszki Odorowicz 
- dyrektor PISF, Alicji Pacewicz - dyrektor ds. 
programów i wydawnictw CEO oraz Wiktora 
Jêdrzejca - dyrektora Departamentu Szkolnictwa 
Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN. 
Nastêpnie odby³ siê pokaz filmów nagrodzonych w 
konkursie dla uczniów i wrêczenie dyplomów 
laureatom. Nagrodê g³ówn¹ zdoby³a etiuda filmowa 
„Krótki film o Ma³gosi” Agnieszki i Zosi Tucholskich 
poœwiêcona ich siostrze z zespo³em Downa. 
Kolejny punkt programu to targi projektów w foyer 
kina „Kultura”. Równolegle odby³y siê projekcje 
dziesiêciu najlepszych filmów nagrodzonych w 
konkursie Filmoteki Szkolnej. W czasie targów 4-
osobowe reprezentacje (3 uczniów i nauczyciel) ze 
szkó³ mia³y mo¿liwoœæ przedstawiæ swoje dzia³ania: 
filmy, plakaty, fotorelacje, reporta¿e z wydarzeñ 
organizowanych w szko³ach. Uczestnicy festiwalu 
mieli równie¿ mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ z 
ekspertami, którymi byli m.in. Agata Buzek, 
Karolina Gruszka i Andrzej Jakimowski. Moderator 
kursu internetowego dla uczniów organizowanego 
przez Filmotekê Szkoln¹, aktor Grzegorz Emanuel 
zaproponowa³ opiekunowi MDKF „Iluzjon” 
zorganizowanie letnich warsztatów filmowych dla 
m³odzie¿y. Miejmy nadziejê, ¿e takie wakacyjne 
spotkanie filmowe uda siê zorganizowaæ w 
Krasnymstawie w czasie przysz³ych wakacji.

„Zero” (dramat), scenariusz i re¿yseria: Pawe³
Borowski, zdjêcia: Arkadiusz Tomiak, muzyka:
Adam Burzyñski premiera:  23.10.2009 Polska.

Filmowe podró¿e „Iluzjonu”
MDKF „Iluzjon” na Festiwalu Filmoteki
                            Szkolnej
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Festiwal zakoñczy³y wyst¹pienia Alicji 
Pacewicz, prof. prof. Ma³gorzaty i Marka 
Hendrykowskich oraz Andrzeja Jakimowskiego. W 
swoich wypowiedziach wyrazili oni uznanie dla 
pasji filmowej uczniów. Z podziwem mówili o pracy 
nauczycieli w zakresie edukacji filmowej, a tak¿e o 
ich wieloletnim zaanga¿owaniu w dzia³ania 
zwi¹zane z filmem.

      Filmowy Zwierzyniec

Od 6 do 15 sierpnia Zwierzyniec po raz 
jedenasty goœci³ mi³oœników X Muzy, którzy licznie 
przybyli z Polski i z zagranicy. Jak co roku, 
przyjechali stali bywalcy LAF-u z Rosji i Ukrainy, ale 
nie zabrak³o tak¿e goœci z RPA. Zwierzyniec 
przyci¹ga nie tylko dlatego, ¿e jest to urokliwe 
miejsce. Program Letniej Akademii Filmowej jest 
niezwykle bogaty, wiêc trudno siê dziwiæ, ¿e 
przyje¿d¿a tam wielu kinomanów w ró¿nym wieku. 
Oko³o 350 filmów wyœwietlanych w szeœciu kinach 
podzielono na cykle, np. „Od apartheidu do 
mundialu”, „Urodziny pana Czechowa”, „K³opoty z 

Witkacym”, „Elegia dla konia”, „S³owackie 
przypadki”, „Wêgierski czas teraŸniejszy”, 
„Bogowie rocka umieraj¹ m³odo”, „W polskim 
obiektywie” czy retrospektywy Gianni Amelio i Marco 
Bellocchio. Program LAF-u to nie tylko filmy, ale 
tak¿e spektakle teatralne, koncerty i warsztaty.

Uroczyste otwarcie rozpoczê³o siê od 
reporta¿u o jubileuszowej Akademii zrealizo-
wanego przez filmowców z Kijowa. Nastêpnie rektor 
Piotr Kotowski przywita³ licznie zgromadzonych 
lafowiczów. Natomiast burmistrz Zwierzyñca, po 
wyg³oszeniu wielu ciep³ych s³ów pod adresem 
Kotowskiego, wrêczy³ mu klucz do miasteczka.

Niezwyk³ym wydarzeniem tegorocznej 
Akademii okaza³ siê cykl filmów z RPA. Piotr 
Kotowski podkreœli³, ¿e cykl „Od apartheidu do 
mundialu” jest pierwszym tak obszernym 
przegl¹dem filmów z tego kraju w Polsce. W 
Zwierzyñcu pokazano historiê filmu po³udniowo-
afrykañskiego: od „Pionierów” Harolda Shawa z 
1916 r., przez „Kraj na uboczu” Svena Perssona z 
1974, po filmy z ostatnich lat, np. „Dystrykt 9” Neilla 
Blomkampa z 2009 r. W ramach tego cyklu odby³y 
siê tak¿e spotkania autorskie z re¿yserami z RPA. 
Richard Stanley prezentowa³ „Demona piasków”, 
natomiast Zola Maseko pokaza³ w Zwierzyñcu 
„¯ycie i czasy Sary Baartman” i „Drum”. W kinie 
„Skarb” re¿yserzy dyskutowali z widzami nie tylko 
na temat swoich filmów, ale tak¿e rozmawiali o 
problemach spo³ecznych w RPA.

Uroczyste otwarcie Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

Prof. Ma³gorzata i Marek Hendrykowscy
z delegacj¹ z II LO w Krasnymstawie.

Piotr Kotowski wrêcza statuetkê Galinie Czerniak
- laureatce Konkursu na Najlepszy Film o LAF-ie. 

Re¿yser z RPA Zola Maseko w czasie spotkania 
autorskiego w kinie „Skarb”. 
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autonomicznej republiki w ramach Federacji 
Rosyjskiej, rumuñskiego „Fanfare Transylwania” 
czy lubelskiego zespo³u „Dron”.

Na koniec warto wspomnieæ, ¿e w Akademii 
uczestniczyli laureaci VIII Powiatowego Konkursu 
Filmowego organizowanego przez M³odzie¿owy 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” dzia³aj¹cy przy II 
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. C. K. Norwida w 
Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury. 
Dziêki wspó³pracy z Piotrem Kotowskim - 
wiceprzewodnicz¹cym Polskiej Federacji DKF - od 
2001 r. laureaci otrzymuj¹ od PF DKF akredytacje 
na Letni¹ Akademiê. Pobyt trojga uczniów z II LO 
zosta³ sfinansowany ze œrodków Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zadania 
Edukacja filmowa prowadzona przez MDKF 
„Iluzjon”.

Tych, którzy nie byli w Zwierzyñcu w 
pierwszej po³owie sierpnia, zachêcam do 
p rze j rzen ia  s t rony  in te rne towe j  LAF-u  
(www.laf.net.pl), gdy¿ nie sposób opisaæ 
wszystkich ciekawych wydarzeñ 11. Akademii. Po 
prostu tam trzeba byæ! Za rok odbêdzie siê kolejna 
edycja Akademii, wiêc warto o LAF-ie pamiêtaæ.

              Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”

Do Zwierzyñca przyjechali tak¿e goœcie z 
Europy. Re¿yser Simon Szabó po projekcji filmu 
„Papierowe samoloty” przedstawi³ sytuacjê kina 
wêgierskiego. W czasie spotkania autorskiego, 
re¿yser Vladimir Balko odpowiada³ na pytania 
dotycz¹ce filmu „Spokój w duszy”. Nie zabrak³o 
tak¿e pytañ dotycz¹cych kondycji kina s³o-
wackiego.

Gianni Amelio i Marco Bellocchio, pomimo 
¿e nie mogli przyjechaæ, udzielili wywiadów 
specjalnie dla LAF-u w zwi¹zku z retrospektywami 
ich filmów. Wypowiedzi w³oskich re¿yserów mo¿na 
by³o przeczytaæ w „Zwierzyñcu Filmowym” - piœmie 
Letniej Akademii Filmowej. Du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³ siê film Bellocchio „Zwyciêzca” o 
zwi¹zku m³odego Benito Mussoliniego z Id¹ Dalser. 
Na uwagê zas³uguje tak¿e film Amelio „Klucze do 
domu” nakrêcony na podstawie ksi¹¿ki „Urodzeni 
dwa razy” Giuseppe Pontiggii, ojca Andreasa 
urodzonego z pora¿eniem mózgowym.

Zwierzynieck¹ „ucztê kinomana” dope³ni³y 
polskie filmy prezentowane w kilku cyklach, m.in. 
„Lech Majewski. Œwiat wed³ug Bruegla” Dagmary 
Drzazgi, „Hel” Kingi Dêbskiej, „Prosta historia o 
mi³oœci” Arkadiusza Jakubika, „Ró¿yczka” Jana 
Kidawy-B³oñskiego, „Mistyf ikacja” Jacka 
Koprowicza, „Cudowne lato” Ryszarda Brylskiego 
czy „Wenecja” Jana Jakuba Kolskiego. 
Wymienione filmy reprezentuj¹ ró¿ne gatunki, ale 
³¹czy je jedno - na pewno s¹ warte obejrzenia!

Atrakcje LAF-u to tak¿e nocne seanse i 
koncerty na dziedziñcu zabytkowego browaru 
zwierzynieckiego. W kinie nocnym pokazano, m.in. 
„The Hurt Locker. W pu³apce wojny” Kathryn 
Bigelow, „Co nas krêci, co nas podnieca” 
Woody'ego Allena, „Zdobyæ Woodstock” Anga Lee. 
Imprezy towarzysz¹ce, zaczynaj¹ce siê o pó³nocy, 
to koncerty zespo³ów, m.in.: „Huun Huur Tu” z Tuwy, 

Uczestnicy LAF-u przed projekcj¹ filmu
               w kinie „Jowita”.

Henryk Radej

Krzepki Mro¿ek

Znów bêdzie o S³awomirze Mro¿ku. A o 
bli¿szym mi o wiele bardziej ni¿ S.M. - Zbigniewie 
Herbercie, pisa³em mo¿e jeszcze w licealnym 
wypracowaniu? Mro¿ek mnie dra¿ni i intryguje, 
œmieszy i denerwuje, a Herbert... hmmm, co robi 
Herbert? Herbert regeneruje moje pot³uczone 
cz³owieczeñstwo (coœ podobnego!?), odbudowuje 
to, co tracê w barbarzyñstwie codziennoœci (a 
jak¿e!). Jednak, wobec twórczoœci obu tych 
autorów nie mo¿na byæ obojêtnym. Mro¿ek kopie i 
wali po pysku, bawi siê s³owem i histori¹, czerpi¹c 
perwersyjn¹ przyjemnoœæ z tej zabawy, zmusza do 
myœlenia. Herbert jest uwznioœlony „ponad to 
wszystko” i krzepi w inny sposób.

Pad³o na Mro¿ka, bo tego lata obchodzi³ 
swoje 80. urodziny! - Sto lat, Mistrzu! Proszê 
wybaczyæ ten g³upi okrzyk kolokwialny, ale to takie 
polskie. Plurimos annos! - w tym kontekœcie - by³oby 
zupe³nie niestosowne.

Móg³bym go jeszcze wyœciskaæ, ale on 
kolejny raz... wyjecha³ z Krakowa! Nie wiem te¿, czy 
¿yczy sobie do¿yæ stu lat? Licho wie, co jeszcze 
k³êbi siê w jego przewrotnej g³owie?

Przyznajê siê, ¿e nie znam wszystkiego, co 
wysz³o spod rêki Mro¿ka. Usi³ujê przypomnieæ 
sobie chronologiê tego, co ogl¹da³em w ró¿nych 
polskich teatrach, co czyta³em na fali „powrotu” 
zakazanego w PRL-u (zw³aszcza po 1968 roku) 
autora. Po stanie wojennym Mro¿ek „sam siê 
zakaza³”, zastrzegaj¹c, by nie publikowaæ jego 
utworów  w  polskiej  prasie  i  nie  pokazywaæ  jego 
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Postanowi³em uczciæ urodziny Mro¿ka doœæ 
nietypowo, ale po¿ytecznie, bo prac¹ na grz¹dkach 
za rodzinn¹ stodo³¹ z jednoczesnym przy-
pomnieniem sobie z mp-trójki wybranych 
fragmentów jego Dziennika powrotu (z 2000 r.). 
Lubiê s³uchaæ tych opowieœci o ¿yciu na ranczo „La 
Epifania” w Meksyku i o tym, jak bohater sposobi³ 
siê do powrotu do Polski. W drugim tomie Dziennika 
(w 1996 roku Mro¿kowie wrócili do Krakowa) jego 
pisanie przeradza siê w celne felietony ze scenkami 
rodzajowymi, pe³nymi absurdów tzw. „wolnej” 
Polski. Tu i ówdzie czytam, ¿e Mro¿ek celuje w 
wyszydzaniu polskoœci, moralnoœci, tradycji i patrio-
tyzmu. Istotnie, czasem przegina i mo¿e boleæ to i owo, 
ale umiejmy stan¹æ z boku i popatrzeæ na siebie z 
dystansu.

Zas³uchany, opieli³em - w rytm prozy Mro¿ka 
- doœæ spory warzywniak. S³oñce ju¿ za drzewami i 
rzuca ch³odniejsze cienie. Jak co dzieñ, pod 
wieczór, skrajem drogi, chwiejnym krokiem wraca 
pieszo (jakie to Mro¿kowe!) po pracy we m³ynie 
znajomy z s¹siedniej wsi. Zawsze, gdy minie ³¹ki i 
wchodzi miêdzy zabudowania, jego krok staje siê 
bardziej „oporny” - tê sztukê udawania opanowa³ do 
perfekcji. Auta tr¹bi¹ i mijaj¹ go szerokim ³ukiem. 
Ten, nie bacz¹c na nic, od lat w tym samym miejscu 
zaczyna na ca³e gard³o œpiewaæ: „My ze spalonych 
wsi. My z g³oduj¹cych miast. Za g³ód, za krew, za 
lata ³ez ju¿ zemsty nadszed³ czas!” - to marsz 
Gwardii Ludowej z czasów II wojny œwiatowej. 
Mro¿ek by siê uœmia³! I pewnie wykorzysta³ w jakimœ 
opowiadaniu. M³ynarz wojny nie pamiêta, bo jest 
jeszcze m³odszy ode mnie, ale pokazaæ ca³ej wsi, ¿e 
ma siê „ten g³os” i rzekomo ma za co wypiæ - czemu 
nie?

„Im jestem starszy, tym bardziej chce mi siê 
œmiaæ i tym mniej siê œmiejê. Zaœ dowcipów nie 
opowiadam prawie nigdy” (z Dziennika powrotu). 

Trumna ze szcz¹tkami Miko³aja Kopernika

sztuk w polskiej telewizji. W polskich teatrach sztuki 
Mro¿ka œwiêci³y w tym okresie triumfy. Wtedy to 
mia³em okazjê obejrzeæ Vatzlava (z 1968), 
Szczêœliwe wydarzenie (z 1973), RzeŸniê (z 1973), 
Garbusa (z 1975), Pieszo (z 1980). Emigrantów (z 
1974) ogl¹da³em jeszcze za Gierka w wykonaniu 
jakiegoœ amatorskiego teatru w Lublinie i od tej pory 
nie mogê uwolniæ siê od Mro¿ka. Potem chwyci³em 
za opowiadania ze s³ynn¹ ok³adk¹, jak¿e œwietnie 
pasuj¹c¹  do  jego  twórczoœci. Do dziœ najbardziej 

pamiêtam Pieszo - gorzk¹, acz realistyczn¹ 
metaforê o stanie polskiego ducha, porównywan¹ z 
Weselem Wyspiañskiego i Popio³em i diamentem 
Andrzejewskiego; obraz Polski powojennej, 
skundlonej i „uludowionej”. Niestety, taka by³a 
przez ponad 50 lat siermiê¿nego socjalizmu i po 
czêœci jest tak¹ nadal, bo u w³adzy ci¹gle s¹ jakieœ 
„podejrzane typy”, zaœ sensacja i emocje wywo³uj¹ 
spo³eczny ferment, ale ostatecznie niczego 
pozytywnego nie za³atwiaj¹. Kilka razy widzia³em 
ró¿ne inscenizacje s³ynnego Tanga (z 1964) i zaw-
sze znajdujê w nim coœ nowego i... przera¿aj¹cego 
o cz³owieku ¿¹dnym w³adzy. 



Oto ca³a Mro¿kowa filozofia, bêd¹ca esencj¹ jego 
m¹droœci ¿yciowej. W Dzienniku denerwuje mnie 
równie¿ kilka ponadczasowych i globalnych 
tematów w „naiwnej” interpretacji autora, jak 
choæby jego przekorne t³umaczenie teorii 
spiskowej. Ale Mro¿ek nie by³by sob¹, gdyby nie 
„wierci³ dziury” w nas samych, na wzór 
wspomnianej wczeœniej ok³adki ksi¹¿ki z wyborem 
opowiadañ i dramatów.

Równo dwa lata temu Mro¿ek znów „uciek³” 
z Polski - tym razem do Francji, do Nicei. W 
wywiadach zarzeka siê, ¿e ju¿ nic wiêcej nie 
napisze, nie narysuje, ale obiecuje wracaæ tu co 
jakiœ czas, bo przecie¿ mamy Uniê Europejsk¹ i 
wszêdzie jest siê u siebie. Po¿yjemy - zobaczymy. 
Ponad 40 lat temu ucieka³ z Polski przed 
komunizmem. Przed czym lub przed kim ucieka 
teraz Mro¿ek? Przed nami, czy przed sob¹ samym?

Mistrza nie ma, ale w Warszawie i Krakowie 
pod koniec wrzeœnia odbêdzie siê festiwal pod 
nazw¹ „Mro¿ek na XXI wiek”. Program imprezy 
wype³ni¹ ciekawe wydarzenia teatralne, wystawy 
oraz spotkania z… autorem. ¯yczeniem 
organizatorów jest, aby 80. urodziny pisarza sta³y 
siê okazj¹ do ponownego siêgniêcia po jego ksi¹¿ki 
i do próby nowej interpretacji jego dzie³. Niebawem 
uka¿e siê pierwszy z trzech niepublikowanych 
tomów dzienników Mro¿ka (Dziennik 1962-1969). 
Zapowiada siê ma³e trzêsienie ziemi.

Henryk Radej
Zagroble, lato 2010

PS
* Autorem rysunków jest S³awomir Mro¿ek
* Autorami ilustracji na ok³adce s¹ Zofia i Andrzej 
Darowscy (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975)
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Popowstaniowe impresje w biegu
1944-2010; Krasnystaw - Marki - Z¹bki - 
Warszawa

„Tam siê rodz¹ typy zuchwa³e i uparte, umiej¹ce 
chcieæ i dzia³aæ”, Zofia Kossak-Szczucka „Per³y 
Kresów”, wyd. Arystoteles, Warszawa 2008

„Czy ty wiesz, co robisz?” - us³ysza³am 
przed startem od kibica, który mimo zagro¿enia 
burz¹ stulecia przyby³ podaæ mi w razie potrzeby 
sole trzeŸwi¹ce. To by³a reakcja na komunikat, ¿e w 
Biegu Powstania Waszawskiego 2010 mam zamiar 
przebiec 10 km. Nie jestem zawodowym 
sportowcem, pomimo szaleñstw m³odzieñczych i 
osobowoœci sk³onnej do ekstrem wszelakich, mogê 
okreœliæ swoj¹ nik³¹ wytrzyma³oœæ. Zaczê³am 
biegaæ w czerwcu, nie myœl¹c nawet o jakimkolwiek 
sfinalizowaniu tych niby-treningów. Fakt, krótko, ale 

dlaczego tak ma³o wiary w kobiece, cz³owiecze 
si³y?

„Czy ty wiesz, co robisz?” - towarzyszy³o mi 
zaraz po tym, jak fala zmotywowanych do walki 
pcha³a mnie do przodu, narzucaj¹c tempo swoj¹ 
energi¹. Szybko poczu³am siê zmêczona, powieki 
zasz³y zniechêceniem, czo³o zrosi³a myœl, by siê 
poddaæ.

Czy Wy wiecie, co robicie? Czy Oni 
wiedzieli, co robi¹? Czy to ma jakikolwiek sens? 
Czy kogoœ to obchodzi? Czy komuœ siê przyda? 
Pytania roku 1944 i 2010.

Nie wiem, czy Pokolenie '20 siê 
zastanawia³o i jak d³ugo. Mo¿e dywagacje 
pozostawi³o potomnym, garbi¹cym siê nad 
dokumentami, pismami, doktoratami. Dzisiejszym 
spekulantom i analitykom. K³ócicielom i k³ótowcom. 
Pewnie by³o w czyimœ planie, z tak¹ w³aœnie 
decyzj¹ - RUSZAJ! - samo o tym nie wiedz¹c.

Aleksandra Nizio³
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„Bez przesady, mam 26 lat, jeszcze ca³e 
¿ycie przede mn¹!” - mówi³a Agata Mróz w filmie 
dokumentalnym emitowanym w TVN w rocznicê jej 
œmierci („Lekcja Agaty”, re¿. ks. Maciej Maku³a). 
„Bez przesady, dam radê” - polemizowa³am w 
g³owie z g³osem kibica ma³ej wiary w moje si³y, 
zbiegaj¹c brukowan¹ uliczk¹ pod Mostem Œl¹sko-
D¹browskim, z trudem ³api¹c oddech. Serce 
zatrzyma³o siê ze strachu na mikrosekundê 
zaskoczone odg³osami strza³ów p³yn¹cych z 
ustawionych wzd³u¿ trasy g³oœników. Zaczê³o siê, 
teraz ju¿ nic nie wiadomo, nic nie bêdzie jak 
przedtem. Atak. Piêkni dwudziestoletni, m³odsi i 
starsi ode mnie, którzy ca³e ¿ycie mieli przed sob¹. 
Czym by siê dzisiaj zajêli? Czytaniem prasy i 
ksi¹¿ek? Blogami? Biznesem? Zbawianiem 
œwiata?

Nie us³yszê odpowiedzi od 22-letniej 
Krystyny Budzyñskiej, pseudonim „Anna”, która nie 
lêka³a siê - tak jak ja - widoku krwi, pociêtej skóry, 
poszarpanych miêœni. Nie by³o zaœ w jej ¿yciu 
pragnienia udzia³u w zbrojnym powstaniu, oko w 
oko z trupi¹ czaszk¹. Sanitariuszka, poetka, czy 
wiedzia³a, co robi, wybieraj¹c szko³ê pielê-
gniarsk¹?

Nie dowiem siê te¿ ju¿ niczego od 
Zygmunta Stanis³awa Nizio³a, pseudonim 
„¯yletka”, kuzyna, który walczy³ na Mokotowie, 
podobnie jak wy¿ej wymieniona. Jemu dane by³o 
prze¿yæ. Jak to „ca³e ¿ycie”, które potem mia³ przed 
sob¹, wygl¹da³o? Zmar³ w 2008 roku. Nie zd¹¿y³am 
spytaæ. Krzysztof Nizio³, rodzic, genealog, który 
odkry³ kuzyna-powstañca, mo¿e jeszcze dotrze do 
tej historii. Nie przeka¿ê jednak „¯yletce” informacji, 

¿e myœl o nim dodawa³a mi si³ podczas biegu, 
chocia¿ nie te same ostrza³y nam towarzyszy³y.

Czy coœ ³¹czy Krasnystaw z powstaniem 
warszawskim? Czy ktoœ przystan¹³ w godzinê W? 
Tego dnia by³am w Bieszczadach. W Cisnej deszcz 
nie pada³, ale zachmurzy³o mnie tempo 
samochodów i przechodniów o 17... Jak poza 
Warszaw¹ prze¿ywa siê ten dzieñ? W grupie, w 
samotnoœci? I czy w ogóle?

Dobieg³am z ma³o zawodowym czasem. 
By³o ciê¿ko, bo zabra³am ze sob¹ ob³adowany 
plecak - dzieciñstwa i dorastania w Krasnymstawie, 
rodzinnego, wiekowego powi¹zania z kuzynem 
powstañcem 44 roku. W dialogu przesz³oœci z 
teraŸniejszoœci¹ - stowarzyszeniem Grupa Marki 
2020 i moj¹ siedmioletni¹ prób¹ zadomowienia w 
tym mieœcie, Z¹bkami, w których zaczê³a siê 
przygoda z bieganiem, Warszaw¹, która tak jak 
niegdyœ powstañców, otacza dziœ ramionami 
wszystkich dwudziestolatków, a o tamtych chce co 
roku przypominaæ. To by³ bieg ku pamiêci miejsc 
i osób. Z wdziêcznoœci¹ tacie, Izabeli Antosiewicz, 
spo³eczniczce z Weso³ej, która zarazi³a mnie pasj¹ 
biegania, Marzenie Malickiej, mojej wspó³lokatorce, 
która oswoi³a dla mnie œcie¿ki z¹bkowskiego lasu.

Po³¹czy³am w sobie tego wieczoru rok 
1944 i 2010. Lubelszczyznê i Mazowsze. Kresy 
i Centrum. Pokolenie Kolumbów i XXI wiek. Mo¿e to 
miasto o pó³ruskiej nazwie tak mnie wychowa³o? 
Mo¿e ono jest ojczyzn¹ uparciuchów i zuchwalców, 
domem Andersenowskich ma³ych syren - 
osobowoœci pogranicza? Mo¿e ono zna odpowiedzi 
na pytania? Zrozumia³oby powstañców.

                                                    Aleksandra Nizio³

Wies³aw Bojarczuk

Radecznica, jakiej nie znamy

I  Miejsce kultu

Ma³o który œwiêty cieszy siê wœród wiernych 
tak¹ popularnoœci¹ jak œw. Antoni Padewski. 
Niemal w ka¿dej diecezji znajdziemy koœció³ pod 
jego wezwaniem, natomiast bazylika lub katedra 
bez o³tarza lub przynajmniej figury œw. Antoniego to 
niezwyk³a rzadkoœæ. Równie¿ w koœciele pw. œw. 
Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, w nawie 
bocznej po lewej stronie jest o³tarz z jego 
odnowionym wizerunkiem. Kult œw. Antoniego 
rozwin¹³ siê bardzo szybko ju¿ w I po³owie XIII w. i to 
nie tylko w Italii, ale w ca³ym chrzeœcijañskim 
œwiecie. Ku czci œwiêtego powsta³o wiele bractw 
i  kilka  zakonów.  Œw.  Antoniego  jako  swojego £
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patrona uznaj¹ mieszkañcy Lizbony, górnicy, 
ma³¿onkowie, narzeczeni, po³o¿nice, ubodzy. 
Wzywano œw. Antoniego jako orêdownika w 
przypadku bezp³odnoœci, w sprawach rodzinnych, 
podczas zarazy byd³a. Najbardziej jest nam znany 
jako patron ludzi i rzeczy zagubionych. W 
ikonografii ukazuje siê œw. Antoniego w ciemnym 
habicie franciszkañskim symbolizuj¹cym ubóstwo, 
pokorê i pokutê. Do charakterystycznych atrybutów 
nale¿¹: ksi¹¿ka (symbol nauki) i lilia (niewinnoœæ). 
Czêsto œw. Antoni jest ukazywany z Dzieci¹tkiem 
Jezus. Liturgiczny obchód ku czci œw. Antoniego 
przypada na dzieñ 13 czerwca.

Chwa³a Boga Najwy¿szego odprawiaæ siê bêdzie. 
Przeze mnie chorzy, œlepi, chromi i ró¿nymi 
dolegliwoœciami utrapieni znajdowaæ i otrzymywaæ 
bêd¹ pociechy swoje. Chorzy zdrowie, œlepi wzrok, 
chromi chód a zgo³a wszyscy uciekaj¹cy siê na to 
miejsce, bez ³aski nie odejd¹.

Radecznica z dnia na dzieñ sta³a siê 
miejscem o¿ywionego kultu œwiêtego. Pocz¹tkowo, 
za zgod¹ bpa Miko³aja Œwirskiego, na górze 
objawieñ wzniesiono drewnian¹ kaplicê i ma³y 
klasztor. Opiekê nad nim gwarantowali biskupi, 
sejm Rzeczypospolitej, a nawet sam król Jan III 
Sobieski. PóŸniej bernardyni postanowili wznieœæ 
trwa³y, murowany koœció³ i klasztor oraz 
rozbudowaæ sanktuarium. W 1695 r. konsekrowano 
piêkn¹ barokow¹ œwi¹tyniê góruj¹c¹ nad ca³¹ 
okolic¹. Najwiêkszy rozwój ruchu pielgrzym-
kowego, a tym samym tak¿e wzrost popularnoœci 
œw. Antoniego i rozg³os Radecznicy, przypada na 
lata 1815-1869. Wówczas to odpusty gromadzi³y 
kilkudziesiêciotysiêczne rzesze pielgrzymów, a 
sama Radecznica zyska³a miano „lubelskiej 
Czêstochowy”. Kilka lat po upadku powstania 
styczniowego, w roku 1869, w³adze carskie 
zamknê³y klasztor. Sanktuarium nie funkcjonowa³o 
jako instytucja katolicka przez 50 lat. W czasie 
zaboru rosyjskiego œwi¹tyniê u¿ytkowali 
pocz¹tkowo unici, a póŸniej by³ tu ¿eñski zakon 
prawos³awny. Barokowe organy zosta³y 
przeniesione do koœcio³a pw. œw. Franciszka 
Ksawerego w Krasnymstawie i po zabiegach 
konserwatorskich s³u¿¹ w nim do dnia dzisiejszego. 
Rekoncyliacji œwi¹tyni dokonano jeszcze w trakcie 
trwania I wojny œwiatowej, w dzieñ odpustu - 13 
czerwca 1916 r. W 1919 r. do Radecznicy wrócili 
bernardyni, którzy przyst¹pili do przywracania 
sanktuarium pierwotnego blasku. O¿ywiona 
dzia³alnoœæ bernardynów przetrwa³a okres okupacji 
i zosta³a przerwana dopiero przez w³adze 
komunistyczne w 1950 r.
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Aby powierzyæ œw. Antoniemu swoje proœby, 
troski i modlitwy, niekoniecznie trzeba wyje¿d¿aæ 
do w³oskiej Padwy - miejsca pochówku, a zarazem 
ogromnej bazyliki ku jego czci. Wystarczy wybraæ 
siê do niedalekiej Radecznicy (ok. 50 km od 
Krasnegostawu), aby tam znaleŸæ œlady jego 
orêdownictwa i duchowej obecnoœci potwierdzonej 
przez Koœció³. Otó¿ w³aœnie tam, 8 maja 1664 roku 
na tzw. £ysej Górze œw. Antoni objawi³ siê 
Szymonowi Tkaczowi, mówi¹c do niego te s³owa: 
Jam jest œw. Antoni. Mam to z woli Najwy¿szego 
Pana, abym tobie powiedzia³, i¿ na tym miejscu



II  Miejsce walki o wolnoœæ

Niewielu mieszkañców Lubelszczyzny 
kojarzy Radecznicê jako miejsce, gdzie w czasie 
drugiej wojny œwiatowej i tu¿ po jej zakoñczeniu 
ogniskowa³ siê ruch oporu, zw³aszcza dzia³alnoœæ II 
Inspektoratu Zamojskiego AK, Zwi¹zku Walki 
Zbrojnej, a tak¿e organizacji Wolnoœæ i Nie-
zawis³oœæ. W rzeczywistoœci by³a to dzia³alnoœæ w 
obronie wolnoœci i niepodleg³oœci pañstwa i narodu 
polskiego. O roli klasztoru w Radecznicy jako 
lokalnego centrum konspiracji niepodleg³oœciowej 
od 1939 r. do 1951 r. zdecydowa³y przede 
wszystkim osobowoœci dwóch ludzi - bernardyna o. 
Józefa P³onki, gwardiana, ps. „Czarny”, oraz kpt. 
Mariana Pilarskiego, ps. „Jar”, legionisty, ¿o³nierza 
Wrzeœnia, a nastêpnie dowódcy oddzia³ów 
konspiracyjnych AK, zamordowanego przez 
komunistyczne w³adze w 1952 roku. Praktycznie od 
1941 r. klasztor by³ punktem prasowym 
antyhitlerowskiego podziemia. St¹d rozkazy 
nadchodz¹ce z Zamoœcia i Lublina by³y 
kolportowane w teren. Od 1942 r. w Radecznicy 
dzia³a³o centrum edukacji podziemnej na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym, a tajne komplety 
koordynowa³ ojciec Wac³aw. Zakonnik obj¹³ opiekê 
duchow¹ nad wszystk imi  par tyzantami  
Inspektoratu Zamoœæ AK, a wiêc dzia³aj¹cymi na 
rozleg³ym terenie powiatów: zamojskiego, 
bi³gorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszow-
skiego. Czêstym goœciem bernardynów z 
Radecznicy by³ legendarny cichociemny mjr 
Hieronim Dekutowski „Zapora”, jedna z kluczowych 
postaci podziemia antyniemieckiego i antyso-
wieckiego na LubelszczyŸnie, zamordowany przez 
komunistów w 1949 roku. Czêstym goœciem 
radecznickiego klasztoru by³ tak¿e inspektor 
zamojskiej AK, mecenas W³adys³aw Si³a-Nowicki.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych 
Radecznica stanowi³a miejsce dzia³alnoœci 
organizacji WIN, dla której klasztor stanowi³ zawsze 
niezawodn¹ ostojê. Tu odbywa³y siê odprawy i 
ukrywano dokumentacjê dowództwa. To w³aœnie za 
swe patriotyczne zaanga¿owanie radeczniccy 
bernardyni zap³acili wysok¹ cenê. W czerwcu 1950 
r. mia³y miejsce wydarzenia, które niektórzy 
nazywaj¹ drug¹ kasat¹ zakonu. Noc¹ funkcjo-
nariusze UB wtargnêli do klasztoru i aresztowali 
zakonników pod zarzutem dzia³alnoœci anty-
pañstwowej, plombuj¹c jednoczeœnie pomie-
szczenia klasztorne. W pokazowym i szeroko 
nag³oœnionym procesie przed S¹dem Wojskowym 
w Lublinie zapad³y surowe wyroki, które w 1956 
roku zosta³y uchylone, a skazani ojcowie 
zrehabilitowani. Po okresie ostrych represji 
stalinowskich zakonnicy pracowali nadal, ale w 
maksymalnie okrojonych pomieszczeniach.

III Szpital

Aby os³abiæ pozycjê bernardynów i za-
chowaæ pozory racjonalnego dzia³ania, w³adze 
komunistyczne postanowi³y umieœciæ w klasztorze 
szpital psychiatryczny. 2 sierpnia 1950 r. w nocy, 
kilkoma samochodami ciê¿arowymi pod eskort¹ 
funkcjonariuszy UB, od strony Frampola, z 
Popkowic przywieziono 150 chorych, których 
umieszczono w budynku by³ego gimnazjum 
serafickiego, w salach nieprzystosowanych do tego 
i w warunkach ur¹gaj¹cych wszelkim wymogom. 
Szczególnie fatalne by³y warunki sanitarno-
higieniczne: brakowa³o sanitariatów, ³azienek, 
bie¿¹cej wody, sale ogrzewano piecami kaflowymi, 
pacjenci byli k¹pani jeden raz w miesi¹cu. Oddzia³ w 
Radecznicy by³ podporz¹dkowany Pañstwowemu 
Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 
Abramowicach. Od pocz¹tku istnienia szpital 
boryka³ siê z ogromnymi problemami finansowymi i 
kadrowymi. Psychiatria traktowana by³a jako z³o 
konieczne, problem wstydliwy, spychany czêsto do 
odleg³ych i ma³ych miejscowoœci, takich jak 
Radecznica. Reakcja miejscowej ludnoœci 
pocz¹tkowo nie by³a przychylna. Z biegiem czasu 
ich nastawienie siê poprawi³o, szpital sta³ siê 
zak³adem daj¹cym zatrudnienie miejscowej 
ludnoœci. W roku 1955 personel szpitala zasili³y 
siostry zakonne - józefitki, które by³y doskonale 
wyszkolone i ca³kowicie oddane chorym, stanowi³y 
podstawowy trzon opieki pielêgniarskiej. W 1963 r. 
szpital rozpocz¹³ prace inwestycyjne, moderni-
zacyjne i remontowe, które sukcesywnie s¹ 
prowadzone do dzisiaj.

Nie sposób dzisiaj pomin¹æ stosunków 
szpitala z klasztorem Ojców Bernardynów, które 
mo¿na uznaæ za dobre. Pamiêtajmy, ¿e szpital 
dzia³a³ w okreœlonej sytuacji politycznej, praktycznie 
bez samodzielnoœci i ka¿dy zamiar przekazania 
obiektu dyrektor musia³ uzgadniaæ i uzyskaæ zgodê 
ówczesnych w³adz wojewódzkich, a nie zawsze 
by³o to ³atwe. PRL-owskie dzieje klasztoru sprawi³y, 
¿e w œwiadomoœci mieszkañców Lubelszczyzny, 
Radecznica do dziœ kojarzy siê bardziej ze 
szpitalem psychiatrycznym ni¿ oœrodkiem kultu œw. 
Antoniego.

IV  Czasy wspó³czesne

Po przemianach ustrojowych, jakie zosta³y 
zapocz¹tkowane w Polsce 4 czerwca 1989 roku, 
sanktuarium œw. Antoniego w Radecznicy zaczê³o 
powoli odzyskiwaæ dawn¹ œwietnoœæ. Szpital 
psychiatryczny pozosta³ w Radecznicy, ale swoj¹ 
siedzibê przeniós³ na drug¹ stronê ulicy Klasztornej, 
oddaj¹c prawowitym w³aœcicielom pomieszczenia 
klasztorne.  Rozpoczê³a  siê  restauracja  obiektu. 
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Pech chcia³, ¿e latem 1995 r. odnowiony z wielkim 
trudem koœció³, o³tarz i obraz œw. Antoniego uleg³y 
po¿arowi. Zniszczone zosta³o wnêtrze i organy. Nie 
zniechêci³o to jednak ani wiernych, ani oddanych 
sprawie bernardynów. W bardzo krótkim czasie 
wnêtrze œwi¹tyni ponownie odbudowano i odma-
lowano. Na swoje miejsce powróci³ kultowy obraz 
przedstawiaj¹cy œw. Antoniego,  pêdzla 
krakowskiego malarza Jerzego Kumali, a tak¿e 
obrazy dokumentuj¹ce historiê objawieñ. W o³tarzu 
g³ównym nad obrazem widnieje fragment 
responsorium ku czci œwiêtego w jêzyku ³aciñskim 
Si quaeris miracula, czyli Jeœli szukasz cudów. 
Stanowi on pocz¹tek modl i twy (pieœni)  
rozpoczynaj¹cej siê od s³ów:

Jeœli szukasz cudów, idŸ do Antoniego
Wszelkich ³ask dowody odbierzesz od niego
Za jego przyczyn¹ chorzy zdrowo wstaj¹
Wszelkie trudy nikn¹, czarty uciekaj¹…

Tak wiêc w chwili obecnej w Radecznicy, na 
miejscu objawienia, poœród piêknych krajobrazów 
malowniczej scenerii Roztocza, stoi odnowione 
sanktuarium œw. Antoniego Padewskiego 
poœwiêcone w 1995 r. przez bpa J. Œrutwê. Wprost 
z ulicy prowadz¹ do niego drewniane schody 
zbudowane ze 100 stopni, na które wchodzi siê 
przez stylizowany portal. Wejœcie do koœcio³a 
zdobi¹ nowe schody z piaskowca. W chwili obecnej 
trwa renowacja elewacji zewnêtrznej finansowana 
z funduszy unijnych Po zwiedzeniu zespo³u 
klasztornego mo¿na pospacerowaæ po dawnym 
parku klasztornym, gdzie natkniemy siê na kaplicê 
œw. Franciszka z 1926 r. oraz trzy kaplice 
murowane z czasów przedkasacyjnych, 
wyremontowane w 1982 r. Nieco dalej, obok 
pobliskiej kapliczki na wodzie z 1824 r., z 
cudownego Ÿród³a mo¿na zaczerpn¹æ wody, za 
spraw¹ której wielu chorych odzyska³o zdrowie. W 
s¹siedztwie koœció³ka, na niewielkiej wysepce na 
stawie, stoi figura œw. Antoniego. Bij¹ tu silne Ÿród³a 
z pod³o¿a wapiennego; wœród wodorostów p³ywaj¹ 
ryby.

Warto siê tam wybraæ na odpust (13 VI), 
pielgrzymkê, wycieczkê lub wst¹piæ, bêd¹c 
przejazdem w drodze do Szczebrzeszyna, 
Frampola lub Zwierzyñca, aby w ciszy 
radecznickiego sanktuarium, za wstawiennictwem 
œwiêtego prosiæ Boga o potrzebne ³aski, a przy 
okaz j i  podz iwiaæ tê  barokow¹ pere ³kê 
Lubelszczyzny.

                                                 Wies³aw Bojarczuk

Tematyka wojen i kampanii napoleoñskich 
oraz udzia³u w nich przedstawicieli naszego 
narodu, jest ze zrozumia³ych wzglêdów bardzo 
obszernym zagadnieniem, a co siê z tym wi¹¿e - 
trudnym do wyczerpuj¹cego i dok³adnego 
przedstawienia w ramach niniejszego referatu. 
Jego objêtoœæ pozwala jedynie na zasygna-
lizowanie najwa¿niejszych wydarzeñ, a tak¿e 
poruszenie najbardziej istotnych (z naszego punktu 
widzenia) kwestii. W skali czasowej mamy tutaj do 
czynienia „tylko” z okresem licz¹cym kilkanaœcie 
lat, ale analizuj¹c przebieg zdarzeñ historycznych, 
ich skalê, zakres oraz znaczenie dla dziejów ca³ej 
Europy, stajemy przed nie³atwym zadaniem 
w³aœciwej selekcji ogromnej wprost iloœci materia³u 
faktograficznego w danej dziedzinie. Interesuj¹co i 
trafnie wypowiedzia³ siê tutaj A. Nieuwa¿ny, pisz¹c 
i¿: Niemal ka¿dy, kto podejmuje temat napoleoñski, 
czuje obowi¹zek usprawiedliwiæ siê we wstêpie z 
wyboru tematu. Jeszcze jedna ksi¹¿ka o 
Napoleonie? - pada retoryczne (i ob³udne) pytanie. 
Przecie¿ w 1990 r. kompetentne niew¹tpliwie 
s³u¿by British Library naliczy³y dok³adnie 787 457 
ksi¹¿ek i artyku³ów o Bonapartem i wszystkich 
aspektach epoki, napisanych po jego œmierci.

Jednym z najwa¿niejszych aspektów ¿ycia i 
dzia³alnoœci polityczno-militarnej „bohatera wieku”, 
jak mówiono wówczas o Napoleonie, by³y 
prowadzone przez niego kampanie wojenne. Jak 
powszechnie wiadomo zmieni³y one, czy wrêcz 
zrewolucjonizowa³y, dotychczasowy sposób 
prowadzenia wojen. Stare, dobre metody a la 
Fryderyk II, mia³y siê nijak do tego, co na pola walki 
wprowadzi³ Bonaparte. Dowódcy, zw³aszcza ci 
„starej daty”, którym przysz³o siê z nim zmierzyæ, nie 
posiadali siê (szczególnie na pocz¹tku jego kariery) 
z irytacji, któr¹ to wywo³ywa³ wielce zdumiewaj¹cy 
fakt, ¿e przecie¿... tak siê nie walczy!

Patrz¹c z ogólnej perspektywy, nale¿y 
stwierdziæ, ¿e kampanie - najpierw „zwyk³ego” 
genera³a, póŸniej konsula, a na koñcu cesarza 
Francji - s³u¿y³y przede wszystkim realizacji 
okreœlonych celów politycznych. Wojna by³a dla 
niego, podobnie jak i dla jednego z najwiêkszych 
teoretyków wojskowoœci - K. Clausewitza, „polityk¹ 
prowadzon¹ za pomoc¹ innych œrodków”. 
Napoleon nie mia³ od samego pocz¹tku co do tego 
¿adnych z³udzeñ. Mieli je tylko ci, którzy wi¹zali z 
nim swoje nadzieje na wolnoœæ, niepodleg³oœæ, czy 
nowy ³ad spo³eczny. Naprawdê, nale¿a³oby w tym 
miejscu wyraziæ wielkie zdumienie, gdyby w ich 
gronie zabrak³o na przyk³ad Polaków.

Mariusz Kargul

Udzia³ Polaków w kampaniach
         napoleoñskich
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Jak pisze T. Rawski - w po³owie lat 90. XVIII 
w. mia³o miejsce unicestwienie Rzeczypospolitej, 
najpierw fizyczne w 1794 r., póŸniej prawno-
miêdzynarodowe - w latach 1795-1797. Ten akt 
rozboju miêdzynarodowego spowodowa³ z jednej 
strony g³êboki kryzys moralny spo³eczeñstwa 
polskiego (najgroŸniejszy w jego historii), z drugiej - 
zrodzi³ dzia³ania maj¹ce na celu odzyskanie 
niepodleg³ego bytu. Zasadnicze miejsce zajmo-
wa³o tu odtworzenie narodowej si³y zbrojnej i pod-
jêcie bezpoœredniej walki o niepodleg³oœæ.

Okazji ku temu, w tak burzliwym dla ca³ego 
kontynentu okresie prze³omu XVIII i XIX stulecia, 
by³o a¿ nadto. Dla jednych Napoleon Bonaparte (31 
VIII 1769 - 5 V 1821) by³ bowiem „grabarzem” 
rewolucji francuskiej, a dla drugich - jej konty-
nuatorem lub pe³noprawnym spadkobierc¹. 
Wed³ug N. Daviesa - wszystko, co mia³o miejsce 
pomiêdzy 1789 a 1815 rokiem, mo¿na podzieliæ na 
trzy g³ówne stadia (fazy):
- podczas pierwszej fazy, trwaj¹cej przez piêæ lat, 

od 1789 do 1794 r., tempo rewolucji francuskiej 
ros³o, osi¹gaj¹c kolejne stopnie radykalizacji, a¿ 
do momentu, w którym zmieciono z powierzchni 
wszystkie instytucje poprzedniego ³adu 
spo³ecznego i politycznego;

- w drugiej fazie, w latach 1794-1804, rewolucja 
wyraŸnie zwolni³a tempo, co tutaj najistotniejsze - 
w listopadzie 1799 r., po zamachu stanu z 18 
brumaire'a, dokonanym przez Napoleona 
Bonaparte, ustanowiono trzyosobowy Konsulat, 
zatwierdzony na mocy powszechnego plebiscytu, 
w którym faktyczn¹ w³adzê sprawowa³ tylko 
Pierwszy Konsul (w maju 1802 r. przyzna³ sobie 
ten tytu³ do¿ywotnio);

- w trzeciej fazie, czyli w okresie cesarstwa (1804-
1815), rewolucja znalaz³a stabilizacjê, anga¿uj¹c 
siê w uprawianie kultu Napoleona I i ustalanie 
nowego ³adu na znacznych obszarach Europy.

Przebieg wojen rewolucyjnych opisuje siê 
czêsto w odniesieniu do trzech wielkich koalicji, 
zawi¹zanych przeciwko Francji w latach 1793-
1796, 1799-1801 i 1805-1814. „Jest to myl¹ce - po 
czêœci dlatego, ¿e wszystkie te koalicje wykazywa³y 
tendencje do szybkiego rozpadu, a po czêœci - 
poniewa¿ walki czêsto nie ustawa³y podczas 
interwa³ów oddzielaj¹cych poszczególne koalicje. 
Interesy kontynentalnych mocarstw, które tworzy³y 
szkielet si³ koalicyjnych - Austrii, Prus i Rosji - nie 
zawsze by³y zbie¿ne z interesami g³ównych 
in¿ynierów koalicji, czyli Brytyjczyków (...)” - dodaje 
N. Davies.

Po raz pierwszy Polacy wziêli udzia³ na 
szersz¹ skalê w kampanii napoleoñskiej, która by³a 
notabene pierwsz¹ na tyle powa¿n¹ dla przysz³ych 
losów Napoleona - w kampanii w³oskiej 1796-
1797. Zosta³a ona wymierzona przez rz¹dz¹cy 
wtedy Francj¹ piêcioosobowy Dyrektoriat przeciw-

ko posiad³oœciom Austrii, ju¿ odizolowanej na 
skutek upadku jej koalicyjnych partnerów. Zosta³a 
odnotowana jako debiut na miêdzynarodowej 
scenie genera³a Bonapartego. Zastosowa³ on po 
raz pierwszy zasadê izolowania, a potem rozbijania 
kolejnych korpusów przeciwnika. Ju¿ dwa lata 
wczeœniej opracowa³ plan tej kampanii, i teraz - po 
pewnych poprawkach - zacz¹³ go realizowaæ. Czyni³ 
to na tyle skutecznie, ¿e w kwietniu 1796 r. 
rozpocz¹³ zwyciêski pochód przez pó³nocn¹ Italiê, 
aby po serii spektakularnych wyczynów jego wojsk 
(Montenotte, Lodi, Arcole, Mantua), podpisaæ 18 
kwietnia rozejm w Loeben, a 17 X 1797 r. - traktat 
pokojowy z cesarzem Franciszkiem w Campo 
Formio.

Polacy zaznaczyli sw¹ obecnoœæ poprzez 
Legiony Polskie gen. Jana Henryka D¹browskiego. 
Powsta³y w 1797 r., a wiêc w trzy lata po upadku 
pañstwa, w ramach systemu rewolucyjnej armii 
francuskiej. By³y one te¿ pierwszym wojskiem 
polskim utworzonym na obczyŸnie, po uprzedniej 
katastrofie na terenie kraju, a tak¿e pierwsz¹ 
„Polsk¹ poza Polsk¹”. Legiony posiada³y status 
korpusu posi³kowego œwie¿o utworzonej przez gen. 
Bonaparte Republiki Lombardzkiej. W 1799 r. 
zosta³a ponadto zorganizowana przy armii reñskiej 
Legia Naddunajska dowodzona przez gen. Karola 
Kniaziewicza. 

Napoleon potêpia³ niesprawiedliwoœæ 
rozbiorów i obiecywa³ poparcie sprawy polskiej. Na 
razie rozejm w Loeben i pokój w Campo Formio nie 
posuwa³y dalej sprawy, Legiony tymczasem 
umacnia³y siê organizacyjnie. W okresie wielkich 
nadziei na aktywizacjê sprawy narodowej przyby³ w 
1797 r. do W³och Józef Wybicki. Skomponowa³ on 
wówczas w Reggio Emilia Pieœñ Legionów Polskich 
we W³oszech, która sta³a siê póŸniej polskim 
hymnem narodowym, a w owym czasie stanowi³a 
program dzia³ania i walki. Niestety, pokój w Campo 
Formio zamkn¹³ Polakom drogê do kraju. 
„Zachowa³o siê jednak Wojsko Polskie (...) przy 
Republice Lombardzkiej, która przekszta³ci³a siê w 
Transpadañsk¹, a nastêpnie 29 czerwca 1797 r. 
sta³a siê czêœci¹ Cysalpiñskiej” (T. Rawski).

Natomiast w kampanii w³oskiej 1800 r., 
której punktem kulminacyjnym by³a bitwa stoczona 
14 VI pod Marengo, gdzie losy armii Bonapartego 
uratowa³ praktycznie w ostatniej chwili gen. Desaix 
(poleg³ na polu bitwy), Polacy wykazywali siê 
kolejnymi dowodami poœwiêcenia i mêstwa, lecz 
pokój podpisany 9 II pomiêdzy Francj¹ a Austri¹ w 
Luneville znowu przekreœli³ polskie nadzieje na 
wolnoœæ. Wyj¹tkowym ciosem dla Legionów, które 
wtedy liczy³y ju¿ ok. 9 tys. ludzi (¿o³nierzy i oficerów 
w piechocie, jeŸdzie i artylerii), by³a tajna klauzula, 
w której Napoleon od¿egnywa³ siê od popierania 
Polaków w zamian za podobne stanowisko w 
stosunku do rojalistycznej emigracji francuskiej.
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Doprowadzi³o to do kryzysu wewn¹trz 
niewygodnych teraz dla Napoleona Legionów oraz 
do ich rozproszenia przez niego. Du¿¹ czêœæ (ok. 6 
tys. ludzi) wys³a³ w 1802 r. na wyspê San Domingo 
(Haiti) do walki z murzyñskimi powstañcami, oko³o 
4 do 5 tys. pozosta³o z J.H. D¹browskim w 
Republice Cisalpiñskiej. Jak pisze B. Szyndler: 
Spoœród 5 280 legionistów z obu brygad, którzy 
znaleŸli siê na wyspie, 4 000 zginê³o w 
morderczych walkach z tubylcami b¹dŸ zmar³o na 
¿ó³t¹ febrê; wielu wiêzionych w straszliwych 
warunkach pod pok³adami pontonów pad³o z 
wycieñczenia w niewoli brytyjskiej, oko³o 500 
Anglicy wcielili do 50. regimentu pieszego. Do 
dymisji poda³ siê m.in. genera³ Kniaziewicz.

A. Czubiñski i J. Topolski dodaj¹, ¿e 
rozwianie siê nadziei na szybki marsz przeciw 
Austrii nie oznacza³o dla Legionów bezczynnoœci. 
U¿ywa³ ich wówczas Napoleon do walki z 
Republik¹ Weneck¹, z pañstwem papieskim czy 
reakcyjnymi Burbonami w Neapolu. Wielkie straty 
ponios³y w walce z Austriakami i Rosjanami w 
pó³nocnych W³oszech, gdzie wkroczy³ Suworow. 
Resztki legionistów wcieli³a Francja bezpoœrednio 
do swej armii.

Obydwie kampanie w³oskie oddziela 
chronologicznie kampania egipska z lat 1798-
1799, która zosta³a pomyœlana przez Dyrektoriat 
jako sposób na zniszczenie brytyjskiej supremacji 
kolonialnej i handlowej. Zakoñczy³a siê dla Francji 
niepowodzeniem, a tu¿ po powrocie z niej 
Bonaparte dokona³ udanego zamachu stanu. 
Najsilniejszym polskim akcentem jest z pewnoœci¹ 
udzia³ w niej Józefa Su³kowskiego (1773-1798), 
„oficera najwiêkszych nadziei” jak siê o nim 
wyra¿ano, który zacz¹³ wyrastaæ na jednego z 
najlepszych i najdzielniejszych oficerów 
Napoleona, lecz kres wszystkiemu po³o¿y³a jego 
œmieræ na ulicach Kairu w trakcie t³umienia 
antyfrancuskiego powstania Arabów.

Wy³aniaj¹c¹ siê konsekwentnie hegemoniê 
Cesarstwa Francuskiego stara³y siê z³amaæ si³y 
trzeciej koalicji (Anglia, Austria, Królestwo Neapolu, 
Rosja i Szwecja), co doprowadzi³o w efekcie do 
kampanii 1805 r., dodajmy, ¿e zakoñczonej 
zwyciêstwem Napoleona pod Austerlitz („bitwa 
trzech cesarzy” 2 XII) i zawarciem pokoju 25 XII w 
Preszburgu (Bratys³awie). Wed³ug wielkiego 
znawcy tematu i epoki, R. Bieleckiego, sk³ada³a siê 
ona z dwóch faz - manewru oskrzydlaj¹cego, 
wykonanego przez Wielk¹ Armiê znad brzegów 
kana³u La Manche a¿ po Bawariê, co doprowadzi³o 
do okr¹¿enia austriackiej armii Macka w Ulm i zmu-
szenia jej do kapitulacji, oraz z poœcigu za cofaj¹c¹ 
siê armi¹ rosyjsk¹ Kutuzowa i bitwy pod Austerlitz 
(obecnie S³awków) na Morawach.

Pada jednak pytanie: czy Polacy tam 
walczyli? R. Bielecki odpowiada, ¿e istnia³y wtedy 
tylko dwie jednostki polskie - pozosta³oœæ Legionów 
- a mianowicie dawna 1. pó³brygada, zmieniona na 
pu³k piechoty polskiej, oraz regiment u³anów 
A. Ro¿nieckiego. W wojnie przeciwko trzeciej 
koalicji oba te oddzia³y walczy³y we W³oszech, 
gdzie piechurzy ws³awili siê 23 listopada pod 
Castelfranco, przyczyniaj¹c siê do rozbicia 
austriackiego korpusu ks. Rohana. W armii 
francuskiej pod Austerlitz s³u¿y³o jednak 
kilkudziesiêciu oficerów polskich. Znamy nazwiska 
niektórych z nich, którzy przydzieleni zostali do 
sztabów, m.in. jako t³umacze.

Z kolei kampania 1806 w Prusach, 
oceniana jest jako najznakomitsza ze wszystkich 
kampanii Napoleona. W ci¹gu dwóch tygodni zdo³a³ 
on rozbiæ armiê przeciwnika, a w ci¹gu miesi¹ca 
zaj¹³ Berlin i wiêkszoœæ twierdz. Takich sukcesów 
nie uda³o mu siê uzyskaæ w ¿adnej innej wojnie. To 
w³aœnie wówczas mia³y miejsce wielkie i s³ynne 
bitwy pod Jen¹ i Auerstedt (14 X) oraz oblê¿enie 
Magdeburga (20 X-8 XI).

Patrz¹c z polskiego punktu widzenia, o 
wiele wa¿niejsz¹ wydaje siê byæ jednak kampania 
1806-1807 w Polsce czyli wojna przeciwko Rosji i 
Prusom, nazywana te¿ „pierwsz¹ wojn¹ polsk¹”, 
prowadzona po klêsce armii pruskiej, a zakoñczona 
zwyciêstwami Napoleona m.in. pod Prusk¹ I³aw¹ 
(7-8 II 1806 r.) i Frydlandem (14 VI), oraz 
podpisaniem pokoju w Tyl¿y (7 i 9 VII).

Napoleonowi chodzi³o przede wszystkim o 
pe³ne ugiêcie Prus poprzez ponowne zorgani-
zowanie (na jesieni 1806 r.) polskiej si³y zbrojnej. 
Wtedy pad³y te s³ynne s³owa: Obaczê, je¿eli Polacy 
godni s¹ byæ narodem. Idê do Poznania: tam siê 
pierwsze moje zawi¹¿¹ wyobra¿enia o jego 
wartoœci, albo: Skoro obaczê 30 000 waszych pod 
broni¹, og³oszê zaraz niepodleg³oœæ narodu, a 
¿adna przemoc ju¿ jej nie wzruszy. Wystarczy³y 
mgliste nadzieje na podjêcie sprawy polskiej, by w 
Wielkopolsce (zaborze pruskim) wybuch³o pow-
stanie wszystkich warstw ludnoœci. B³yskawicznie 
zorganizowano polsk¹ administracjê, usuwaj¹c 
prusk¹, nie szczêdzono nak³adów na zorga-
nizowanie armii polskiej, tak ¿e ju¿ na wiosnê 1807 
r. polskie formacje liczy³y w³aœnie oko³o 30 tys. 
¿o³nierzy. Dowództwo nad wojskiem powierzono 
genera³om J.H. D¹browskiemu i J. Zaj¹czkowi oraz 
ks. J. Poniatowskiemu.

Oddzia³y sformowane w Wielkopolsce 
walczy³y na terenie Pomorza Gdañskiego i 
Zachodniego, bior¹c udzia³ w wyzwalaniu tych 
ziem. Walczy³y tak¿e na terenie Górnego i Dolnego 
Œl¹ska (m.in. w bitwach o K³odzko, Wa³brzych, 
Gliwice). Wielka aktywnoœæ Polaków w powi¹zaniu 
ze zwyciêstwem Napoleona w wojnie 1806-1807 r. - 
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szczególnie po zwyciêstwie nad Rosj¹ w bitwie pod 
Friedlandem 14 VI 1807 r., w której zd¹¿y³ wzi¹æ 
udzia³ przyby³y spod Gdañska J.H. D¹browski - 
sprawi³y, ¿e sprawa polska wyraŸnie wyst¹pi³a w 
traktacie francusko-rosyjskim w Tyl¿y. W drodze 
kompromisu, maj¹c na uwadze os³abienie Prus, 

2utworzono niezbyt rozleg³e (104 tys. km  i 2,6 mln 
ludnoœci) pañstwo pozostaj¹ce pod protekcj¹ 
Napoleona, nazwane Ksiêstwem Warszawskim.

Jak trafnie ujêli to A. Czubiñski i J. Topolski, 
oznacza³o ono „czêœciow¹ odbudowê Polski i 
uzyskanie w³asnego pañstwa, co zmienia³o w 
sposób zasadniczy dotychczasow¹ sytuacjê 
Polaków. Oznacza³o ogromny wzrost popularnoœci 
Napoleona na ziemiach polskich, która dopro-
wadzi³a do wykszta³cenia siê mitu napoleoñskiego. 
Napoleon zyskiwa³ równoczeœnie gotowego do 
ka¿dej ofiary sojusznika”.

Ta bezgraniczna wprost ofiarnoœæ zapro-
wadzi³a wiêc polskich ¿o³nierzy tak¿e na pola 
bi tewne wojny hiszpañskiej (kampani i  
hiszpañskich), prowadzonej na P³w. Iberyjskim - w 
Hiszpanii i Portugalii - od jesieni 1807 do wiosny 
1814 r., nazywana przez Francuzów „wojn¹ w 
Hiszpanii” (la guerre en Espagne), przez 
Hiszpanów „wojn¹ o niepodleg³oœæ” (la Guerra de 
Independencia), a przez Anglików „wojn¹ 
pó³wyspow¹” (peninsular war).

Ju¿ od 1808 r. zaczê³y przybywaæ tam 
wojska polskie. Jak pisze wybitny historyk 
wojskowoœci gen. M. Kukiel - najpierw Legia 
Nadwiœlañska (dawniej polsko-w³oska), trzy- , a 
póŸniej cztery pu³ki piechoty i pu³k u³anów, 
nastêpnie trzy pu³ki piechoty „warszawskie”, 
ponadto pu³k lekkokonny gwardii cesarskiej. Od 
razu pu³ki nadwiœlañskie wziê³y udzia³ w operacjach 
w Aragonii, w pierwszym krwawym, ale 
bezskutecznym oblê¿eniu Saragossy, póŸniej - w 
listopadowej kampanii cesarza - przyczyniaj¹ siê 
do zwyciêstwa pod Tudel¹ i powtórnie id¹ na 
Saragossê.

Natomiast lekkokonni gwardii, pamiêtn¹ 
szar¿¹ jednego szwadronu w w¹wozie Somosierra 
w górach Guadarrama, otworzyli Napoleonowi 
drogê do Madrytu (30 XI 1808 r.). W 1809 r. pu³ki 
Ksiêstwa Warszawskiego odznaczy³y siê œwietnie 
pod Almonacid i Ocania. Polacy wziêli poza tym 
udzia³ w dziesi¹tkach walk, z których warto 
wymieniæ obronê i odsiecz fortu Fuengirola (1810), 
gdzie parê polskich kompanii pod dowództwem kpt. 
M³okosiewicza i szefa bat. Bronisza rozbi³o silny 
brytyjski desant, a jego dowódcê, lorda Blayneya, 
ze znaczn¹ czêœci¹ jego korpusu, wziê³o do 
niewoli, oraz bitwê pod Albuhera (1811), gdzie 
szar¿a u³anów nadwiœlañskich znios³a niemal do 
szczêtu dzielnie walcz¹c¹ brygadê piechoty 
angielskiej. „W walkach tych wojska nasze, choæ 
ponios³y ofiary, i to w walkach za obc¹ sprawê, (...) 
kompensowa³y to wspania³ym wyrobieniem bojo-

wym i s³aw¹ ¿o³niersk¹. Natomiast zabrak³o tych 
kilkunastu tysiêcy doborowego wojska w Ksiêstwie, 
gdy spad³ na nie w roku 1809 najazd austriacki” - 
pisze M. Kukiel.

W³aœnie, kampania 1809 r. (zwana te¿ 
wojn¹ 1809 r.) przeciwko Austrii, to pierwsza, w 
której Napoleon mia³ powa¿ne problemy z 
odniesieniem zwyciêstwa, zapowiadaj¹ca jego 
póŸniejsze klêski. Pod wzglêdem taktyczno-
operacyjnym przebieg kampanii 1809 r. na g³ównym 
niemieckim teatrze wojny da siê podzieliæ na trzy 
etapy: manewr na Landshut (21 IV), marsz na 
Wiedeñ, bitwê pod Aspern i Essling (21-22 V) oraz 
waln¹ bataliê wygran¹ przez Napoleona pod 
Wagram (5-6 VII). W kampaniê 1809 r. 
zaanga¿owal i  s iê ,  tak  jak  w ¿adn¹ z  
dotychczasowych, Polacy. Pomocniczy teatr 
dzia³añ, rozci¹gaj¹cy siê na ziemiach Ksiêstwa 
Warszawskiego i austriackiej Galicji, zawa¿y³ 
istotnie na przebiegu walk pod Wiedniem.

Armia Ksiêstwa zda³a swój militarny 
egzamin w konfrontacji z Austri¹, która, korzystaj¹c 
z tego, ¿e Napoleon przerzuci³ znaczn¹ czêœæ wojsk 
polskich do Hiszpanii, zdecydowa³a siê na 
niespodziewany atak. Jednak doskonale 
dowodzona przez ks. J. Poniatowskiego (ministra 
wojny w Ksiêstwie) 12-tysiêczna armia polska 
obroni³a siê skutecznie przed dowodzon¹ przez 
arcyksiêcia Ferdynanda d'Este armi¹ austriack¹. O 
kampanii zadecydowa³ za¿arty bój pod Raszynem 
(19 IV), w którym poleg³ m.in. „grenadier-filozof” p³k 
Cyprian Godebski. Honorowa ewakuacja 
Warszawy przez ks. Poniatowskiego potraktowana 
zosta³a pocz¹tkowo jako klêska, ale w efekcie 
umo¿liwi³a mu wszczêcie dalszej walki w Galicji, co 
zaowocowa³o zajêciem Lublina, Sandomierza i 
Zamoœcia (20 V), a tak¿e Lwowa i Warszawy (2 VI), 
gdy tymczasem Austriacy próbowali bezskutecznie 
zaj¹æ Wielkopolskê. 12 VI do akcji w³¹czyli siê po ich 
stronie tak¿e Rosjanie, którym przyznano póŸniej 
obwód tarnopolski. Rozszerzenie granic Ksiêstwa 
Warszawskiego uznane zosta³o natomiast w 
traktacie pokojowym z Austri¹ w Schönbrunn, 
zawartym po zwyciêstwie Napoleona pod Wagram 
(5-6 VII), które przerwa³o dzia³ania wojenne.

Niezwykle istotn¹ oraz brzemienn¹ w 
bardzo z³e dla Polaków skutki okaza³a siê kolejna 
kampania - kampania 1812 r., czyli wojna z Rosj¹, 
zwana tak¿e „drug¹ wojn¹ polsk¹”, wypraw¹ na 
Moskwê albo kampani¹ rosyjsk¹. Stanowi³a punkt 
zwrotny w prowadzonych przez Napoleona 
wojnach. „Nigdy jeszcze do tej pory cesarz nie 
zmobilizowa³ tak znacznych si³. Mówi³o siê nawet, 
¿e poprowadzi³ ca³¹ Europê przeciwko Rosji. Nigdy 
te¿ teatr dzia³añ militarnych nie by³ tak rozleg³y - od 
wybrze¿y Ba³tyku po Wo³yñ i od Niemna po 
Moskwê” (zaznacza R. Bielecki). Po raz pierwszy 
Bonaparte zastosowa³ wówczas nowy szczebel 
organizacyjny, tj. grupê korpusów.
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W kampanii roku 1812 po stronie francuskiej 
wyst¹pi³o 12 korpusów (5 - 36 tys. dowodzi³ ks. 
Poniatowski), licz¹cych ³¹cznie 600 tys. ¿o³nierzy, 
150 tys. koni i 583 dzia³a. W tej masie wojsk by³o 
ponad 100 tys. Polaków, którzy po Francuzach (155 
tys.) stanowili najliczniejszy kontyngent naro-
dowoœciowy. Wojnê wypowiedziano Rosji 21 VI, a 5 
IX stoczono niezwykle krwaw¹ bitwê pod Borodino, 
14 IX zajêto Moskwê (niemal od razu zaczê³y trawiæ 
j¹ liczne po¿ary), 19 X nast¹pi³ pocz¹tek odwrotu 
Wielkiej Armii spod Moskwy, a ju¿ w dniach 26-29 XI 
- niezwykle dramatyczna przeprawa przez 
Berezynê. We wszystkich tych wydarzeniach 
Polacy dawali przyk³ady niezrównanego 
poœwiêcenia i bohaterstwa. Jako jedyni uratowali 
wszystkie swoje dzia³a (i honor), daj¹c cesarzowi 
skuteczn¹ ochronê do samego koñca, czyli do 5 XII, 
kiedy opuœci³ definitywnie swoj¹ Wielk¹ Armiê w 
Smorgoniach i skierowa³ siê w stronê Pary¿a, aby 
ratowaæ coraz bardziej chwiejne po³o¿enie ca³ego 
imperium. Okoùo ¾ armii polskiej pozostaùo na 
polach bitew kampanii rosyjskiej. Resztæ armii 
zorganizowaù ponownie ks. Józef Poniatowski, 
wierz¹c nadal w gwiazdê Napoleona.

Jak zauwa¿a J. Skowronek, kampania 1812 
r. nie oznacza³a wcale koñca wojny. Z neutralnoœci¹ 
Prus zast¹pion¹ rych³o sojuszem rosyjsko-
pruskim, z przekroczeniem granic Ksiêstwa 
Warszawskiego przez armiê carsk¹ od pierwszych 
dni 1813 r. zaczyna³a siê nastêpna kampania tych 
gigantycznych zmagañ, kampania roku 1813. 
By³a najd³u¿sza ze wszystkich, jakie prowadzi³ 
Napoleon i ró¿ni³a siê zasadniczo od poprzednich. 
Klêska wyprawy na Moskwê spowodowa³a, ¿e 
run¹³ mit niezwyciê¿onoœci Wielkiej Armii, a poza 
tym - ogromne straty w ludziach, koniach i sprzêcie. 
Brakowa³o doœwiadczonych ¿o³nierzy i oficerów, a 
trzon nowej Wielkiej Armii stanowili rekruci.

Nie zag³êbiaj¹c siê w szczegó³owy przebieg 
ca³ej kampanii nale¿y stwierdziæ, ¿e przeciwnicy 
cesarza zaczêli wykorzystywaæ jego w³asn¹ 
taktykê walki przeciwko niemu, a ponadto - 
zwyciê¿aæ jego marsza³ków i genera³ów, je¿eli on 
sam nie dowodzi³ w danej bitwie. W dramatycznej, 
jesiennej czêœci kampanii Polacy bili siê z 
najwy¿sz¹ zaciêtoœci¹. Wyznaczono im rolê 
niewspó³miern¹ z ich liczb¹ (ok. 21 tys. w trzech 
korpusach, nie licz¹c ok. 14 tys. w oblê¿onych 
fortecach, które broni³y siê do koñca roku). 
Kulminacyjnym punktem by³a tutaj „bitwa narodów” 
stoczona pod Lipskiem w dniach 16-19 X 1813 
roku.

Polacy stracili w niej wodza, który by³ ich 
dusz¹ i natchnieniem, 10 tys. zabitych, rannych i 
jeñców, 300 oficerów poleg³o lub odnios³o rany. Król 
Fryderyk August (w³adca Saksonii i Ksiêstwa 
Warszawskiego) równie¿ zosta³ jeñcem sprzymie-

rzonych. Ocala³a garœæ wojska nie podlega³a ju¿ 
polskiej w³adzy pañstwowej. Jak pisze J. Nadzieja 
„Po œmierci ks. Poniatowskiego (...) wœród ¿o³nierzy 
zapanowa³o zw¹tpienie w celowoœæ dalszych 
wysi³ków. Gwiazda cesarza gas³a, nie b³yszcz¹c ju¿ 
jasnym œwiat³em zwyciêstw. W tych bardzo ciê¿kich 
chwilach gen. dyw. Micha³ Sokolniki, z tytu³u 
starszeñstwa obj¹³ dowództwo nad wojskiem 
polskim”. Reasumuj¹c, „bitwa narodów” stoczona 
pod Lipskiem w paŸdzierniku 1813 r. po³o¿y³a kres 
hegemonii Francji w Europie, wyzwoli³a ziemie 
niemieckie spod w³adzy Napoleona; sta³o siê to 
swego rodzaju preludium do klêski cesarza w roku 
nastêpnym.

Rozegra³a siê wówczas kampania 1814 r., 
zwana te¿ kampani¹ francusk¹ (campagne de 
France), która by³a bezpoœredni¹ kontynuacj¹ 
poprzedniej. W XI 1813 wojska zwyciêskiej koalicji 
w sile 250 tys. ¿o³nierzy, przesz³y na prawy brzeg 
Renu. W Italii ks. Eugeniusz Beauharnais 
zmuszony by³ ustêpowaæ pod naporem Austriaków. 
Wojska francuskie wycofa³y siê z ca³ej niemal 
Hiszpanii - na pó³noc od Pirenejów, gdzie stara³y siê 
powstrzymaæ dalszy marsz armii Wellingtona 
(póŸniejszego ksiêcia Waterloo), z³o¿onej z pu³ków 
angielskich, hiszpañskich i portugalskich.

Resztki oddzia³ów polskich (pozosta³o np. 
zaledwie 40% genera³ów) odby³y chlubnie ca³¹ 
kampaniê 1814 r. By³ tam tak¿e Aleksander hr. 
Fredro, autor m.in. niezrównanego œwiadectwa tej 
epoki, któremu nada³ wiele mówi¹cy tytu³ „Trzy po 
trzy”. W czasie bitwy pod Arcis-sur-Aube (20 III), w 
zamêcie walki z trzykrotnie si lniejszym 
przeciwnikiem, Napoleon schroni³ siê w 
czworoboku piechoty Pu³ku Nadwiœlañskiego. A. 
Nieuwa¿ny pisze, i¿ „Wielokrotnie, miêdzy innymi 
pod Montmirial, szar¿owali w kampanii 1814 r. 
szwole¿erowie gwardii, którzy pozostali przy osobie 
Napoleona a¿ do koñca, do podpisanej w 
pierwszych dniach kwietnia abdykacji. Polacy 
odznaczyli siê te¿ przy obronie Soissons”.

Na mocy uk³adu z 11 IV 1814 r. niedawny 
w³adca po³owy Europy otrzyma³ w do¿ywocie 
le¿¹c¹ u wybrze¿y W³och ma³¹ wyspê Elbê. 
Pozwolono mu zabraæ tam m.in. konny szwadron 
polskich szwole¿erów pod komend¹ pu³kownika 
Paw³a Jerzmanowskiego. A¿ do lutego 1815 r. 
„szwole¿erowie pe³nili zapewniaj¹c¹ im miejsce w 
legendzie, ale beznadziejnie nudn¹ s³u¿bê na 
wysepce nazywanej przez cesarza polem kapusty, 
a Jerzmanowski dzia³a³ w sprzysiê¿eniu 
przygotowuj¹cym powrót Napoleona na kontynent” 
(A. Nieuwa¿ny).

Mamy tutaj na myœli ostatni¹, a zarazem 
najkrótsz¹ z wojen prowadzonych przez Napoleona 
- kampaniê 1815 r. - która trwa³a tak naprawdê 
tylko cztery dni. Po ucieczce 26 II z Elby i powrocie 
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20 III do Pary¿a cesarz energicznie zabra³ siê do 
rozbudowy armii. „Zdawa³ sobie sprawê, ¿e 
podjêcie rokowañ ze sprzymierzonymi jest na razie 
niemo¿liwe i aby dosz³o do takich negocjacji, musi 
odnieœæ kilka przekonywaj¹cych zwyciêstw w polu” 
(R. Bielecki).

Udzia³ Polaków w okresie Stu Dni, tj. 
ostatniej ods³onie epopei napoleoñskiej, nie móg³ 
byæ - jak twierdzi A. Nieuwa¿ny - po odejœciu 
niedobitków armii Ksiêstwa z Francji do kraju, 
znacz¹cy. A jednak ponad 1 000 z nich wziê³o udzia³ 
w tej kampanii, a nieodstêpni towarzysze 
Napoleona, szwole¿erowie, uczestniczyli 15 i 16 VI 
w walkach pod Quatre-Bras, aby dwa dni póŸniej 
(18 VI) pójœæ pod Waterloo w s³awnej szar¿y, która 
zmiot³a ciê¿k¹ jazdê angielsk¹. Ostatnie polskie 
wystrza³y w s³u¿bie Napoleona pad³y w koñcu 
czerwca 1815 roku, podczas krótkiej obrony 
Pary¿a. Co prawda armia francuska liczy³a tu 
jeszcze 60 tys. ¿o³nierzy. Kampania 1815 dobieg³a 
jednak koñca, Napoleon bowiem zdecydowa³ siê 

Te n ,  j a k ¿ e  p o b i e ¿ n y  p r z e g l ¹ d  
najwa¿niejszych wydarzeñ zwi¹zanych z udzia³em 
Polaków w kampaniach napoleoñskich udowadnia 
po pierwsze fakt wielkiej ofiarnoœci i lojalnoœci 
naszego narodu wobec cesarza, a po drugie - 
bezmiar ³ez, potu i krwi przelanej za niego na 
niezliczonych polach bitew. Kiedy by³o trzeba, 
Napoleon kokietowa³ i wabi³ czarem wielkich 
obietnic, aby potem ich nie dotrzymaæ. Kiedy indziej 
gra³ uczuciami i przywi¹zaniem naszego narodu w 
tylko sobie wiadomych celach. Pozosta³a po nim 
wielka legenda i wielki zawód niespe³nionych 
marzeñ o wolnej i sprawiedliwej Polsce. Nie da siê 
jednak w ¿aden sposób ukryæ faktu, ¿e przez tyle lat 
po upadku i œmierci Napoleona, ¿y³a w œwiadomoœci 
polskiego spo³eczeñstwa (i zapewne w jakiœ sposób 
funkcjonuje w nim nadal) pamiêæ i tradycja o 
cesarzu, jego najwierniejszych sojusznikach i woj-
sku, które by³o w tym na po³y mitycznym 
rozumieniu, niemal „bez skazy i zmazy”.

                                                       Mariusz Kargul

Lucjan Cimek

Ruch ochrony przyrody
w II Rzeczypospolitej

W okresie zaborów sprawami ochrony 
przyrody na ziemiach polskich zajmowali siê 
sporadycznie niektórzy przyrodnicy indywidualnie, 
b¹dŸ niektóre organizacje naukowe, zawodowe i 
krajoznawczo-turystyczne. Pionierami w tej 
dziedzinie byli ks. dr Eugeniusz Arnold Janota i 
profesor zoologii na Uniwersytecie Jagielloñskim - 
Maksymilian Nowicki. Oni pierwsi podjêli walkê o 
uratowanie od zag³ady kozicy i œwistaka. To dziêki 
nim sejm galicyjski w 1869 r. uchwali³ ustawê o 
ochronie œwistaków i kozic w Tatrach, wyprze-
dzaj¹c prawie ca³y œwiat na tym polu.

Po wydaniu w 1869 r. ustawy o ochronie 
kozic i œwistaków, Towarzystwo Naukowe 
Krakowskie zorganizowa³o stra¿ górsk¹. 
Pierwszymi stra¿nikami zostali k³usownicy - Jêdrzej 
Wala (starszy) i Maciej Sieczka, którzy z równym 
zapa³em, jak przedtem kozice, teraz tropili 
k³usowników i niema³o przyczynili siê do 
uratowania tych zwierz¹t. Jêdrzej Wala z dum¹ 
nawet opowiada³, jak to dziêki niemu wzros³a liczba 
kozic w Tatrach Polskich. Towarzystwo nie mia³o 
jednak pieniêdzy. Stra¿ników górskich zaczêli 
op³acaæ z w³asnej kieszeni Eugeniusz  A. Janota 
i M. Nowicki. PóŸniej obowi¹zek ten przejêli na 
siebie w³aœciciele Zakopanego.

Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, 
ochrona  przyrody  wesz³a  w  zakres  dzia³alnoœci 

pañstwa. Ju¿ w 1919 r. ukaza³o siê rozporz¹dzenie 
ministra wyznañ religijnych i oœwiecenia 
publicznego o ochronie niektórych zabytków 
przyrody. W tym samym roku zosta³a powo³ana 
Tymczasowa Pañstwowa Komisja Ochrony 
Przyrody, jako organ doradczy ministra, 
przemianowana w 1925 r. na Pañstwow¹ Radê 
Ochrony Przyrody (PROP). Rada liczy³a 30 
cz³onków, a na jej czele sta³ delegat ministra.

O rozszerzeniu siê idei ochrony przyrody 
wœród szerokich rzesz spo³eczeñstwa œwiadczy 
fakt, ¿e dzia³a³o czynnie na tym polu 36 
samodzielnych organizacji. Nale¿y tu wymieniæ 
towarzystwa: Przyrodników, Krajoznawcze, 
Tatrzañskie, Leœne, Dendrologiczne oraz zwi¹zki: 
Harcerstwa, Ziem Górskich, £owiecki, ponadto 
Instytut Geologiczny, Komitet Zielarski, a przede 
wszystkim powo³ana w 1928 r., z inicjatywy PROP, 
Liga Ochrony Przyrody.

Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody dopro-
wadzi³a w 1934 r. do uchwalenia przez sejm ustawy 
o ochronie przyrody. Nie zd¹¿y³a jednak 
wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie ta ustawa dawa³a, 
gdy¿ w po³owie 1935 r. na znak protestu przeciwko 
budowie kolejki linowej na Kasprowy Wierch, ust¹pi³ 
ze stanowiska delegata ministra prof. W³adys³aw 
Szafer, a cz³onkowie rady z³o¿yli swe mandaty, 
natomiast nowa rada nie zosta³a ju¿ powo³ana. W 
1936 r. nast¹pi³o otwarcie napowietrznej kolejki 
linowej z KuŸnic, przez Myœlenickie Turnie, na 
Kasprowy Wierch. Odchodzi³a w przesz³oœæ 
pierwotnoœæ przyrody górskiej. £atwoœæ dostania 
siê na grañ skurczy³a Tatry i zala³a je t³umami 
turystów.
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Najbardziej widocznym przejawem 
dzia³alnoœci ruchu ochrony przyrody w okresie 
miêdzywojennym by³o tworzenie parków 
narodowych, rezerwatów, ochrona pomników 
przyrody oraz gin¹cych i rzadkich gatunków fauny. 
Szczególn¹ rolê w tej dziedzinie odegra³ Zak³ad 
Doœwiadczalny Lasów Pañstwowych, od 1937 r. - 
Instytut Badawczy LP. W jego ramach w 1934 r. 
zosta³ utworzony oddzia³ rezerwatów pod 
kierunkiem in¿. Józefa Kostyrki. Wspó³pra-
cownikiem J. Kostyrki by³ Wac³aw Niedzia³kowski, 
póŸniejszy profesor urz¹dzania lasu w Szkole 
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
autor pierwszych wytycznych urz¹dzania 
gospodarstwa rezerwatowego, zastosowanych 
nastêpnie przy urz¹dzaniu parków narodowych w 
Bia³owie¿y, Pieninach i Tatrach.

Instytutowi Badawczemu LP od 1 maja 1934 
r. podlega³y sprawy ochrony przyrody na terenie 
lasów pañstwowych. Tworzone w ich obrêbie parki 
narodowe by³y okreœlane pocz¹tkowo jako 
samodzie lne „ jednostk i  administ racyjne 
szczególne”. Do takich jednostek nale¿a³y: park 
narodowy w Bia³owie¿y, utworzony w 1921 r. jako 
wydzielone nadleœnictwo o powierzchni ponad 
4500 ha, przekszta³cone w 1925 r. we w³aœciwy 
park narodowy, oraz park narodowy w Pieninach, 
utworzony w 1932 r. po wykupie przez skarb 
pañstwa 736 ha gruntów od prywatnych w³aœcicieli. 
Ten ostatni, jako jednostka o szczególnym 
charakterze, zosta³ proklamowany jako pierwszy w 
Europie Miêdzynarodowy Park Natury, obejmuj¹cy 
równie¿ S³owacki Rezerwat Przyrodniczy. 
Jednostk¹ organizacyjn¹ szczególn¹ by³ równie¿ 
Zarz¹d Lasów Podhalañskich, powo³any w 1934 r. 
do administrowania obszarami, z których w 
przysz³oœci mia³y powstaæ parki narodowe w 
Tatrach i na Babiej Górze. Realizacja trzech 
górskich parków narodowych, po³o¿onych w 
paœmie Karpat, by³a punktem wyjœciowym 
zapocz¹tkowanej w latach dwudziestych ubieg³ego 
wieku wspó³pracy Polski i Czechos³owacji w 
dziedzinie ochrony przyrody.

Na LubelszczyŸnie, botanik, prof. Tadeusz 
Ignacy Sulma proponowa³ w 1933 r. zabezpie-
czenie buczyn skierbieszowskich poprzez 
tworzenie rezerwatów. Wnioski Profesora nie 
zosta³y jednak zrealizowane, ze szkod¹ dla 
ochrony i regeneracji buka w obrêbie Dzia³ów 
Grabowieckich. Utworzono natomiast w 1934 r. 
rezerwat przyrody, pn. „Bukowa Góra" w pobli¿u 
Zwierzyñca, na terenie lasów Ordynacji Zamojskiej.

Ponadto utworzono w Polsce wiele innych 
rezerwatów, z których czêœæ sta³a siê zal¹¿kiem 
przysz³ych parków narodowych: Œwiêtokrzyskiego, 
Ojcowskiego, Wielkopolskiego i Kampinoskiego. 
Szczególnym osi¹gniêciem na skalê miêdzy-
narodow¹, by³o restytuowanie ¿ubra i uchronienie 
tego gatunku od ca³kowitej zag³ady. Do wybuchu 
drugiej wojny œwiatowej Polska posiada³a ju¿ 30 
¿ubrów. Utworzono dla nich zwierzyniec w 
Bia³owie¿y - dla ¿ubrów czystej krwi bia³owieskiej, 
oraz w Pszczynie, Smardzewicach i Niepo³omicach 
- dla mieszañców.

Podjêto równie¿ prace nad restytuowaniem 
tarpana leœnego (w Bia³owie¿y), a tak¿e objêto 
œcis³¹ ochron¹ bobry, ³osie, niedŸwiedzie oraz 
niektóre rzadkie gatunki ptaków - w tym wszystkie 
drapie¿ne (1938).

W Polsce miêdzywojennej lesistoœæ kraju 
wynosi³a 22,2 proc., a leœnictwo stanowi³o bardzo 
wa¿ny pod wzglêdem fiskalnym dzia³ gospodarki 
krajowej. W bilansie dochodów pañstwa z ca³ego 
handlu zagranicznego wp³ywy z eksportu drewna 
znajdowa³y siê na pierwszym lub drugim miejscu - 
na przemian z zyskami z eksportu wêgla. W 
zasadzie tylko w okresie wielkiego kryzysu 
gospodarczego wêgiel zajmowa³ czo³ow¹ pozycjê.

Natomiast ruch ochrony przyrody rozwija³ 
szerok¹ dzia³alnoœæ naukow¹, popularyzatorsk¹, 
organizacyjn¹ i spo³eczn¹. Eksploatacja kopalin, 
pozyskanie surowca drzewnego, czy te¿ budowa 
Centralnego Okrêgu Przemys³owego przebiega³a 
zgodnie z wymogami i  poszanowaniem 
œrodowiska. Nie kopiowano ba³wochwalczo obcych 
rozwi¹zañ i wzorów, lecz tworzono nowe idee i po-
gl¹dy na ochronê przyrody z myœl¹ o przysz³ych 
pokoleniach.

                                              Lucjan Cimek

Wojtek Miê¿a³

Nauvoo - miasto mormonów
czêœæ II

Wobec powszechnej wrogoœci do mor-
monów, plany przeniesienia ich wspólnoty z 
Nauvoo snu³ jej za³o¿yciel Joseph Smith ju¿ w roku 
1842. Rozmawia³ o tym wielokrotnie z rad¹ 
dwunastu „aposto³ów”, wœród których obecny by³ 
jego nastêpca i patriarcha - Brigham Young. 
Wyczuwaj¹c  nadchodz¹ce  niebezpieczeñstwo, 

razem przygotowywali ludzi do ewentualnego 
opuszczenia Illinois. Kowale i ko³odzieje sporz¹dzili 
kilkaset masywnych wozów zdolnych do pokonania 
ówczesnych bezkresów Zachodu. Dostali szansê 
od losu dopiero 24 lutego 1846 roku, gdy rzeka by³a 
na tyle skuta lodem, ¿e mo¿na by³o przejechaæ na 
przeciwleg³y brzeg do stanu Iowa.

W miasteczku pozosta³a tylko niewielka 
grupa mormonów, a wœród nich Emma Smith, 
wdowa po zamordowanym w miêdzyczasie proroku 
- Josephie,  o  czym  pisa³em  w  pierwszej  czêœci. 
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Pocz¹tkowo zatrzymany zosta³ te¿, z polecenia 
w³adz wojskowych, John Browning - najlepszy 
rusznikarz tamtych czasów, wynalazca broni 
wielostrza³owej, póŸniejszy posiadacz chyba 
najwiêkszej liczby patentów dotycz¹cych wyna-
lazków swoich, a nastêpnie dokonywanych ze 
swoim synem w dziedzinie rusznikarstwa. Trwa³a 
wówczas wojna z Meksykiem i nikogo nie 
obchodzi³y dalsze losy uchodŸców, a Browning by³ 
zbyt drogi dla walcz¹cej armii i tocz¹cej siê batalii, 
po której Stany Zjednoczone dopisa³y sobie spory 
szmat ziemi, zagarniêtej s¹siadowi z Po³udnia. 
Mormoni musieli pozostawiæ równie¿ nieukoñ-
czon¹ i coraz czêœciej dewastowan¹ œwi¹tyniê. 
Rozkradano resztê materia³ów budowlanych, 
podpalano drewniane konstrukcje, a¿ dzie³a 
ca³kowitego zniszczenia dokona³o potê¿ne 
tornado. Po monumentalnej budowli pozosta³y 
stosy gruzów… Ale to ju¿ mia³o miejsce w kilka lat 
po wygnaniu.

Tymczasem podczas przeprawy przez 
rzekê, pod ko³ami ciê¿kiego od ³adunku wagonu 
nale¿¹cego do Brighama Younga za³ama³ siê lód. 
Kilku mê¿czyzn rzuci³o siê na ratunek ton¹cego 
pojazdu, którego ko³a utknê³y w przerêblach. 
Jednym z nich by³ siostrzeniec Younga. Po 
wydostaniu siê na l¹d i ciê¿kiej kilkudniowej 
podró¿y, zapad³ na zapalenie p³uc spowodowane 
k¹piel¹ w lodowatej wodzie i 18 marca 1846 roku 
zmar³ w wieku zaledwie trzydziestu lat. I to w³aœnie 
jego nazwisko widnia³o miêdzy wieloma innymi, 
którym nie dane by³o dojœæ do celu. Umieszczono je 
po prawej stronie Rotundy przy koñcu ulicy Parley.

Zazwyczaj podczas naszych wyjazdów, w 
miejscach zupe³nie niespodziewanych udaje siê 
napotkaæ polskie nazwisko. Od dawna ciekawi³o 
mnie  na przyk ³ad pochodzenie  nazwy 
miejscowoœci w odleg³ym stanie Maine, z której 
pochodzi znana od bardzo dawna, woda mineralna 
„Poland". Przeje¿d¿aj¹c tego roku przez Maine, 
gotów by³em zjechaæ z wyznaczonej drogi, aby 
wst¹piæ do tego miasteczka. Po wnikliwych poszu-

kiwaniach okaza³o siê, ¿e takie imiê mia³ wódz 
lokalnego szczepu Indian. A wiêc jego swojskie 
brzmienie by³o zwyk³ym przypadkiem.

Jednak zmar³y w drodze siostrzeniec 
Younga z Indianami nie mia³ nic wspólnego. 
Urodzony w Nowej Anglii z ojca o nazwisku James 
Little u¿ywa³ te¿ drugiego imienia, które brzmi 
dok³adnie tak samo jak nazwisko s³ynnego rycerza 
herbu „Janina", starosty krasnostawskiego - 
Sobieskiego. Zaœ pe³ne nazwisko dzielnego 
mormona, które zwróci³o moj¹ uwagê brzmi Edwin 
Sobieski Little! Sk¹d i dlaczego pojawi³o siê za 
oceanem? Na razie nie wiem.

Rankiem kolejnego dnia wyje¿d¿amy 
poznaæ odpowiednik, przynajmniej z nazwy, naszej 
nadwiœlañskiej stolicy. Jak mo¿na siê domyœleæ, 
wcale nie wygl¹da po warszawsku. G³ówna ulica 
Warsaw nad Missisipi wprawdzie nosi œlady 
dobrobytu, ale tak odleg³ego, jak czas, kiedy z 
parostatków p³ywaj¹cych po tej rzece, mierzono 
g³êbokoœæ wody, miar¹ zwan¹ „Twain”. Znany 
pisarz zapo¿yczy³ nawet to s³owo, pozostawiaj¹c je 
jako swoje nazwisko. Miasteczko zaczyna 
przypominaæ tzw. „miasto duchów”, a mormoni 
twierdz¹, ¿e to kara za krzywdy, jakich doznali od 
redaktora „Warsaw Signal” i podburzanej przez 
niego t³uszczy (czyt. czêœæ pierwsza). Wyje¿d¿amy 
stamt¹d bez ¿alu, aby wst¹piæ na kilka godzin do 
miasteczka Carthage. Do miejsca, gdzie przed stu 
szeœædziesiêcioma siedmioma laty zginêli bracia 
Smith. W³aœcicielami budynku s¹ obecnie mormoni i 
tutaj znowu zastajemy starannie utrzymany 
oœrodek dla zwiedzaj¹cych i przewodniczkê-
misjonarkê. W domu pojawiamy siê dopiero 
póŸnym wieczorem.

Wróæmy jednak do exodusu mormonów. 
Wygnañcy po ponad czterech miesi¹cach ciê¿kiego 
marszu z Nauvoo dotarli w okolice dzisiejszego 
Omaha w Nebrasce, pokonuj¹c 430 kilometrów. 
Zatrzymali siê na tzw. zimowe kwatery sk³adaj¹ce 
siê z drewnianych chat i ziemianek. Ciê¿kie warunki 
mieszkalne i pogodowe, niedobór witamin i marne 
wy¿ywienie sprawi³y, ¿e od po³owy wrzeœnia 1846 
do maja 1848 roku umiera tam 359 osób, g³ównie z 
powodu szkorbutu, malarii i gruŸlicy. Ale prawie 
wszyscy starali siê znosiæ te doœwiadczenie z ci¹g³¹ 
wiar¹, ¿e jest to tylko nastêpny przystanek na 
drodze do Ziemi Obiecanej. Obiecanej przez Boga, 
kiedyœ ustami Smitha, teraz - Younga. Cz³owieka, 
na którego edukacjê sk³ada³y siê dwa lata szko³y i 
spory baga¿ ¿yciowych doœwiadczeñ, jak sam 
twierdzi³, pos³annika Boga na ziemi. W tych 
trudnych momentach potrafi³ on jednak wraz z 
grup¹ swoich doradców doprowadziæ do powstania 
500-osobowego, ochotniczego batalionu mor-
monów, którzy ju¿ w 1846 roku wymaszerowali do 
Kalifornii, aby wspomóc U.S. Army w wojnie z 
Meksykiem. Young podtrzymuje na duchu 
obecnych ju¿ na kwaterach i wci¹¿ nadchodz¹cych 



nastêpnych uchodŸców, organizuje bardzo 
sprawne i przemyœlne grupy pionierów, przed 
którymi stoj¹ do pokonania trudy przemarszu na 
odcinku tysi¹ca szeœciuset szeœædziesiêciu 
kilometrów w ci¹gu oko³o czterech miesiêcy.

Przed kilku laty, jad¹c do Oregonu i Kalifornii 
udaliœmy siê œladami mormonów. Dzisiaj wiêkszoœæ 
odcinków szlaku „oregoñskiego”, z którego w du¿ej 
czêœci skorzystali, le¿y na terenach prywatnych, 
czêsto na wielotysiêcznohektarowych terytoriach, 
zwykle pastwiskach zamkniêtych ogrodzeniami z 
najwiêkszego wynalazku Dzikiego Zachodu - drutu 
kolczastego. Ale zdarza³y siê odcinki, które 
mogliœmy przejechaæ równolegle do tamtej trasy, 
jak na przyk³ad wzd³u¿ rzeki Platte. Kowboje mówili: 
„za szeroka, ¿eby przeskoczyæ, za p³ytka ¿eby 
przeoraæ”. Dzisiaj, jad¹c niezbyt pospiesznie 
wzd³u¿ jej brzegów, w ci¹gu godziny mo¿na 
przebyæ oko³o siedemdziesiêciu kilometrów. Na 
przejœcie pieszo tego samego odcinka mormoni 
potrzebowali a¿ tygodnia. Grupy sz³y w pe³ni 
zorganizowane, z podzia³em do poszczególnych 
zadañ, z osob¹ do sporz¹dzania dziennych 
zapisów i z liczeniem przebytych mil w³¹cznie. Ju¿ 
w jednej z pierwszych grup, znudzony monotoni¹ 
liczenia obracaj¹cego siê ko³a wozu, wed³ug 
którego mia³ wyliczaæ przebyty dystans, cz³owiek 
wpada na pomys³ wykonania mechanizmu, który 
bêdzie to robi³ za niego. Pomys³ zostaje 
zrealizowany, póŸniej liczniki o mechanizmach z 
drewnianymi ko³ami zêbatymi wyrêcz¹ ludzi.

Od pocz¹tków powstania ruchu mormonów 
w œwiat wysy³ani byli misjonarze i to w³aœnie ich 
dzia³anie sprawia³o, ¿e nap³ywa³y coraz wiêksze 
rzesze wyznawców z Europy. Wielu z nich 
przemierza³o trasê do Utah, ci¹gn¹c lub pchaj¹c 
ma³e drewniane platformy na wysokich ko³ach, 
mog¹ce pomieœciæ najbardziej potrzebne 
narzêdzia i czêsto równie¿ ma³e dzieci. To w³aœnie 
tak¹ scenê przedstawia pomnik poœwiecony tym 
dzie lnym ludziom, umiejscowiony obok 
imponuj¹cych œwi¹tyñ - i tej pierwszej, i tej chyba 
najwiêkszej na œwiecie w centrum piêknego Salt 
Lake City.

W latach 1847-1869 Szlak Mormonów 
przesz³o siedemdziesi¹t tysiêcy ludzi, a od 1869 
(o ironio!) rozpoczê³a siê era transkontynentalnej 
kolei ¿elaznej. Jednym z wielu dzie³ stworzonych 
przez edukowanego przez dwa lata Younga, oprócz 
piêknego miasta, jest za³o¿ony przez niego 
uniwersytet, najwiêksze na œwiecie zbiory 
genealogiczne, przepiêkna biblioteka, centrum 
konferencyjne z sal¹ mog¹c¹ pomieœciæ 
czternaœcie tysiêcy ludzi i... pustynia, na której 
powsta³ stan, którego by³ pierwszym guber-
natorem.

Mormoni, jako spo³ecznoœæ, to temat na 
obszern¹ ksi¹¿kê. Osobiœcie nie przywi¹zujê wagi 
do jakichkolwiek uprzedzeñ zwi¹zanych z ich 
prywatnym  ¿yciem. T o,  ¿e  nieliczni  z  nich  wci¹¿

praktykuj¹ wielo¿eñstwo nie bulwersuje mnie, 
przynajmniej do czasu, kiedy nie bêdê zmuszany 
³o¿yæ na tê spo³ecznoœæ. A na to siê nie zanosi, w 
przeciwieñstwie do sytuacji, gdy bez pytania 
funduje siê z moich podatków kolejne nowe domy, 
kupony ¿ywnoœciowe, luksusowe cele w 
wiêzieniach itp. dla coraz bardziej rozbestwionej 
grupy spo³ecznej (wszyscy domyœlaj¹ siê kogo 
mam na myœli), z której wielu nigdy w ¿yciu nie 
splami³o siê prac¹ na przestrzeni kilku pokoleñ, 
których kobiety czêsto maj¹ gromadê dzieci, ka¿de 
z innym partnerem, a co ciekawsze - nie wiadomo 
jeszcze z którym. (W Polsce w ostatnich latach 
mieliœmy tak¿e g³oœny przyk³ad, gdy matka 
publicznie nie potrafi³a wskazaæ ojca swojego 
potomstwa). Dzieci mormonów zazwyczaj s¹ 
wzorowo wychowywane, edukowane i raczej mog¹ 
byæ przyk³adem dla innych. Nie nale¿y oczywiœcie 
braæ pod uwagê odosobnionego zdarzenia sprzed 
kilku lat, kiedy okaza³o siê, ¿e nieletnie zostawa³y 
matkami - mowa o przypadku z Teksasu. Byli to 
odszczepieñcy g³ównego Koœcio³a, sekta 
nieodpowiedzialnych ludzi, którym i tak w koñcu 
oddano dzieci, nie znajduj¹c podstaw do 
zatrzymania, gdy¿ by³y wychowywane w 
nienagannych warunkach sanitarnych.

Ostatnio pisa³a do nas nasza szkolna 
kole¿anka Iwona Ha³adyj, ¿e by³a kiedyœ w Stanach 
z grup¹ artystyczn¹, w której bra³ udzia³ jej syn. Po 
wystêpach w Utah zakwaterowania udzielili im 
w³aœnie mormoni. Do dzisiaj bardzo mile ich 
wspomina. My natomiast byliœmy chyba z piêæ razy 
w Utah i oby jeszcze wiêcej, chocia¿by dlatego, ¿e 
w tak trudnej do ¿ycia krainie mo¿na podziwiaæ rêkê 
naprawdê dobrego gospodarza.

Przed chwil¹ próbowa³em urozmaiciæ 
zakoñczenie tych kilku s³ów przyk³adem jakichœ 
znanych nazwisk spoœród mormonów, najpierw 
zrobi³em to za pomoc¹ polskiej wyszukiwarki z 
rezultatem zerowym, natomiast amerykañska 
wyszukiwarka wyœwietli³a mi tyle stron, ¿e 
zakoñczê tylko jednym nazwiskiem, które mo¿e siê 
komuœ przypomnieæ - Willard Mitt Romney, 
biznesmen, by³y gubernator Massachusetts, w 
ostatniej kampanii kandydat na prezydenta USA, 
który niestety odst¹pi³.  A mog³o byæ inaczej!

PS
Po mormonach do Nauvoo trafi³a grupa 

nawiedzonych fanatyków wierz¹cych w komunê. 
Byli to ikarianie. Chyba tyle warci, co komuna.

A co ze œwi¹tyni¹? Otó¿ w dwa lata po 
podpaleniach, 27 maja 1850 roku zosta³a 
doszczêtnie zniszczona przez tornado. Nastêpnie 
trzeba by³o blisko 150 lat, aby 4 kwietnia 1999 roku 
podjêta zosta³a decyzja o jej odbudowie. Po pó³ 
roku rozpoczêto przygotowania, a 5 listopada 2000 
roku  wmurowano  kamieñ  wêgielny.  Uroczystoœæ 
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zakoñczenia prac i oddania jej do u¿ytku mia³a 
miejsce w dniu i godzinie rocznicy œmierci Josepha 
Smitha 27 czerwca 2002 roku (a wiêc zaledwie po 
dwu latach od rozpoczêcia budowy!!!). Œwi¹tynia 
zbudowana zosta³a w tym samym miejscu co jej 
poprzedniczka. Jako budulca u¿yto kamienia 
wapiennego ze z³o¿y w Alabamie. Budynek 
osi¹gn¹³ d³ugoœæ 40 metrów, szerokoœæ - 27 m i 
wysokoœæ - 49 m, natomiast ogólna powierzchnia 

2wynios³a 5000 m  zawarta na piêciu kondygnacjach 
- jedna pod- i cztery naziemne).

Jest  jedyn¹ œwi¹tyni¹ mormonów 
posiadaj¹c¹ wie¿ê z dzwonnic¹, trzeci¹ w Chicago, 
a w ogóle sto trzynast¹.

Podsumowanie:
1) Sama motywacja wêdrówki na zachód 

by³a unikalna i inna od pozosta³ych. Mormoni nie 
szli po z³oto, ziemiê czy dla przygody. Im chodzi³o o 
znalezienie miejsca, gdzie mogliby wreszcie 
poczuæ prawdziw¹ wolnoœæ dla swojej religii.

2) Id¹c na zachód, dokonywali napraw i 
ulepszeñ „szlaku” oraz budowali miejsca s³u¿¹ce 
do pomocy kolejnym wêdrowcom. Zbudowali sieæ 
promow¹ na rzekach, przy tym zarabiali na 
przeprawach, pobieraj¹c za nie pieni¹dze od nie-
mormonów. Wzd³u¿ szlaku zak³adali poletka 
uprawne, z których zbiory s³u¿y³y jako rezerwa 
pokarmu dla potrzebuj¹cych. Id¹c, prowadzili 
badania topograficzne, opisy flory i fauny.

3) Po roku 1849 za³o¿ona zosta³a Fundacja 
Emigracyjna, która asystowa³a w pracach 
misjonarzy na terenach wschodnich Stanów 
Zjednoczonych i Europy. Zasilona przez Koœció³ 
i datki prywatne dla udzielania po¿yczek na podró¿ i 
pocz¹tki nowego ¿ycia w Utah. Emigrant 
podpisywa³ umowê, w której zobowi¹zywa³ siê 
sp³aciæ d³ug w chwili kiedy bêdzie ju¿ go na to staæ.

4) Rêczne wózki (Handcarts) by³y 
produkowane przez dziesiêæ firm i by³y u¿ywane w 
latach 1856-1860 przez oko³o 3 000 emigrantów. 
Podró¿uj¹c z wózkiem, pieszy móg³ pokonaæ do 
czterdziestu kilometrów dziennie (wagon móg³ 
przebyæ 15 do 22 kilometrów dziennie).

5) Na szlaku zmar³o szeœæ tysiêcy osób!!!
                                                         Wojtek Miê¿a³

Miasteczko Hannibal w USA. I dzisiaj 
wszyscy chêtnie zostawiaj¹ swój œlad na p³ocie przy 
domu, w którym mieszka³ Tom Sawyer. Nasz 
korespondent Wojtek Miê¿a³ tak¿e próbuje siê 
wczuæ w rolê bohaterów najpopularniejszych 
powieœci Marka Twaina.

Poni¿ej internetowy adres kamery skie-
rowanej w tym kierunku. Aby by³o dowcipniej 
zamontowana zosta³a na domu ksi¹¿kowej 
„narzeczonej” Tomka - Becky. W g³êbi obrazu 
widoczna Missisipi.

http://earthcam.com/marktwain/#
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Gra¿yna i Wojtek Miê¿a³owie

Literatura i rzeczywistoœæ
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Eliza Bogusz-Wójcik, Bartosz Wójcik

Chiñskie wspomnienia

1. Tytu³em wstêpu (I)
Jako osoby blisko zwi¹zane - rodzinnie, 

zawodowo i towarzysko - z Krasnymstawem, w 
niedawnym miesi¹cu - marcu 2010 r. udaliœmy siê w 
egzotyczn¹ podró¿ do stolicy wschodnio-
azjatyckiego tygrysa - Pekinu (ang. Beijing). Ogrom 
wra¿eñ wszelakiego rodzaju, które pozosta³y po tej 
wycieczce zas³uguje zaœ, by podzieliæ siê nimi z 
czytelnikami w³aœnie na ³amach krasnostawskiego, 
wielce zas³u¿onego „Nestora”.

2. Tytu³em wstêpu (II)
Tytu³em wstêpu rzec trzeba, i¿ podró¿ do 

Chin, maj¹ca charakter zorganizowanej wycieczki, 
trochê kosztuje. My jednak mieliœmy to szczêœcie, 
¿e w samym Pekinie mamy „swojego cz³owieka” - 
siostrê autora Magdalenê. Przebywa tam ona z 
nadania swojej uczelni - School of Oriental and 
African Studies (SOAS) w Londynie, gdzie studiuje 
namiêtnie ju¿ drugi rok na kierunku - a jak¿e - 
sinologii. Szko³a ta przewiduje w ramach swojego 
programu nauczania, ¿e ca³y drugi rok danego 
kierunku studenci spêdzaj¹ w pañstwie, o którym 
siê ucz¹. W przypadku Magdaleny pad³o wiêc na 
Chiny i - na szczêœcie - na Pekin, bo ponoæ niektóre 
szko³y maj¹ w zwyczaju wysy³aæ swoich sinologów 
na g³êbok¹ chiñsk¹ prowincjê… Tak czy inaczej, 
bazê do wyprawy mieliœmy. Magdalena zajmuje 
bowiem (wraz z trojgiem innych studentów) ca³y 
du¿y apartament w mrówkowcu w sercu stolicy, 

2dysponuj¹c powierzchni¹ ok. 100 m  - co na 
warunki chiñskie jest rozmiarem iœcie królewskim.

3. Przygotowania
Teraz wystarczy³o przyst¹piæ do za³atwiania 

formalnoœci - a trochê tego jest. Przede wszystkim, 
co oczywiste, trzeba mieæ paszporty. My ich nie 
posiadaliœmy, jednak jak siê okaza³o Lubelski 
Urz¹d Wojewódzki stan¹³ na wysokoœci zadania i 
„czerwone ksi¹¿eczki” uzyskaliœmy ju¿ po trzech 
tygodniach. Dalej zabukowanie lotu - rzecz prosta 
w obecnych czasach dziêki Internetowi i stronom 
pokazuj¹cym tanie po³¹czenia i takie¿ bilety. Na 
jednej z takich witryn znaleŸliœmy w³aœnie bardzo 
atrakcyjn¹ ofertê, i to Lufthansy - bilet dla dwóch 
osób w obie strony w kwocie obecnej jednej 
œredniej krajowej. Jak na lot d³ugoœci 8000 km to 
naprawdê niewiele… Niestety, Polska nie ma 
bezpoœredniego po³¹czenia z Chinami - trzeba 
lataæ przez Holandiê albo Niemcy. Nam przypad³o 
to drugie. Sama podró¿ wydawa³a siê prosta - 
lecimy 2 godziny do Monachium, tam 4-godzinna 
przerwa, potem 9 godzin do Pekinu - i voila! Po 
dwóch tygodniach na miejscu, mia³a siê odbyæ po-

dobna sytuacja, tyle ¿e oczywiœcie w drug¹ stronê.
Na tym jednak nie koniec formalnoœci - otó¿ 

aby znaleŸæ siê na terytorium Chiñskiej Republiki 
Ludowej trzeba posiadaæ jeszcze dwie rzeczy, 
mianowicie: potwierdzenie rezerwacji hotelu na 
ca³y czas pobytu oraz chiñsk¹ wizê. Z tym 
pierwszym nie by³o w zasadzie problemów - 
wiedzieliœmy, ¿e i tak bêdziemy mieszkaæ u 
Magdaleny, wystarczy³o wiêc znaleŸæ hotel, 
zarezerwowaæ sobie pokój i... nigdy siê w nim nie 
pojawiæ. Drogie hotele w Pekinie ¿¹daj¹, co prawda 
pewnej op³aty za rezerwacjê, jednak doœæ szybko - i 
nie bez pomocy Magdaleny - znaleŸliœmy hotel 
m³odzie¿owy o wdziêcznej nazwie „Happy Dragon 
Hostel”, którego pracownicy z mi³¹ chêci¹ 
zabukowali nam pokój na ca³e dwa tygodnie - za 
darmo. Wys³ali nawet potwierdzenie na e-maila, z 
obowi¹zkow¹ czerwon¹ piecz¹tk¹.

Tak uzbrojeni zjawiliœmy siê pod ambasad¹ 
chiñsk¹ w Warszawie - a tym, którzy rozwa¿aj¹ 
podró¿ do Chin trzeba wiedzieæ, i¿ jest ona otwarta 
tylko 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Co z tego 
wynika? Ano to, ¿e na kilka godzin przed otwarciem 
okienek tworzy siê ju¿ spora (zale¿nie od pory roku, 
kilku- albo kilkudziesiêcioosobowa) kolejka, w 
znacznej mierze z³o¿ona ze „staczy”, sk³adaj¹cych 
nierzadko po kilkadziesi¹t wniosków o wizy… Trafiæ 
za takim w kolejce to przekleñstwo. Dzielnie jednak 
o godzinie 6 rano zg³osiliœmy siê pod ambasad¹ 
(któr¹ otwierano o 9) - i byliœmy pierwsi! Jeszcze 
tylko 3 godziny stania - i wnioski z³o¿one… a po 
trzech dniach - paszporty wraz z wklejon¹ wiz¹ 
odebrane. Podró¿ nale¿a³o zacz¹æ.

4. W drogê
Wylot oczywiœcie z Okêcia, via Monachium 

do Pekinu… lecz tu czeka³o ju¿ nas pierwsze 
niemi³e (i niestety, nie ostatnie) zaskoczenie. Otó¿ 
na kilkadziesi¹t lotów tego dnia, jeden zosta³ 
odwo³any. Wiadomo ju¿ który - oczywiœcie nasz… 
ot, prawo Murphy'ego w pe³nej krasie. Po 
interwencji w biurze Lufthansy przebukowano nas 
jednak na lot przez Frankfurt, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e 
czas pomiêdzy przylotem do tego miasta a odlotem 
do Pekinu skurczy³ siê do godziny… mia³o to swoje 
skutki, o czym póŸniej.

Teraz jednak przyszed³ czas na odprawê 
paszportow¹, baga¿ow¹, celn¹ itp., zakoñczon¹ 
przejœciem do strefy bezc³owej. I tu zaskoczenie 
przecz¹ce powszechnemu przekonaniu - znaczna 
czêœæ towarów w tzw. bezc³ówce jest dro¿szych ni¿ 
w normalnych sklepach! Autorzy sprawdzili to - z 
uwagi na posiadanie ma³ych dzieci - na klockach 
lego.

Na lotnisku zaobserwowaliœmy jeszcze 
jedn¹ ciekaw¹ rzecz - otó¿ praktycznie tylko na 
Okêciu megafony lotniskowe z niewyraŸnie mówi¹-
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cymi paniami „gadaj¹” prawie non stop! Na innych 
lotniskach panuje w zasadzie cisza „radiowa”, tutaj 
jednak panie opowiada³y o w³aœnie odlatuj¹cym 
samolocie, wzywa³y ostatnich pasa¿erów oraz 
robi³y setki ró¿nych rzeczy - wszystkie w zasadzie 
na granicy zrozumienia przez s³uchaj¹cych. Kto 
ogl¹da³ „Misia” i sceny na Okêciu, ten wie, o czym 
mowa… to skojarzenie nasunê³o nam siê samo, 
gdy w pewnym momencie spikerka zagai³a po 
angielsku: „Passenger Stanis³aw Jakiœtam, 
please….” (i tu ju¿ nie da³o siê zrozumieæ, o co pani 
prosi pana Stanis³awa).

Wreszcie lot - krótki, przyjemny, ma³ym, bo 
chyba 100-osobowym boeingiem. Kto lata³, ten zna 
uczucie towarzysz¹ce rozpêdzaniu siê samolotu na 
pasie startowym i startowaniu (w zasadzie mi³e) 
oraz schodzeniu do l¹dowania i samemu dotkniêciu 
pasa (w zasadzie przeciwne). Oto jednak we 
Frankfurcie okaza³o siê - o czym wspomniano 
wczeœniej - i¿ nieca³a godzina dzieli nas od odlotu 
do Pekinu, a jeszcze mniej - od tzw. boarding time, a 
wiêc czasu ostatniego wejœcia na pok³ad maszyny. 
Poniewa¿ prawo Murphy'ego towarzyszy³o nam 
nadal, okaza³o siê do tego, ¿e terminal i bramka 
przypisane naszym chiñskim biletom znajduj¹ siê - 
oczywiœcie! - po drugiej stronie lotniska. Nale¿a³o 
wiêc ca³y port w zasadzie przebiec - a jest on 
bardzo du¿y, w zasadzie pomieœci³by kilka naszych 
Okêæ. Widzieliœmy ludzi z obs³ugi lotniskowej, 
którzy po korytarzach poruszali siê rowerami czy 
ma³ymi skuterami. Na czas jednak zd¹¿yliœmy - 
wielki boeing 747 (s³ynny „jumbo jet”) czeka³.

Sam zaœ lot do Chin - có¿, wydawa³oby siê, 
¿e wielki samolot to wiele miejsca wewn¹trz. Nic 
bardziej b³êdnego - 400 osób st³oczonych niczym w 
podmiejskim pekaesie… poza business class, 
oczywiœcie. Na szczêœcie czêœæ trasy przypad³a w 
nocy, wiêc lot min¹³ stosunkowo szybko.

5. The Beijing Airport
Wreszcie - jak mówi¹ piloci - „touch down” i 

jesteœmy na chiñskiej ziemi. Wyl¹dowaliœmy 
rankiem, oko³o 10.30. Rozmiary lotniska - po 
wygl¹dzie pasów startowych i miejsca do 
ko³owania - ju¿ mo¿emy oceniæ na gigantyczne. 
Wchodzimy do terminala miêdzynarodowego, i tu 
pierwsze chiñskie zaskoczenie - jest pusty. Ogrom 
hali jeszcze bardziej to podkreœla. Nie znaczy to 
bynajmniej, ¿e Pekin nie jest uczêszczanym 
turystycznie czy biznesowo miastem. Po prostu to 
wszystko jest takie wielkie, ¿e nawet znaczna iloœæ 
ludzi roztapia siê wewn¹trz budynku. Ten 
miêdzynarodowy terminal (o numerze 3) zosta³ 
zaprojektowany przez s³ynnego zachodniego 
architekta Normana Forstera i zbudowany na 
olimpiadê w 2008 r. - i jest, podobno, najwiêkszym 
pojedynczym terminalem lotniskowym na œwiecie. 

Nie ostatnia to zreszt¹ rzecz, co do której naocznie 
przekonaliœmy siê, ¿e jest „naj” w jakiejœ dziedzinie 
na ziemi - i mieœci siê oczywiœcie w Chinach. O 
rozmiarach samego lotniska œwiadczy nawet to, ¿e 
por t  ma w³asn¹ ko le j ,  k tóra s ³u¿y do 
przemieszczania pomiêdzy poszczególnymi jego 
czêœciami.

Najpierw jednak obowi¹zkowe przejœcie 
przez bramkê „zdrowia” - mierz¹c¹ automatycznie 
temperaturê cia³a przechodz¹cego (wzglêdy 
sanitarne) oraz wizyta przy okienku admini-
stracyjno-meldunkowym. Niby nic strasznego, 
wiedzieæ jednak nale¿y, i¿ sprawdzenia danych w 
tym okienku dokonuje oficer chiñskiej s³u¿by 
bezpieczeñstwa - w skrócie, z angielska PSB 
(Public Security Bureau, Biuro Bezpieczeñstwa 
Publicznego). Jemu te¿ nale¿y przedstawiæ, gdzie 
bêdzie siê mieszka³o na czas pobytu - my 
oczywiœcie dalej uparcie obstawaliœmy przy Happy 
Dragon Hostel, co mia³o póŸniej swoje znaczenie… 
nie uprzedzajmy jednak faktów. Po przybiciu 
obowi¹zkowej pieczêci mo¿emy oceniæ pracê 
oficera - przed jego okienkiem znajduje siê bowiem 
ma³y automat z przyciskami, na których 
namalowane s¹ „buŸki” o ró¿nym stopniu 
zadowolenia. Oczywiœcie zgodnie nacisnêliœmy 
(ka¿de dla swojego oficera) „buŸkê” odzwier-
ciedlaj¹c¹ zadowolenie najwy¿sze.

Teraz do poci¹gu, a po up³ywie kilku chwil - 
po odbiór baga¿y. Magdalena mia³a na nas czekaæ 
w hali g³ównej. Przedtem jednak - wymiana 
pieniêdzy. Poniewa¿ zaopatrzeni byliœmy w dolary i 
euro (a tym w zasadzie nie da siê nigdzie w Pekinie 
p³aciæ), potrzebowaliœmy lokalnej waluty, oficjalnie 
zwanej juanami b¹dŸ RMB (czyt. ¿en min bi, 
chiñska waluta ludowa). Potocznie o pieni¹dzach 
mówi siê zaœ kuai, tak jak u nas zamiast „z³oty 
polski” powiadamy „z³otówka”, „zet” czy „pe-el-en”. 
Na lotnisku znajduje siê obowi¹zkowy kantor, 
którego pracownicy, ku naszemu zdziwieniu, 
nazywali siê Kevin i Wendy. Przy czym oczywiœcie 
byli stuprocentowymi Chiñczykami. PóŸniej dopiero 
zostaliœmy uœwiadomieni przez Magdalenê, ¿e z 
uwagi na fascynacjê zachodem m³odzi pekiñczycy 
czy mieszkañcy innych metropolii chêtnie 
przybieraj¹ - do u¿ytku zewnêtrznego, oficjalnie 
nadal nazywaj¹ siê po chiñsku - imiona 
a n g l o j ê z y c z n e  c z y  w  i n n y  s p o s ó b  
„zwesternizowane”. Sama wymiana pieniêdzy 
uœwiadamia nam, dlaczego - w takim przyziemnym 
wymiarze - Chiny to nadal komunistyczny, czy te¿ 
jak chc¹ niektórzy - autorytatywnie rz¹dzony kraj. 
Pojawiaj¹ siê tak¿e wspomnienia z nieodlegle 
przecie¿ panuj¹cego, naszego ustroju. Otó¿ ta 
w³aœnie wymiana pokazuje nam, i¿ Chinami nadal 
rz¹dzi biurokracja, uwielbienie dla „papierologii” 
i porz¹dku  w  dokumentach.  Wymiana  pieniêdzy, 
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która w polskim kantorze zajê³aby nam 3 minuty, 
tutaj rozci¹gnê³a siê do ponad pó³ godziny. Trzeba 
okazaæ paszport, pozwoliæ pracownikowi (mnie 
obs³ugiwa³ Kevin) spisaæ z niego wszystkie dane, 
podpisaæ siedem ró¿nych oœwiadczeñ, czekaæ na 
sprawdzenie oryginalnoœci banknotów, czekaæ 
dalej - tym razem na zg³oszenie wymiany znacznej 
iloœci gotówki do centrali, a wreszcie pobraæ grube 
pliki RMB oraz maj¹cy chyba z metr d³ugoœci 
paragon, na którym opisana jest ca³a droga 
wymiany, z kilkoma piecz¹tkami oczywiœcie. 
Ustroje totalitarne lubuj¹ siê chyba w takich 
biurokratycznych ¿onglerkach, w nich dodatkowo 
znajduj¹c sposób na kontrolowanie ka¿dego 
wycinka ¿ycia ludzkiego. W ka¿dym razie, po 
potr¹ceniu obowi¹zkowych 50 RMB za us³ugê 
wymiany, w koñcu dysponujemy chiñsk¹ walut¹. 
Na ka¿dym banknocie, niezale¿nie od nomina³u, 
króluje jedna twarz - ukochanego przewod-
nicz¹cego. Jak siê póŸniej oka¿e, Mao jest tu 
otoczony normalnym kultem jednostki, tak jak 
kiedyœ Stalin czy pokrewni jemu satrapowie. 
Dopiero po wszystkim przechodzimy do hali 
g³ównej, gdzie oczekuje nas - lekko ju¿ 
poddenerwowana Magdalena. Razem wycho-
dzimy na spotkanie Pekinowi.

6. Pierwszy dzieñ
Tutaj jednak, maj¹c za plecami wejœcie do 

lotniska, okazuje siê, ¿e tak ³atwo Pekin nie chce siê 
z nami spotkaæ. Lotnisko bowiem po³o¿one jest 
sporo poza miastem, mniej wiêcej 15-20 km. Do 
samej stolicy doje¿d¿a siê specjaln¹ lini¹ metra, 
a lbo te¿ wszechobecnymi taksówkami.  
Magdalena, jak przysta³o na naszego przewodnika 
i b¹dŸ co b¹dŸ sinologa, wybiera taksówkê. Gros 
pekiñskich taksówek nale¿y do pañstwowych 
korporacji, wzorem zachodnim wozy pomalowane 
s¹ na ¿ó³to lub pomarañczowo. Pakujemy baga¿e 
do jednej z nich, wsiadamy i w drogê. Taksówka nie 
ró¿ni siê wiele (a oczekuj¹c egzotyki, nastawieni 
jesteœmy na wy³apywanie ró¿nic kulturowych i 
spo³ecznych) od rodzimych, poza tym wszak¿e, i¿ 
licznik w³¹cza siê przyciskiem umieszczonym przy 
g³ównym lusterku, pasa¿era z przodu oddziela od 
kierowcy metalowa œcianka (do wysokoœci 
ramienia mniej wiêcej), a lewa czêœæ deski 
rozdzielczej pojazdu oklejona jest rozmaitymi 
certyfikatami, pozwoleniami, skanami dokumentów 
ze zdjêciem kierowcy - wszystkim tym, co w 
Chinach niezbêdne jest, aby woziæ pasa¿erów.

Wreszcie jedziemy - pogoda ³adna, 
wietrznie (jak siê okazuje, to sta³a cecha pekiñskiej 
aury), doœæ s³onecznie, choæ zimno. Poruszamy siê 
autostrad¹, wraz ze zbli¿aniem siê do centrum 
miasta rosn¹ wie¿owce, ulice maj¹ coraz wiêcej 
pasów,  mnóstwo  budów  z  dŸwigami.  Zorganizo-

wanie olimpiady w 2008 r. na³o¿y³o na Pekin 
obowi¹zek „zanglicyzowania” miasta, a wiêc 
dodania - gdzie siê tylko da - pod napisami 
chiñskimi t³umaczeñ angielskich. St¹d te¿ wiemy, 
¿e za chwilê skrêcimy np. w Xinhua Ave., a potem 
pojedziemy 4-th Ring Road. Tutaj ciekawostka - 
poniewa¿ Pekin jest przeogromny terytorialnie, 
ulice okreœla siê nie tylko nazw¹, ale tak¿e opisem 
jej „wielkoœci” (aleja, droga, ma³a droga, dró¿ka itp.) 
oraz stosunkiem do kierunków œwiata (pó³nocna, 
po³udniowa, œrodkowa, wewnêtrzna itd.). 
Teoretycznie mia³o to rozjaœniæ obraz drogowy 
miasta - w praktyce natomiast bardzo go zaciemnia. 
Zdarza siê bowiem, ¿e ulice oddalone od siebie o 
kilometry nosz¹ tê sam¹ nazwê, tyle tylko, ¿e jedna 
jest np. Weiwei zachodnia, a druga - Weiwei 
po³udniowa. Taksówkarze jednak na ogó³ sobie z 
tym radz¹. Samo miasto zaœ wygl¹da dosyæ 
zachodnio - nie ró¿ni siê wiele np. od Nowego Jorku 
czy Chicago, za wyj¹tkiem oczywiœcie drobnych 
uk³onów w stronê tradycyjnej chiñskiej architektury, 
no i napisów w „mrówkowym”, czy „robaczkowym” 
alfabecie. 

Nasza ulica nazywa siê Xizhimen Beidajie 
(czyt. sid¿imen bejdaa-dzie), co oznacza „pó³nocna 
du¿a ulica Xizhimen” i po³o¿ona jest blisko serca 
miasta. Nie piszemy centrum miasta - bo tu takiego 
nie ma. Klasyczne „downtown” rozpada siê na 
poszczególne skupiska placów, parków i du¿ych, 
istotnych budynków. Czegoœ takiego jak stare 
miasto czy rynek w zasadzie nie ma, rolê pewnego 
punktu orientacyjnego pe³ni plac Tiananmen - jako 
najwiêkszy plac w Pekinie (ma³o tego, najwiêkszy 
plac  na  œwiecie!).  W  ka¿dym  razie  jesteœmy

Zabytkowe napisy
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Tego dnia - po odespaniu podró¿y (dopad³ 
nas tzw. jet lag) oraz rozmieszczeniu siê w pokoju 
Magdaleny (gdzie œpimy, jak przysta³o na goœci, na 
dmuchanym materacu), czas na pierwsze 
rozpoznanie terenu. Z ³adnego, przestronnego 
mieszkania (wyposa¿enie w zasadzie jak w Polsce) 
ruszamy na poszukiwanie pierwszych kulinarnych 
wra¿eñ. Po drugiej stronie ulicy znajduje siê du¿e 
centrum handlowe z supermarketem - ot, jak 
krasnostawska Panorama z Tesco. W Pekinie 
jednak, z uwagi na nieustaj¹cy brak miejsca, nie 
buduje siê wielkich hal na centra handlowe. 
Zazwyczaj umieszczane s¹ w wielopiêtrowych 
budynkach lub te¿ w podziemiach biurowców. 
Nasze centrum, z supermarketem o wdziêcznej 
nazwie „Bon Jour”, nale¿y do drugiej grupy. 
Pierwsze kroki kierujemy do miejsca, które na ca³y 
czas pobytu stanie siê naszym „¿elaznym punktem” 
wypraw - a mianowicie do jad³odajni, zwanej tutaj 
(tak¿e z angielska) „food court”. Wygl¹da to tak, i¿ 
dooko³a centralnej przestrzeni z krzes³ami i sto³ami 
rozlokowane s¹ stoiska, okienka, punkty z 
jedzeniem, ka¿dy specjalizuj¹cy siê w czymœ 
innym. Na jednym stoisku kupimy piero¿ki 
nadziewane czym tylko nam siê podoba, inne 
serwuje zupy, jeszcze inne - wyroby z ciasta, nawet 
przypominaj¹ce niekiedy kawa³ki pizzy. Ceny - 
œmieszne. W naszej jad³odajni wystarcza 4-5 z³ (po 
przeliczeniu), aby najeœæ siê do syta, napiæ i jeszcze 
wzi¹æ do domu.

W tym miejscu warto jednak podzieliæ siê 
dwoma refleksjami. Po pierwsze, jedzenie chiñskie 
jest bardzo dobre, syc¹ce, choæ zawsze ostre, 
mocno przyprawione (co zapewnia œwietn¹ 
przemian¹ materii), zawsze nak³adane w 
olbrzymich porcjach. Wstyd przyznaæ, ale 
wróciliœmy trochê „przytyci”. Po drugie jednak, 
stopieñ rozwoju chiñskiego spo³eczeñstwa, je¿eli 
chodzi o codzienn¹ kulturê, higienê i estetykê, jest 
dla Europejczyka mocno zdumiewaj¹cy. Praktycznie

na naszej ulicy, za 20-kilometrow¹ podró¿ 
zap³aciliœmy 80 RMB - a wiêc ok. 30 z³ (1 RMB to 
mniej wiêcej 40 groszy). To dopiero pocz¹tek 
przekonywania siê, ¿e rzeczy tanie - w Chinach s¹ 
bardzo tanie. Ale po kolei. Magdalena zamieszkuje 
na ogrodzonym, strze¿onym osiedlu mrówkowców 
- bo innych w zasadzie budynków mieszkalnych 
tam nie ma. Jest trochê starszych bloków, ni¿szych, 
5-6-piêtrowych, króluj¹ jednak 20-30-piêtrowce. 
Domki jednorodzinne widzieliœmy podczas ca³ego 
pobytu tylko raz, niedaleko zoo, i wedle s³ów naszej 
przewodniczki mia³y to byæ domy partyjnej 
wierchuszki. Bloki mieszkalne te¿ wygl¹daj¹ jak w 
Polsce, poza tym mo¿e wyj¹tkiem, i¿ ka¿de 
mieszkanie ma klimatyzacjê (w Pekinie s¹ ponoæ 
straszne upa³y w lecie). Za ka¿dym oknem na 
ka¿dym piêtrze znajduje siê wiêc pó³eczka, na 
której stoi sobie wiatrak klimatyzatora. Weso³e 
zaskoczenie (kolejne…) czeka nas natomiast w 
windzie - otó¿ blok ma trzy poziomy piwnic, 
natomiast brakuje mu parteru (od razu jest 1. 
piêtro), a tak¿e piêtra 4., 13., 14. i 24. Po piêtrze 12. 
znajduje siê od razu 15. Wynika to ponoæ z 
przes¹dnoœci Chiñczyków co do liczby 4 oraz 13 
(nawet tutaj w to wierz¹). Magdalena zamieszkuje 
na piêtrze 15, co po zliczeniu, w rzeczywistoœci daje 11. 

Kamery placu Tiananmen

Jak dojechaæ
na 24 piêtro?

Przysmak - sma¿one w ca³oœci krewetki
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wszêdzie (a wiêc i w naszej jad³odajni) mo¿na paliæ 
- a Chiñczycy pal¹ w znacznej wiêkszoœci. Do 
normalnego, nikogo nie dziwi¹cego zachowania 
nale¿y plucie na ziemiê (chodnik, ulicê). Jedzenie, 
które spadnie na stó³ czy pod³ogê albo tam siê 
rozleje, zostawia siê - ktoœ to przecie¿ kiedyœ 
posprz¹ta. Oœæmi z ryby pluje siê - a jak¿e, na stó³. 
Jedzenie czêsto produkuje siê (szczególnie, jeœli 
jemy u kioskarza na ulicy) tymi samymi rêkoma, 
którymi przyjmowa³o siê pieni¹dze lub zas³ania³o 
usta przy kaszleniu. Do tego wszêdzie, ale to 
wszêdzie panuje t³ok - có¿, nie na darmo 
Chiñczyków jest 1 mld 300 mln, z czego 17 mln w 
samym Pekinie (oficjalnie, nale¿y jeszcze doliczyæ 
kilka milionów nielegalnych). Obojêtnie, czy 
jesteœmy na ulicy, w sklepie, w knajpie, metrze, 
muzeum, zwiedzaj¹c zabytek - zawsze towarzyszy 
nam znaczna iloœæ ludzi. Przez to Pekin kojarzy siê 
z takim ludzkim „mrowiskiem”.

Po pierwszym dniu ju¿ wiemy - stolica Chin 
nie jest miastem, o mieszkaniu w którym mo¿na 
marzyæ, i wyprawa do którego jest wycieczk¹ ¿ycia. 
I to jest to nasze kolejne przykre zaskoczenie. 
Przede wszystkim, to miasto nie jest ³adne. 
Przypomina raczej polskie blokowisko z lat 80., 
oklejone banerami, neonami i reklamami - i 
rozdmuchane do gigantycznych rozmiarów. Spod 
³adnej, kolorowej i  nêc¹cej œwiate³kami 
kapitalistycznej fasady wyziera komunistyczny 
brud, tandeta i bylejakoœæ. Do tego dochodzi 
jeszcze pogoda, choæ o tym przekonaliœmy siê 
póŸniej. Pekin spowija bowiem wszechobecny 
smog, który na dwa tygodnie naszego pobytu 
ust¹pi³ tylko dwukrotnie, ods³aniaj¹c czyste niebo 
i s³oñce. W smogu wszystko wydaje siê szare, 
zamglone, niewyraŸne. Nie trzeba mówiæ, ¿e 
wp³ywa to tak¿e na kondycjê psychiczn¹. Do tego te 
masy ludzkie, niekonieczne ³adnie pachn¹ce 
(Chiñczyk nie poci siê, ale tak¿e - zw³aszcza 
starszy - nie przepada za myciem). Jak ni¿ej bêdzie 
jeszcze napisane, nawet chiñska egzotyka w 
Pekinie, zw³aszcza jeœli chodzi o zabytki, jest jakaœ 
zduszona, ujednolicona, poddana rygorom.

Póki co, jednak jesteœmy w tym mieœcie, 
i trzeba jakoœ przetrwaæ te dwa tygodnie. Dobrze 
przy okazji, ¿e mamy Internet. Czas teraz na:

7. Zwiedzanie
W ci¹gu kolejnych dni nasza aktywnoœæ 

turystyczna rozdwaja siê - z jednej strony, g³upio 
byæ w Pekinie i mimo wszystko czegoœ nie zwiedziæ, 
z drugiej jednak - podchodziliœmy do tego wyjazdu 
stricte „komercyjnie”, licz¹c na du¿y ³up 
„zakupowy”. I nie przeliczyliœmy siê. Najpierw 
jednak s³ów kilka o czêœci „widokowej”. Przy czym 
skupimy siê tutaj bardziej na refleksjach i od-
czuciach, ni¿ na samym opisie zabytków - to mo¿na 
znaleŸæ przecie¿ w Internecie czy przewodnikach. 

Paradoksalnie, miejsc do obejrzenia w 
Pekinie wcale nie jest tak bardzo du¿o, pomijaj¹c 
oczywiœcie sytuacje, gdy ktoœ pragnie obejrzeæ 
ka¿d¹, nawet niewiele znacz¹c¹ œwi¹tyniê i za-
byteczek. Te zabytki, które s¹, nie zapieraj¹ jednak 
dechu w piersiach (mo¿e poza wyj¹tkami). 
Przy³o¿y³a siê do tego sama komuna, która w 
pewnym stopniu przygniot³a warte zobaczenia 
miejsca. Stare, zabytkowe budynki odnowiono 
bowiem w ten sam sposób, u¿ywaj¹c podobnych 
zdobieñ i wzornictwa, a nawet - nierzadko - tego 
samego odcienia farby.

Zabytkowe
- ponoæ -
wzornictwo
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Nie trzeba nawet pisaæ, ¿e znacz¹co 
wp³ywa to na walory poznawcze. Có¿ bowiem z 
tego, ¿e Zakazane Miasto, a wiêc wielki, 
kilkunastohektarowy kompleks budynków pa³a-
cowych, z których cesarze rz¹dzili Chinami powsta³ 
w XIV w., a buddyjska œwi¹tynia Lamy w XVIII w.? 
Obydwa kompleksy wygl¹daj¹ bardzo podobnie - 
oto zas³uga komunistycznej renowacji. Wra¿enie 
autentycznoœci le¿y.

Choæ oczywiœcie generalizowaæ nie mo¿na. 
Wielkie wra¿enie robi np. znajduj¹cy siê 
wspomnianej œwi¹tyni Lamy pos¹g Buddy - 
wysokoœci 26 m, wyrzeŸbiony z jednego kawa³ka 
drzewa sanda³owego, za co w 1991 r. wpisano go 
do Ksiêgi Rekordów Guinessa. Równie maje-
statycznie wygl¹da plac Tiananmen, trzykrotnie 
wiêkszy od placu Czerwonego w Moskwie. 
Wra¿enie buduje przestrzeñ, symbolika miejsca, a 
tak¿e okolicznoœci jego obecnego zagospoda-
rowania - w kontekœcie politycznego ustroju 
chiñskiego. Otó¿ bowiem ka¿da z wielkich latarñ, 
jaka oœwietla plac, dos³ownie obwieszona jest 
kamerami, obserwuj¹cymi pilnie ka¿dy zak¹tek 
przestrzeni. Na centralnych latarniach naliczy³em 
po 7-8 kamer. Tiananmen równie¿ jest zat³oczony, 
lecz wra¿enie „robi” fakt, ¿e wszyscy ludzie, 
przyje¿d¿aj¹cy tu z najdalszych zak¹tków Chin, 
pragn¹ obejrzeæ miejsce proklamowania przez Mao 
powstania ChRL w 1949 r., nie zaœ miejsce s³ynnej 
masakry w 1989 r. - bo o niej ju¿ ma³o kto teraz wie. 
Propaganda robi swoje: doczyta³em siê, ¿e gdy 
obecnym chiñskim studentom pokazano s³ynne 
zdjêcie cz³owieka w bia³ej koszuli z reklamówk¹ w 
d³oni zatrzymuj¹cego czo³g na Chong'ang Dajie 
(czternastopasowa - tak! - aleja przylegaj¹ca do 
Tiananmen), nikt nie wiedzia³, czego dotyczy 
przedstawiona sytuacja, ani kiedy i gdzie siê 
zdarzy³a. Na Tiananmen znajduje siê te¿ obelisk ku 
czci rewolucji, który Chiñczycy ogl¹daj¹, jako ¿e 
postawi³ go w 1958 r. Mao, a Europejczycy - 
poniewa¿ w 1989 r. sta³ siê on ostatnim bastionem 
oporu studentów na placu. 

Z innej beczki, rewelacyjnie wygl¹da tak¿e 
kompleks olimpijski - wielka, otwarta przestrzeñ (z 
której podobno, aby j¹ stworzyæ, wysiedlono osiedle 
wielkoœci Lublina i o podobnym zaludnieniu), 
zabudowana obiektami sportowymi. W tym dwoma 
najs³ynniejszymi - a wiêc Stadionem Olimpijskim 
zwanym Ptasim Gniazdem (rzeczywiœcie rewelacja 
i architektoniczna rewolucja, ogromny, pojemnoœæ 
blisko 100 000 miejsc) oraz Narodowym Centrum 
P³ywactwa, potocznie Kostk¹ Wody. To tam, w 
budynku pokrytym fioletow¹ ni to skór¹ ryby, ni to 
b¹belkami powietrza, w 2008 r. Michael Phelps bi³ 
kolejne rekordy œwiata na basenie. 

Wieczne Miasto z lotu ptaka

Zakazane Miasto

Tylna brama Zakazanego Miasta

Mao strze¿e
Zakazanego
Miasta

Olimpijskie widoki
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Fajnie prezentuje siê, o dziwo, Muzeum 
Wojska Chiñskiego - wielkoœci jakichœ dwóch 
warszawskich muzeów narodowych. Oczywiœcie 
króluje militarna propaganda i gloryfikacja ustroju 
oraz bojowników o jego powstanie, jednak ca³oœæ 
ogl¹da siê œwietnie. Mo¿na nawet, za ma³¹ dop³at¹, 
pobawiæ siê symulatorem czo³gu, wsi¹œæ do 
prawdziwego pojazdu pancernego, a nawet 
zmieniæ siê w wojaka obs³uguj¹cego dzia³ko 
przeciwlotnicze. W kwestii muzealnej Chiñczycy s¹ 
jednak du¿o lepsi od nas - w MWCh byliœmy w 
œrodku tygodnia ko³o po³udnia, a ludzi by³o 
mnóstwo. Nie byli to poza tym sami starzy weterani 
chc¹cy powspominaæ waleczne dzieje, ani nawet 
wycieczki szkolne. Nie, do muzeum broni 
przychodz¹ m³odzi ludzie z dzieæmi, du¿o 
m³odzie¿y, ma³¿eñstwa - wszyscy. „Rozwalaj¹cy” 
by³ widok dwóch nastolatek, robi¹cych ró¿owymi 
komórkami zdjêcia czo³gom. Atrakcyjna oferta, 
elementy interaktywne, du¿a sala z pami¹tkami 
(nawet imitacja klocków LEGO w konwencji 
militarnej) plus oczywiœcie propaganda - sprawiaj¹, 
¿e muzea tego typu nie s¹ martwe, jak u nas. 
Odwiedzi³em tak¿e Muzeum Policji - o wiele 
bardziej kameralne, a jednak wra¿enia podobne. 

Có¿ poza tym? No oczywiœcie Wielki Mur, 
byæ w Chinach i go nie widzieæ to jak w Pary¿u 
omin¹æ wie¿ê Eiffla. Wko³o Pekinu jest kilka 
stanowisk do zwiedzania tego cudu œwiata, my 
wybraliœmy najbardziej spektakularne, jeœli chodzi 
o widoki (Badaling Great Wall), ale równie¿ - co 
mia³o swoje reperkusje - najbardziej dostêpne 
turystycznie i przez to najbardziej oblegane. 
Znajduje siê toto w odleg³oœci 70 km od Pekinu, 
które nale¿y pokonaæ autobusem. W jedn¹ stronê 
szczêœliwie by³ to pojazd o podobnym komforcie, co 
nasze poczciwe pekaesy, z powrotem, niestety, 
trafi³ nam siê autobus, których w Polsce u¿ywa siê 
do jazdy w mieœcie: praktycznie bez siedzeñ, tylko 
miejsca stoj¹ce z uchwytami. Dwugodzinna podró¿ 
w takich warunkach nie nale¿y do komfortowych, a 
jechaliœmy oczywiœcie w t³oku. Kolorytu dodawa³a 
ubrana na niebiesko konduktorka, przepychaj¹ca 
siê dzielnie ca³¹ drogê po ca³ym autobusie i wy-
pisuj¹ca o³ówkiem bilety. Sam Mur zaœ - rzeczywi-

œcie daje bardzo malownicze widoki, zw³aszcza gdy 
osi¹gniemy szczyt ³añcucha górskiego, którego 
grzbietem biegnie. W oddali widaæ nawet równinê, 
na której po³o¿ony jest Pekin. Czyste, bezsmogowe 
powietrze, przejrzysty widok dalszych wzniesieñ i 
pl¹cz¹cych siê po nich innych odnóg, nitek Muru - to 
naprawdê warte jest zobaczenia. Ale jak to w 
Chinach bywa, nic nie jest takie ró¿owe, ¿eby nie 
mog³o byæ trochê szare. ¯eby wejœæ na szczytowy 
fragment muru i napawaæ siê wspomnianymi 
widokami, nale¿y wpierw zaliczyæ dwu-, 
trzygodzinny spacer, a raczej wspinaczkê w górê 
Muru. Jest to doœæ du¿y wysi³ek, zwa¿ywszy, ¿e 
stromizna jest znaczna, a góry do ma³ych nie 
nale¿¹.  Co wiêcej,  Mur  nie  ma  wykutych  stopni, 

wiêc o wiele trudniej jest siê wspinaæ po - nierzadko 
oblodzonych, zw³aszcza w cieniu - powierzchniach. 
Na deser zaœ trzeba sobie jeszcze zostawiæ opis 
œcisku, w którym siê trzeba wspinaæ (w okresie 
wakacyjnym ponoæ nie trzeba nawet przebieraæ 
nogami, strumieñ ludzki sam niesie). A Chiñczycy - 
czy w wieku mocno podesz³ym, czy te¿ rodzice z 
malutkimi dzieæmi - obieraj¹ sobie za punkt honoru 
zwiedziæ ca³y fragment Muru w danej miejscowoœci. 
WyobraŸcie wiêc sobie wspinaczkê po œliskiej 
pod³odze, nachylonej pod doœæ znacznym k¹tem, w 
nieprzebranym t³umie, maj¹c przed sob¹ staruszkê 
lub ma³e dziecko - gdzie wyobraŸnia od razu 
podsuwa widok tego¿ potykaj¹cego siê i lec¹cego 
w dó³, ci¹gn¹cego ludzk¹ lawinê jak w jakichœ 
kreskówkach. Na szczêœcie - ale o tym nie 
wiedzieliœmy na pocz¹tku - na szczyt Muru mo¿na 
wjechaæ i z niego zjechaæ kolejk¹ linow¹, co 
skwapliwie wykorzystaliœmy do powrotu na twardy 
grunt.

Woskowy Mao i towarzysze

Zgubna potêga Wielkiego Muru

W górê w górê Wielkiego Muru
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Pewnego dnia, gdy zasta³a nas w Pekinie 
burza piaskowa (tzn. nie sama burza, a jedynie 
piasek nawiany znad pustyni przez burzê), 
zrezygnowaliœmy ze zwiedzania na otwartym 
terenie (a na ten dzieñ zaplanowane by³o Zakazane 
Miasto) i udaliœmy siê jeden przystanek metrem do 
pekiñskiego zoo, po³o¿onego na jednym terenie 
wraz z ogromnym oceanarium. O ile zoo nie ró¿ni 
siê wiele od polskich (i to tak¿e w negatywnym 
znaczeniu), tak oceanarium jest na najwy¿szym 
poziomie. Du¿e, kolorowe, bogate w zbiory (np. 
manty, wielkie ¿ó³wie, p³aszczki, piranie, delfiny), 
nastawione - tak¿e komercyjnie - na klienta. 
Codziennie przeprowadzane s¹ ró¿nego rodzaju 
pokazy - my trafiliœmy na show fok i delfinów. 
Odbywa siê toto w wielkim, mieszcz¹cym mo¿e z 
tysi¹c osób amfiteatrze (oczywiœcie wype³nionym 
po brzegi), przy akompaniamencie przebojowej, 
tanecznej muzyki… zabawa pierwsza klasa. 
Weso³y by³ widok tysi¹ca Chiñczyków z dzieæmi 
klaszcz¹cych w rytm muzyki razem z fokami i 
podkreœlaj¹cych wrzaskiem ka¿dy udany numer. W 
tym miejscu warto tak¿e wspomnieæ, ¿e - 
paradoksalnie - regu³a jednego dziecka w rodzinie 
sprzyja umocnieniu wiêzi wewn¹trz tej¿e. Zasada 
ta obowi¹zuje tylko wœród etnicznej wiêkszoœci - 
ludu Han, który i tak l iczy oko³o 90% 
spo³eczeñstwa. S¹ od niej tak¿e pewne wyj¹tki. 
Jednak jedno dziecko na ca³¹ rodzin¹ sprawia, ¿e 
jest ono rozpieszczane do granic mo¿liwoœci, a 
poza tym ma ca³y zastêp wychowawców - rodziców, 
dziadków, ciocie. W miejscach rozrywki dla dzieci 
(takich jak np. oceanarium) normalny jest widok 
rodziny o modelu co najmniej 2 + 1 + 2 (dziad-
kowie), czasami jeszcze + 2 (drudzy dziadkowie).

Wspomnieliœmy o jednym przystanku 
metra, którym dostaliœmy siê do zoo. Otó¿ transport 
nie do koñca jest mocn¹ stron¹ Pekinu. Praktycznie 
ka¿dy jego œrodek ma wady: metro - niewiele linii, a 
przez to zat³oczone (9 linii na 17 mln mieszkañców, 
gdy np. Nowy Jork ma 28 linii na 9 mln 
mieszkañców), taksówki - trzeba staæ w korkach, a 
kierowcy, widz¹c obcokrajowca, wykorzystuj¹ jego 
nieznajomoœæ miasta i czêsto wioz¹ go d³u¿sz¹ 
tras¹, autobusy - wady obydwu powy¿szych, a wiêc 
korki i œcisk. Z tego wszystkiego jednak najlepsze 
(bo najszybsze) jest metro, na ca³kiem zachodnim 
poziomie. Jest te¿ doskonale oznaczone (tak¿e po 
angielsku), wobec czego po paru dniach sami, bez 
przewodnika, byliœmy w stanie poruszaæ siê po 
ca³ym Pekinie.

Stolica zapewnia te¿ rozrywki nocne - nam 
uda³o siê w jedn¹ sobotê zawitaæ do modnego, 
m³odzie¿owego klubu o nazwie Banana. Tutaj te¿ 
króluje moda zachodnia, choæ jest szereg ró¿nic. W 
szatni np. obs³uga ³aduje ubrania do plastikowych 
worków z odpowiednimi numerkami, a klient musi 
(biurokracja!) podpisaæ szereg kwitków potwier-
dzaj¹cych, ¿e odda³ odzienie do szatni. Na sali 
tanecznej muzykê puszcza nie jeden DJ, a trzech.

Oprócz muzyki (miks elementów zachodnich 
z chiñskimi przebojami), co pewien czas rozmaici 
wokaliœci (czêsto przebrani) daj¹ show na ¿ywo, 
choæ muzyka leci z playbacku. Klubowicze zaœ…. w 
klubach, i ogólnie w miejscach rozrywki nie ma 
czegoœ takiego, co z angielska nazywa siê dress 
code'em, a wiêc pewnymi zasadami ubierania siê 
stosownie do miejsca, w którym siê przebywa. W 
klubie widzieliœmy ludzi w koszulach flanelowych 
czy swetrach, w ekskluzywnych restauracjach 
nierzadko mo¿na by³o dostrzec Chiñczyka od stóp 
do g³ów w dresie. Nikogo to nie razi oczywiœcie, taki 
zwyczaj.

Podsumowaniem naszej dzia³alnoœci 
turystycznej by³ wypad do tradycyjnej chiñskiej 
opery, umieszczonej - o dziwo - w holu jednego z 
hoteli. Tu te¿ jest inaczej ni¿ w Polsce (pomijaj¹c 
sam wystêp). Widownia podzielona jest na dwie 
czêœci - tañsze miejsca s¹ z ty³u i wygl¹daj¹ tak jak 
w teatrze czy kinie (a wiêc rzêdy foteli). Z przodu 
jednak s¹ stoliki jadalniane otoczone krzes³ami, 
gdzie bogatsi widzowie zasiadaj¹ do kolacji czy 
nawet fili¿anki herbaty i w ten sposób podziwiaj¹ 
przedstawienie. Wko³o uwijaj¹ siê kelnerzy. W 
czasie samego show mo¿na rozmawiaæ, robiæ 
zdjêcia czy krêciæ kamer¹. Po obu stronach sceny 
s¹ wielkie telebimy, na których po angielsku na 
bie¿¹co t³umaczone s¹ dialogi aktorów. Dziêki temu 
mo¿emy pod¹¿aæ za fabu³¹ - choæ szczerze mówi¹c 
jest ona na ogó³ na tyle nieskomplikowana, ¿e to 
mo¿na sobie darowaæ. W operze chiñskiej chodzi 
raczej o kostiumy, makija¿e, barwê œpiewu, a tak¿e - 
o dziwo - o liczne popisy akrobatyczne, niektóre 
rodem z Matrixa, nagradzane rzêsistymi brawami.

8. Zakupy
Nie samym rozrywkami i zabytkami cz³owiek 

¿yje, a nam chodzi³o tak¿e o ob³owienie siê dobrami 
materialnymi. W Pekinie okazji po temu jest 
mnóstwo. Poczynaj¹c od zwyk³ych sklepów, przez 
ogromne centra handlowe, po targowiska dla 
turystów.  Poniewa¿ nadal przebywamy w krainie 
chiñskiej gigantomanii, w Pekinie znajduj¹ siê ca³e 
dzielnice handlowe, wype³nione po brzegi sklepami. 
WyobraŸcie sobie np. centrum handlowe na wzór 
choæby lubelskiej Plazy - tyle tylko, ¿e ma 10 piêter. 
Potem postawcie obok siebie kilka takich centrów. 
Co otrzymamy? Pierwsz¹ z brzegu ulicê handlow¹, 
np. Xidan. Najœmieszniejsze jest to, ¿e takie centra 
na ogó³ stoj¹ doœæ puste. Przeciêtni Chiñczycy po 
prostu tam nie kupuj¹ - ceny s¹ zbli¿one do 
europejskich, a œrednia miesiêczna p³aca nie 
przekracza 2 000 RMB (ok. 800 z³). Centra s¹ dla 
dzieci dygnitarzy i przedstawicieli „prywatnej 
inicjatywy” czy biznesu. W innej dzielnicy 
handlowej, o nazwie Sanlitun, mieœci siê najwiêkszy 
pojedynczy sklep Adidasa na œwiecie - chyba 
szeœciopiêtrowy. 
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My jednak postawiliœmy na targowiska dla 
turystów - Silk Street Market i Yashow Clothing 
Market. Nie s¹ to jednak targi w polskim znaczeniu 
tego s³owa. Ka¿dy z nich to normalna, szeœcio-
piêtrowa budowla. Na ka¿dym poziomie znajduj¹ 
siê stoiska oferuj¹ce to, co akurat podporz¹-
dkowane jest danemu piêtru. Jest wiêc poziom z 
wyrobami ze skóry, poziom kobiecy, dzieciêcy, z 
torebkami, piêtro krawców czy te¿ piêtro zegarków, 
elektroniki i souvenirów. Oczywiœcie gros towarów 
to podróbki znanych marek, ale dobrej jakoœci (i 
ciê¿kie do rozpoznania jako nieautentyczne). Jak 
torebki, to oczywiœcie Louis Vuitton, Prada, 
Valentino, Chanel i inne. Jak bluzy, to Adidas, Nike, 
Abercrombie&Fitch. Jak zegarki, to Rolexy i Omegi. 
O wszystko przy tym trzeba siê targowaæ, u¿ywaj¹c 
angielskiego, r¹k i podrêcznych kalkulatorów 
sprzedawców. Targowanie to ca³a zabawa - œrednio 
na jeden zakup trzeba poœwiêciæ oko³o pó³ godziny. 
Dzia³a te¿ stary trick z udawaniem, ¿e straci³o siê 
zainteresowanie i odchodzi siê ze stoiska. My 
bawiliœmy siê tak¿e w grê „dobry-z³y”, kiedy jeden 
kupuj¹cy udawa³, ¿e nic nie rozumie i jest bardzo 
sk¹py, natomiast drugi dzia³a³ w jego imieniu i by³ 
jego ³¹cznikiem ze sprzedawc¹, rzucaj¹c teksty w 
rodzaju: „ja bym to kupi³ za twoj¹ cenê, ale sam 
rozumiesz, to nie dla mnie, to dla niego, a on nie 
chce innej ceny”. Tak¹ taktyk¹ mo¿na jednak zbijaæ 
ceny nawet kilkukrotnie, kupuj¹c w ten sposób np. 
torebkê za 70 z³, a zegarek za 30 z³.

9. Refleksje
Choæ mo¿e to zabrzmieæ trywialnie, Chiny 

naprawdê s¹ krajem kontrastów. Z uwagi na 
wprowadzenie kapitalistycznej gospodarki 
powsta³a klasa wy¿sza, nielicz¹ca siê z pieniêdzmi i 
rozbijaj¹ca najdro¿szymi samochodami, a 
jednoczeœnie du¿o jest biedoty i ¿ebraków. Przy 
czym biedota te¿ ma dziwne oblicze - widzieliœmy 
dzielnice slumsów, w których ka¿da buda i sklecony 
z blachy domek mia³y antenê satelitarn¹ i klima-
tyzacjê.

Do tego nadal czuæ, ¿e to pañstwo w pewnej 
mierze totalitarne. Policji, co prawda, za du¿o na 
ulicach nie ma, jednak wszêdzie, ale to dos³ownie 
wszêdzie porozwieszane s¹ kamery. I wiemy, 
mamy podskórn¹ pewnoœæ, ¿e nie s¹ to atrapy (jak 
co niektóre w Polsce), ¿e za ka¿dym szklanym 
okiem kryje siê prawdziwy cz³owiek, œledz¹cy na 
monitorze przydzielony mu wycinek miasta. Policja 
zreszt¹ nie jest tu najistotniejsza. Liczy siê PSB, 
chiñska s³u¿ba bezpieczeñstwa, czêsto dzia³aj¹ca 
w cywilu. Dowiedzieliœmy siê w Muzeum Policji, i¿ 
policja - a tak¿e, co ciekawe stra¿ po¿arna - to nie 
samodzielne organy, a jedynie podwydzia³y PSB.

Komunistyczna zasada pracy dla ka¿dego 
sprawia przy tym, i¿ tworzy siê (ale to pewnie w 
ca³ych Chinach, nie tylko w stolicy) rozmaite, 
fikcyjne czy po prostu zbêdne stanowiska pracy, tak 
aby ka¿dy znalaz³ zatrudnienie. Np. na przy-
stankach autobusowych i stacjach metra specjalni 
pracownicy ustawiaj¹ ludzi w kolejki. W klubach i re-
stauracjach du¿o osób pracuje na etacie witaj¹cego 
goœci. Do jednej sprawy kryminalnej przydziela siê 
po trzech, czterech policjantów. Ma jednak to swoje 
plusy - remont drogi czy naprawa jakiegoœ 
urz¹dzenia u¿ytecznoœci miejskiej trwa mgnienie 
oka, bo zajmuje siê tym rzesza robotników.

Widaæ tak¿e, ¿e cywilizacyjny postêp 
wymusza na Chinach pewien progres w dziedzinie 
kultury czy estetyki, ale nadal norm¹ jest plucie na 
chodnik, charkanie, ogl¹danie siê za obcokra-
jowcami czy wrêcz gwizdanie na nich. Brak 
wspomnianego ju¿ dress code'u. Fascynacja 
technologi¹ coraz bardziej upodabnia ten kraj do 
Japonii (przynajmniej w du¿ych miastach).

Byæ mo¿e takie, a nie inne odczucia 
wynikaj¹ z faktu, i¿ odwiedziliœmy tylko Pekin (i pro-
wincjê wokó³ niego). Stolica zaœ wcale nie jest 
najwiêkszym miastem (palmê pierwszeñstwa 
dzier¿y Szanghaj) ani najbardziej rozwiniêtym. Jest 
za to magnesem przyci¹gaj¹cym olbrzymie 
skupiska biedoty wiejskiej, licz¹cej na poprawienie 
swego losu w mieœcie. To ona w³aœnie w du¿ej 
mierze kszta³tuje obraz stolicy. Jak nas zapew-
niano, Szanghaj i Hongkong chocia¿by s¹ o wiele 
bardziej zwesternizowane, cywilizowane, i wszyscy 
mówi¹ w nich po angielsku (w Pekinie prawie nikt).

Stolica zaœ - nadal walczy pomiêdzy starym 
a nowym, pomiêdzy kultur¹ XXI w. a zwyczajami 
nieokrzesanych ludzi z g³êbokich stepów, pomiêdzy 
kapitalizmem postindustrialnym a archaicznym 
socjalizmem (czy komunizmem) w wydaniu 
biurokratyczno-ojczyŸniano-betonowym, pomiêdzy 
wolnoœci¹ gospodarcz¹ a niewol¹ intelektualn¹ 
i spo³eczn¹.

10. Powrót
Te refleksje nasuwa³y siê nam tym 

wyraŸniej, im bli¿ej by³o do naszego odlotu do 
Europy. Jedna z nich, dotycz¹ca PSB, dotknê³a nas

Dzielnica handlowa
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tym mocniej, i¿ - wedle lokalnego prawa - 
podpadliœmy tej szacownej instytucji (i to jest 
w³aœnie to, o czym wspominaliœmy na wstêpie). 
Otó¿ chiñskim wymogiem jest, by ka¿dy 
obcokrajowiec, który zatrzymuje siê nie w hotelu, a 
np. na prywatnej kwaterze, w ci¹gu 24 godzin po 
przylocie zameldowa³ siê w lokalnym biurze PSB. 
S³u¿ba musi bowiem wiedzieæ, gdzie mieszkaæ 
bêd¹ osoby bêd¹ce obiektem - przynajmniej 
potencjalnie - jej zainteresowania. My oczywiœcie 
tego nie uczyniliœmy, po czêœci z roztargnienia, a po 
czêœci z faktu, i¿ wymaga³oby to od nas 
uruchomienia - a jak¿e - ca³ej machiny 
biurokratycznej, ³¹cznie z ci¹gniêciem do biura 
najemcy Magdaleny, a wiêc faktycznego 
w³aœciciela naszej „noclegowni”. Na dr¿¹cych 
nogach podchodziliœmy wiêc do okienka PSB na 
lotnisku, czekaj¹c tylko, kiedy ktoœ wyci¹gnie nam 
to przeoczenie. Na szczêœcie albo s³u¿ba 
lotniskowa nie jest podpiêta do sieci krajowej, albo 
te¿ oficerowie nie przywi¹zali do tego takiej wagi jak 
my - w ka¿dym razie puszczono nas dalej. Na 
miêkkich ju¿ nogach zaliczyliœmy kolejnej 
odprawy i oczekiwanie na samolot.

Wreszcie, nie bez ulgi, lecz bez ¿alu, 
oderwaliœmy siê od chiñskiej ziemi. Procedura lotu 
powtórzy³a siê, teraz w odwrotn¹ stronê. 10 godzin 
do Frankfurtu, 2 godziny przerwy, 2 godziny do 
Warszawy, touch down. I wra¿enie wielkiej pustki w 
stolicy, jakby by³a wymar³a. Ale nie, to tylko z 
czasem ustêpuj¹ce przyzwyczajenie do t³umu 
i œcisku w Pekinie…

***
Teraz mo¿emy ju¿ tylko chwaliæ siê 

pobytem w Chinach i opowiadaæ, jak tam naprawdê 
jest - nawet na ³amach „Nestora”. Chwaliæ siê to 
mo¿e z³e s³owo, wyjazd ten trzeba potraktowaæ 
raczej w charakterze prze¿ycia, doœwiadczenia, ale 
nie - wielkiej przygody. By³o ciekawie, ale nie - 
olœniewaj¹co czy zdumiewaj¹co. Je¿eli ktoœ ma w 
planach Chiny, polecamy. Lecz z umiarem…

Eliza Bogusz-Wójcik
                                                     Bartosz Wójcik

Bei Dao

(dos³. „Pó³nocna Wyspa”, 
ur. 1949 w Pekinie, 
prawdziwe nazwisko 
Zhao Zhenkai, cz³onek 
jednej z najwa¿niejszych 
grup poetyckich w komu-
nistycznych Chinach - 
„ M g l i œ c i  P o e c i ” ,  
popieraj¹cej ruchy pro-
demokratyczne i potê-
pionej przez w³adze)

Polowanie

Nauczycielka odesz³a dawno temu
lecz fragmenty jej pamiêtnika
to nadal ³¹cznik
przez korytarze wiecznej ewolucji
ca³a klasa œciga króliczka
kto obedrze go ze skóry?

tylne wyjœcie prowadzi do lata
którego nie zetrzesz gumk¹
kropkowane linie przechodz¹ w blask
dusza króliczka leci nisko
szukaj¹c nowego wcielenia

to opowieœæ, sprzed wielu lat
ktoœ nadstawia uszu

ukradkowe spojrzenie na niebo
a my wilcze szczeniêta na czerwonej lampie
ju¿ doroœliœmy

Pora sucha

Najpierw jest wiatr z domu
ojciec lec¹cy jak ptak
ponad rzek¹ sennej mgie³ki
nagle zmienia kurs
lecz ty ju¿ toniesz w mgle

powiedzmy budzi siê pamiêæ
jak nocne niebo w obserwatorium
obcinasz paznokcie
zamykasz drzwi otwierasz
ciê¿ko rozpoznaæ przyjació³

dopóki listy ze starych czasów
zupe³nie gubi¹ swe cienie
o zmierzchu nas³uchujesz uwa¿nie
nowego miasta
zbudowanego przez kwartet smyczkowy

DO PRZYJACIÓ£ „NESTORA” DO£¥CZYLI: 

1. Krystyna Mojska
2. Irena Zaraza
3. Rados³aw Chmielewski
4. Marek Kiciñski
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Yang Lian

(ur. 1955 w Szwajcarii,
cz³onek „Mglistych Poetów”)

Œmiertelna pu³apka

Potrzebujesz     poza œwitem na œcianie nic nie ma
wiecznie odesz³y ogród odbicie twego najskrytszego serca
potrzebujesz tych oczu wpatrzonych w
ciebie     wybierz te, które naj³atwiej zapomnieæ
zacznij zapominaæ

strach     lêkasz siê codziennej ciszy o twarzy wróbla
przemoc trwa od czwartej do szóstej po po³udniu
obgryziona do czysta koœæ zostaje w tyle za muzyk¹
stukanie na polu
nikt nie wie czy w tej chwili nie dzwoni ci w uszach

ty te¿ tego nie wiesz     potrzebujesz tylko pustki pokoju
od ¿ycia ucz siê bycia nieczu³ym dla siebie
od s³oñca ucz siê œledzenia prawdziwego
lecz nieosi¹galnego umieraj¹cego dnia
poza blaskiem s³oñca wszystko to ³zy
imiê ogrodu     zapomniane nim wypowiedziane

Londyn

rzeczywistoœæ jest czêœci¹ mojej natury
wiosna zgodzi³a siê na wylew zieleni znów umar³ych
ulic     pogódŸ siê, ¿e pogrzeby czarniejsze 
a jednak ukwiecone
czerwone budki telefoniczne w deszczu jak ostrze¿enie
czas jest czêœci¹ organów wewnêtrznych     ptasi œpiew
otwiera pordzewia³e twarze na ³awkach
oczami nocy patrzê na przed³u¿aj¹cy siê wypadek
w powietrzu
kiedy jeszcze nastêpny dzieñ jest zas³oniêty     Londyn

zapisaæ ca³e me szaleñstwo zlizaæ piankê   z ciemnego piwa
odg³os dzwonu wibruje w ma³ym ptasim mó¿d¿ku
jak ponury wiersz niepotrzebny
miasto jest czêœci¹ s³owa     najstraszniejsz¹ czêœci¹ mnie
pokazuje moj¹ ma³oœæ     akceptuje
niebieska zapleœnia³a poszewka z owczej we³ny za oknem
pamiêæ owczego miêsa starannie zwi¹zana
ze sw¹ œmierci¹     umieranie     spokojne w zbli¿eniu
gdy pomiêdzy stronami gazety jest grób     
za grobem jest ocean

Zheng Min

(ur. 1920 w Minhou, razem z oœmioma innymi
poetami - cz³onkini grupy poetyckiej
„Dziewiêæ Liœci”)

Kiedy kroczê t¹ œcie¿k¹

Kiedy kroczê t¹ œcie¿k¹

duchy krêc¹ siê wokó³ mych stóp

me cia³o dr¿y, nie z zimna

lecz poniewa¿ ujrza³am p³on¹ce spojrzenie

Gwiazdy m³odoœci nie powinny stygn¹æ tak szybko

twe bujne czarne w³osy

czy mo¿e to ju¿ popió³

te jasne czerwone usta

czy mo¿e ju¿ ca³a krew odesz³a

twe cz³onki pe³ne wiosny

dziœ ju¿ rozdarte przez wiatr

bez popio³u dla koœci, bez tabletki dla duszy

Ach! ¯ycie dane przez opatrznoœæ

w koñcu staje siê okropnym z³oœliwym nieporozumieniem

lecz œwiadomoœæ kilku drgañ

kto zwróci ga³êzi jab³ko

upad³e przez wiatr i deszcz, zwróci nam

czu³e policzki wiosennej zieleni, zwróci matkom

p³ód, który kiedyœ wierci³ siê w brzuchu?

Tego roku znów zielone liœcie przechodz¹ w cieñ

ró¿ane krzewy rosn¹ dziko ponad p³oty

ró¿ane czerwienie, jaœminowe biele

jasne ¿ó³cie i g³êbokie purpury dzikiego kwiecia

wszystkie nadchodz¹ jak zazwyczaj

tylko dŸwiêk twych kroków

dochodz¹cych z g³êbokiej ciemnej nocy

ze snów o tobie

Lêkam siê kroczyæ t¹ œcie¿k¹

lecz nie mogê oprzeæ siê twym wezwaniom

ju¿ kiedyœ sz³am st¹d do uwolnionego ciebie

moje cia³o nabrzmia³e w bólu

krew przestaje kr¹¿yæ, zostawiaj¹c w tyle

poblad³e i bia³e oczekiwanie trupów

tylko tyle: oczekiwanie, oczekiwanie

które cicho roœnie

jak grzyb w mroku.
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Yi Sha

(ur. 1966 w Chengdu,
profesor literatury na
Uniwersytecie w Xi'an)

S³onecznik w ³azience

Le¿¹c w wannie
mokn¹c w gor¹cej wodzie
w kszta³cie hipopotama
lecz z uczuciem Boga

DŸwiêk jakiegoœ ruchu
przyci¹gn¹³ moj¹ uwagê
alarm: ponad g³ow¹
s³onecznikowy
wylot prysznica „skrzyp, skrzyp…”
obraca siê do jedynego Ÿród³a œwiat³a
w ³azience,
do lampy.

W mgnieniu oka,
mojego w³asnego oka
zrobi³o mi siê lodowato
hipopotam w szoku
wyskoczy³em z wody
czerwony nagi mê¿czyzna
wybieg³ z ³azienki
nikt nie rozumia³
co go napotka³o
¿e tak siê przestraszy³.

(t³um. wszystkie - Magdalena Wójcik)

Wies³aw Krajewski

Angkor Wat - cudo œwiata

Cofnijmy siê do wieku X-XII. W krainie nad 
Wis³¹ dopiero co minê³y czasy mitycznego króla 
Popiela. Polska wtedy dopiero co zaczyna³a 
wpisywaæ siê na karty historii. Dopiero co 
powstawa³y wiêksze osady, grody, miasta. By³y 
wtedy w ogóle jakieœ miasta? Nawet Gniezno, 
pierwsza stolica uzyska³o prawa miejskie dopiero w 
XIII wieku. Ludnoœæ ca³ego kraju Mieszka to 
zaledwie ok. milion osób. A jak by³o w bardziej 
ucywilizowanej, Zachodniej Europie? W sumie to 
te¿ doœæ mizernie. Pary¿ liczy³ w X wieku zaledwie 
20 000 mieszkañców, Londyn - kilkanaœcie tysiêcy. 
A ja (ostatnio) by³em w mieœcie (niestety, tylko w 
j ego  ru i nach ) ,  k t ó re  w  t ych  czasach  
zamieszkiwa³o... milion (!) osób. To Angkor w 
Kambod¿y. Ocenia siê, ¿e by³a to najwiêksza 
metropolia ówczesnego œwiata, a¿ do czasu 
rewolucji przemys³owej. I to prawda. Kiedy siê 
zwiedza ca³y kompleks Angkor, widaæ ca³¹ potêgê 
imperium w³adców Kambod¿y obejmuj¹cego 
wiêksz¹ czêœæ Indochin. Król D¿ajawarman II 
za³o¿y³ miasto w 802 roku. Wkrótce rozros³o siê ono 
do gigantycznych rozmiarów. Nie by³o ono podobne 
do naszych miast. Ludzie ¿yli tam w drewnianych 
chatach, rozsianych poœród pól ry¿u. Nic z nich nie 
zosta³o, ale œwi¹tynie, jakie wznosili nie maj¹ sobie 
równych nigdzie indziej na œwiecie. Do dziœ 
uchodz¹ za jedne z najwspanialszych budowli 
sakralnych. Najwiêksza z nich to Angkor Wat - 
œwi¹tynia buddyjska, poœwiêcona z pocz¹tku 
hinduistycznemu bogu Wisznu. Budowa³o j¹ 50 
tysiêcy robotników i 5 tysiêcy rzemieœlników. 
Niektórzy szacuj¹ ich liczbê na 100 tysiêcy. Trudno 
sobie wyobraziæ tak gigantyczny plac budowy. 
Œwi¹tynia posiada liczne wie¿e, z których 
najwiêksza wyrasta na 65 metrów. Niezwyk³a 
architektura, niezwyk³e zdobienia, niezwyk³e 
p³askorzeŸby. Wyj¹tkowa sztuka œredniowiecznych 
Khmerów. Trochê mniejsza i m³odsza, ale tak samo 
urzekaj¹ca swoim piêknem jest œwi¹tynia Bajon. 

Œwi¹tynia Bajon.
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S³ynie ona ze swoich 54 wie¿ zdobionych 
potê¿nymi wizerunkami 216 mêskich twarzy o 
nieco zagadkowym uœmiechu, spogl¹daj¹cych w 
ka¿d¹ stronê œwiata - twarzy Buddy, a w 
rzeczywistoœci - podobiznami króla D¿ajawarmana 
VII. Na niektóre wie¿e wchodzi siê po tak stromych i 
w¹skich schodach, ¿e wygl¹da to tak, jak by siê sz³o 
po drabinie. Wszêdzie mnóstwo turystów, a wœród 
nich wyró¿niaj¹ siê pomarañczowo odziani mnisi 
buddyjscy.

W Angkor teraz nikt nie mieszka. To miasto 
wymar³e. Warunki klimatyczne, a mo¿e i inne 
przyczyny sprawi³y, ¿e w XIV wieku ludzie zaczêli 
opuszczaæ ten teren i przenosiæ siê na po³udnie, w 
okolice Phnom Penh, gdzie te¿ przeniesiono 
stolicê. O mieœcie zapomniano, a z czasem poros³a 
je d¿ungla. I tu zwiedzamy coœ niebywa³ego. 
Wchodzimy do d¿ungli i nagle widzimy jakby 
zagubion¹ œwi¹tyniê Ta Prohm, zwan¹ przez 
turystów po prostu „œwiatyni¹ w d¿ungli”.

Mnich w Angkor Wat.

Angkor Wat.

Jedna z kamiennych g³ów w œwi¹tyni Bajon.

Œwi¹tynia Ta Prohm.
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Ciszê zag³usza przenikliwy dŸwiêk cykad. Czujemy 
siê jak odkrywcy. Wielkie, grube mury, a na nich 
ogromne drzewa. Ich poskrêcane korzenie 
otaczaj¹ je z ka¿dej strony, wplataj¹ siê w ka¿d¹ 
szczelinê, obejmuj¹ rozsypuj¹ce siê ju¿ kamienie z 
góry i z do³u, i z ka¿dego boku, a rosn¹c - 
rozsadzaj¹ je, potêguj¹c proces niszczenia. 
Drzewa rosn¹ nie tyle na murach, co przerastaj¹ je 
na wskroœ. Nieprawdopodobny widok. Cudo 
œwiata.

Angkor Wat odkry³ dla Europejczyków 
francuski botanik Henrie Mouhot w 1869 roku. W 
2010 roku dla Czytelników „Nestora” odkry³em go ja

                                                  Wies³aw Krajewski

Order Nestorii

Od 2008 roku redakcja corocznie przyznaje 
Order Nestorii, premiuj¹c bezinteresown¹ i war-
toœciow¹ pracê na rzecz ziemi krasnostawskiej w 
dziedzinach artystycznych lub naukowych. 
Nagradzane s¹ osoby, których dzia³ania wp³ynê³y 
na rozwój spo³eczny i kulturowy, na umocnienie 
walorów patriotycznych œrodowiska oraz powsta³y 
w obronie spuœcizny historycznej i artystycznej. 
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Honos honestum decorat - wysoka godnoœæ zdobi
                                          cz³owieka szlachetnego.
Vita brevis, ars longa - ¿ycie krótkie, sztuka d³uga.

Odznaczeni Orderem Nestorii :

NESTOR 2009
dr Kazimierz Sto³ecki

NESTOR 2008
dr Józef Ziêba



Decyzj¹ Redakcji Czasopisma Artystycznego 
Nestor, tytu³

NESTOR 2009
oraz

Order Nestorii
otrzymuje

dr Kazimierz Sto³ecki 

za stworzenie strony internetowej o tematyce 
historycznej, pomocnej wielu uczniom, studentom i 
pasjonatom, opracowanie na tej podstawie 
pierwszej monografii rodzinnego miasta oraz 
wydanie jej w³asnym nak³adem w formie 
ksi¹¿kowej zatytu³owanej Krasnystaw. Rys 
historyczny. 
Kazimierz Sto³ecki urodzi³ siê 19 marca 1948 roku 
w Krasnymstawie. Jego ojciec pracowa³ w 
inspektoracie PZU. Matka nie pracowa³a 
zawodowo. Ma siostrê Mariê, ¿onê Mariê, czworo 
dzieci i wnuki. 

Szko³ê Podstawow¹ nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Krasnymstawie ukoñczy³ w 1962 
roku, a Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. W³adys³awa 
Jagie³³y w Krasnymstawie - w roku 1966. Studia na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Wroc³awskiej 
ukoñczy³ w roku 1971 z tytu³em magistra in¿yniera 
w spec ja lnoœc i  technolog ia  chemiczna 
nieorganiczna. Przewód doktorski „Badania 
procesu uwodornienia benzenu”, przeprowadzi³ w 
Instytucie Nawozów Sztucznych i Zak³adzie 
Technologii Chemicznej Wydzia³u Chemii UMCS 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza 
Borowieckiego, Pu³awy Lublin 2006. Uroczysta 
promocja doktoratu odby³a siê 26 czerwca 2007 r. 

Od roku 1971 do dzisiaj pracuje w Instytucie 
Nawozów Sztucznych w Pu³awach, pocz¹tkowo w 
dziale dokumentacji naukowo-technicznej, a 
nastêpnie w Zak³adzie Katalizatorów. Obecnie jest 
adiunktem, kierownikiem Pracowni Badañ 
Kinetycznych w tym Zak³adzie. 

Specjalizuje siê w pomiarach aktywnoœci 
katalizatorów przemys³owych stosowanych do 
procesów sk³adaj¹cych siê na technologie 
wytwarzania wodoru i gazu syntezowego oraz 
syntezy amoniaku i metanolu, a tak¿e niektóre 
procesy uwodornienia (uwodornienie benzenu).

Jego dorobek zawodowy obejmuje 
publikacjê ponad 50 artyku³ów naukowych w 
czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym 30 
artyku³ów opublikowanych w czasopismach z tzw. 
Listy Filadelfijskiej). Ponadto w dorobku ma oko³o 
10 patentów oraz ponad 170 wyst¹pieñ na 
konferencjach krajowych i miêdzynarodowych, a 
tak¿e wspó³udzia³ w kilkunastu wdro¿eniach prac 
badawczo-rozwojowych oraz w grantach 
badawczych i wdro¿eniowych.

Interesuje siê genealogi¹ rodzinn¹ i histori¹ 
rodzinnego miasta. Przyjemnoœæ sprawia³o mu 
chodzenie po górach (do wysokoœci 1725 m 
n.p.m.). 

Order Nestorii
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Dojazd

- jazdy, przejazdzki konne,
  wyjazdy terenowe
- treningi sportowe  
  (zawody, odznaki)
- trening koni 
  (sportowych, rekreacyjnych)
- przejazdzki bryczka,  
   wesela, kuligi
- imprezy okolicznosciowe,
  firmowe, klasowe

tel. 509 130 562
      668 806 399
www.stajnia-pieklo.w8w.pl
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Zapraszamy do naszych placówek

Krasnystaw, ul. Mostowa 25 -  82-576-27-65/82-576-09-32, 

Krasnystaw, ul. Plac 3-go Maja 29 -  82-576-54-36, 

Krasnystaw, ul. Okrzei 25  -  82-576-19-98,

Krasnystaw,  ul. M. Konopnickiej 4  (budynek  Urzêdu Gminy 
Krasnystaw) -  82-576-72-02,

Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3 (budynek Starostwa Powiatowego 
w Krasnymstawie) -   82-576-67-66,

Krasnystaw, ul. Rzeczna 5 (budynek Urzêdu  Skarbowego)
- 82-576-00-15,

Siennica Nadolna 15C  -   82-577-06-11, 

Siennica Ró¿ana 259C  -   82-575-92-15,

Rudnik 71  -    84-684-13-53, 

Turobin, ul. Pi³sudskiego 2  -   84-683-33-59,

Gorzków, ul. G³ówna 11 -   84-683-83-72,

Fajs³awice 106  -   81-585-30-40, 

£opiennik Nadrzeczny 3  -   82-577-33-38, 

¯ó³kiewka, ul. H. ¯ó³kiewskiego 10 -    84-683-16-66

BANK SPÓ£DZIELCZY
KRASNYSTAW
ul. Mostowa 25

tel. 82 576 17 18
www.bskrasnystaw.pl
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Galeria jednego obrazu

Renata Szuryga
   Urodzona 15 czerwca 1972 roku w Świdniku. W 1992 r. ukończyła 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie,1993-1998 studia 
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale 
Artystycznym. Dyplom w pracowni profesora Adama Styki pod 
kierunkiem adiunkta II stopnia Jacka Wojciechowskiego.
  Obecnie instruktor plastyki Działu Artystycznego w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Świdniku. Oprócz malarstwa zajmuje się grafiką, fotografią
i rysunkiem.
   Liczne wystawy zbiorowe i indywidualne w kraju i zagranicą.  




