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Słowo redaktora

Zapewne większość z nas odwiedza Gdańsk przejazdem, kierując
się w stronę morza, czyli na wakacje.
Być może niektórzy z odpoczywających
nad Bałtykiem zdecydują się na jednodniowy wypad do Gdańska i spacer ulicą Długą - i to wszystko. A to ogromny
błąd, bo Gdańsk wart jest uwagi sam
w sobie, o każdej porze roku i o każdej
porze dnia.
Jako miasto położone nad Bałtykiem, Gdańsk od zawsze był związany
z morzem. Jako miasto hanzeatyckie,
był związany z handlem, głównie polskim zbożem. Dzięki temu Gdańsk był
bogaty i przez wieki próbował, z lepszym
lub gorszym skutkiem, być miastem
niezależnym od potężnych sąsiadów.
A ci byli zaiste nie do pozazdroszczenia Krzyżacy, Rzeczpospolita i Prusy w różnych odstępach czasu, ale stale chcieli
mieć Gdańsk dla siebie. Bo handel, bo
dostęp do morza, bo bogactwo. I różnie
przez to z tym Gdańskiem bywało i z tą
jego niezależnością - ale burzliwe dzieje
miasta przełożyły się na jego unikatową
architekturę i klimat, ten genius loci miasta nad Motławą. Wystarczy przespacerować się o świcie ulicą Mariacką, z jej
niezliczonymi sklepikami z bursztynem
i klimatycznymi kamienicami. Wystarczy
po zachodzie słońca, w czasie ulubionej przez fotografów niebieskiej godziny, popatrzeć na światła i kolory, jakimi
mieni się nabrzeże Motławy. Wystarczy
wstać wystarczająco wcześnie, by podziwiać wschód słońca…
Gdańsk bardzo mocno zapisał
się w najnowszej historii Polski jako kolebka Solidarności. Stocznia ze słynną
bramą nr 2 do dzisiaj przyciąga różnej
maści aktywistów, a plac Solidarności
ze swoimi Krzyżami robi ogromne wrażenie.
Jadąc na urlop nad Bałtyk,
wstąpmy do Gdańska!

Szanowni Czytelnicy i Darczyńcy, dzięki Wam nasze
czasopismo od kilkunastu lat trwa niczym niezłomny mityczny
patron - Nestor. Zespół redakcyjny wdzięczny jest za Wasze
duchowe i finansowe wsparcie, które pozwala na zachowanie wydawniczej ciągłości. Nieustannie jednak zmagamy się z
problemem pokrycia kosztów druku, a ostatnio musimy nawet
stawiać opór paradoksalnym pomówieniom lokalnych rajców
opiniujących przyznawanie i tak śmiesznie niskich dotacji.
Właściwie należałoby zignorować albo wyśmiać przewrotne
uwagi jakoby Czasopismo artystyczne „Nestor” - tak często
zamieszczające teksty o ziemi krasnostawskiej nie promowało powiatu, bo tak mogą mówić tylko osoby nieprzyjazne lub
takie, które nie zapoznały się choćby ze spisem treści. Przez
chwilę wahałem się, czy wspominać o kolejnej kuriozalnej wypowiedzi jednego z wysokich urzędników, że „nie ma sensu
promować wydawnictw literackich, bo i tak nikt ich nie czyta”.
Jakby było mało, następnym świadectwem ignorancji stała się
próba likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Pozwolą Państwo, że pozostawię to bez komentarza.
Tymczasem przeżywajmy rok 2020 pełen wspomnień
o znamienitych wydarzeniach. Należy do nich setna rocznica
Bitwy Warszawskiej nie bez przyczyny zwanej Cudem nad
Wisłą, która dzięki genialnej strategii marszałka Józefa Piłsudskiego powstrzymała na zawsze zajadłą ofensywę bolszewizmu i sowieckiej Armii Czerwonej na Europę. Znaczenie tej zwycięskiej batalii przypomina bitwę pod Wiedniem
w 1683 roku, gdzie król Jan III Sobieski rozbił wielokrotnie
większą armię Imperium Osmańskiego i również zapobiegł
prawdopodobnie wiecznemu zniewoleniu Europy. Nieco
mniejszy zasięg miała bitwa pod Grunwaldem, ale jednakowo
była świadectwem waleczności i znaczenia polskiego narodu na skalę świata. Przy tej okazji warto jeszcze wspomnieć
o skuteczności polskich obrońców np. w bitwie o Anglię, czy
chociażby z racji złamania szyfrów Enigmy…
W bieżącym roku świętujemy również 40-lecie solidarnościowych Porozumień Sierpniowych, natomiast szczególnie w naszym regionie mamy okazję do dumy, ponieważ podczas Roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego mieszkańcy
Żółkiewki podjęli inicjatywę budowy pomnika tego wybitnego
erudyty i męża stanu. Przewodniczy tym zamiarom profesor
Andrzej Wac-Włodarczyk. Do ważniejszych rocznic przypadających w 2020 roku zaliczamy również 100-lecie urodzin wybitnej poetki Anny Kamieńskiej oraz świętego Jana Pawła II.
Wokół nas wiele jeszcze wyjątkowych zdarzeń wartych uwagi i odnotowania, do których postaramy się wracać,
podobnie jak wiele opowieści prezentowanych na łamach
„Nestora”, do poznania których serdecznie Państwa zachęcam.
Andrzej David Misiura

dr Paweł Litwiński
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Rękopis znaleziony w… Poznaniu.
Nowe tropy w życiorysie
Augusta Cieszkowskiego - część 1

Autor rękopisu nieraz już gościł na łamach
„Nestora”, a rok 2019 pismo to ogłosiło Rokiem
Cieszkowskich - wspomnień o dawnym właścicielu pałacu w Surhowie znalazło się tu więc niemało.
Nadal można jednak trafić na informacje nowe lub
choćby zapomniane, przeoczone. Dzięki temu udaje się zweryfikować, to co wydawało się tak pewne,
choćby… kalendarium życia i działalności opublikowane w nr. 26 „Nestora”. Kalendarium powstało
w 2013 roku w oparciu o powszechnie dostępne
źródła. W nich to wskazywano, że August objął majątek w Surhowie na początku lat 40. XIX wieku, po
powrocie z niemal dwuletniej europejskiej podróży.
Przy okazji pracy nad referatem na konferencję organizowaną przez Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
okazało się jednak, że cezurę tę należy przesunąć.
Wystarczyło sięgnąć nieco głębiej do źródeł - listów
i osobistego dziennika Augusta Cieszkowskiego aby przekonać się, że przejęcie przez niego Surhowa nastąpiło wcześniej, jeszcze przed podróżą po
Europie i przed uzyskaniem doktoratu z filozofii.
O fakcie tym August pisze po raz pierwszy
30 czerwca 1836 r. w liście do Karola Ludwika Micheleta - swojego mistrza z czasów studiów i przyjaciela: Obecnie prawie ciągle przebywam z mym
ojcem o 8 mil od Warszawy, ale ponieważ obdarował mnie właśnie swą posiadłością Surchowem
w województwie lubelskim, niewątpliwie tam spędzać będę lato. Proszę jednak nie sądzić, by te
sprawy zakłócały tryb moich zwykłych zajęć, nie
ma o to obawy, gdyż wszystko utrzymane jest
w jak największym porządku. Administracja tych
dóbr nie będzie kosztować mnie zbyt wiele trudu
- wręcz przeciwnie - usiłuję bardziej jeszcze ją rozbudować. Liczę, że w tym roku postawię tam cukrownię, a następnie zaprowadzę hodowlę jedwabników, które, aczkolwiek są jeszcze rzadkością
w naszym kraju, udają się przecież doskonale. Te
oraz inne zakłady przemysłowe, które już się tam
znajdują, dadzą mi sposobność do praktycznego
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studiowania agronomii wraz z pewnymi zasobami technologii i będę bardzo rad mogąc przypisać
sobie na jedną lub dwie godziny dziennie miano
przemysłowca.
Wspomnianego w liście do Micheleta „obdarowania” nie należy rozumieć dosłownie. August
po śmierci matki (w 1818 r.) i siostry (w 1820 r.)
stał się małoletnim właścicielem dóbr w Surhowie
w 7/8 częściach, zaś do jego ojca należała 1/8.
Wtedy to ojciec Paweł Cieszkowski był głównym
opiekunem syna oraz trzymał pieczę nad majątkiem. W 1836 roku August wrócił z zagranicznych
studiów do domu, od 9 miesięcy miał już ukończone 21 lat i zgodnie z kodeksem Napoleona stał
się pełnoletni - uzyskał pełną zdolność do czynności prawnych. W tym świetle „obdarowanie” jest
w istocie przekazaniem spraw majątku (Surhowa
z przyległościami, czyli Majdanem Surhowskim,
Łukaszówką, Franciszkowem i Augustówką) dorosłemu już synowi. Wzmianki o Surhowie pojawiają
się też w innych listach do Micheleta, np. 10 października 1836 roku: Za kilka dni wyjeżdżam z Ojcem do mych dóbr, gdzie zabawimy około trzech
tygodni, a raczej tak długo, jak długo będzie sprzyjać pogoda, później odwiozę Ojca, a następnie
spędzimy tę zimę w Warszawie. Ten fragment listu
potwierdza dawne zwyczaje właścicieli majątku,
którzy przyjeżdżali do Surhowa od wiosny do jesieni, na przykład biorąc udział w uroczystościach odpustowych z okazji dnia św. Łukasza 18 października. Tradycyjnie zimę spędzano w Warszawie.
18 marca 1837 roku August pisał do Micheleta:
Adres mój do pierwszych dni kwietnia będzie Warszawa, hotel Gerlach, a później albo przez Warszawę, Kałuszyn do Mingosów, albo przez Warszawę, Lublin i Krasnystaw do Surchowa.


A. Cieszkowski: Prolegomena do historiozofii. Bóg
i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne
z lat 1838-1842. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe
PWN 2014, s. 326.



Taki podział majątku wynika z zapisów w księdze
hipotecznej dóbr Surhów (w zasobach Archiwum
Państwowego w Zamościu), tym niemniej na litografii
z 1836 roku przedstawiającej pałac w Surhowie widnieje jako właściciel tylko ojciec Augusta: „Plan domu
we wsi Surchów JW. Hrabi Pawła Cieszkowskiego
dziedziczny”.



A. Cieszkowski: Prolegomena…, op. cit., s. 335.



A. Cieszkowski: Prolegomena…, op. cit., s. 345.



August Cieszkowski

Nieco bardziej szczegółowych informacji
dotyczących Surhowa dostarcza dziennik prowadzony przez Augusta Cieszkowskiego. Ten cenny
zabytek od lat 20. XX wieku znajduje się w posiadaniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przekazany tam został przez syna filozofa - Augusta
Adolfa Cieszkowskiego. Dzięki życzliwości dr Alicji
Szulc z Pracowni Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, rękopis ten został udostępniony na potrzeby badań nad pobytem Cieszkowskiego w Surhowie. Jest to zeszyt formatu 9,7x35,7
cm, w którym zapisanych zostało 45 kart, z czego
pierwsze 16 kart to właśnie dziennik obejmujący
lata 1837-1839 (pierwszy zapis opatrzony datą 6
września 1837 roku). Zawiera listy lektur, wzmianki o wydarzeniach większego i mniejszego kalibru, zapis koncepcji, przemyśleń oraz osobistych
uwag, np. dotyczących samopoczucia autora,
sprawienia sobie okularów itp. Rękopis dotychczas nie doczekał się edycji krytycznej, ale praca
nad nią trwa, podjęli się jej Andrzej Wawrzynowicz
i Zbigniew Przychodniak. Lektura dziennika stanowi duże wyzwanie. Niełatwo odczytać sam tekst,
a planując jego publikację, należałoby dodatkowo
opatrzyć go licznymi komentarzami. Pojęcie o skali
trudności może dać pewien zapis z pierwszej strony: Od 6 września 1837 r. do 14 września. 1. Przeczytane całkiem - Messianisme Wrońskiego.[…]
- O machinach parowych Wrońskiego”. O ile nie
sprawia problemu identyfikacja pierwszej książki
(„Messianisme. Union finale de la philosophie et
de la religion, constituent la philosophie absolue”
z 1831 roku), to druga z nich wydaje się nie tak
oczywista. Zbigniew Przychodniak, kierując się
brzmieniem tytułu sugeruje, że „O machinach parowych” to książka Józefa Bema, a nie Józefa HoeneWrońskiego i że Cieszkowski się pomylił. W istocie
książkę pod takim tytułem opublikował Józef Bem
(w 1829 roku), jednakże mało prawdopodobne wydaje się, aby autor dziennika od razu na pierwszej
stronie popełnił tak znaczący błąd i na dodatek nie


Z. Przychodniak: Z filozoficznego dziennika Augusta
Cieszkowskiego (czytane w rękopisie). [w:] „August
Cieszkowski in memoriam 1814-2014”, red. K. Meller, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2015, ss. 93-119.



Dziennik Augusta Cieszkowskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 153 IV/1.
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skorygował zapisu. Na tę sugestię niżej podpisana
może więc podpowiedzieć - Wroński także pisał
o machinach parowych. Oprócz „Massianisme”
opublikował „Machines a vapeur…” (w 1829 roku),
a następnie „Noveaux systèmes de machines
à vapeurfondée sur la decouverte des vraieslois
des forces mécaniques…” (w latach 1834-1835).
Nie wiadomo więc czy mamy do czynienia z pomyłką, czy też ze spolszczoną wersją tytułu francuskiej publikacji. Takich wątpliwości przy lekturze
autografu może być o wiele więcej.

Strony dziennika Augusta Cieszkowskiego - rkps 153
IV/1 (oryginał w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu).

Rolnicze zainteresowania Augusta Cieszkowskiego to zaledwie niewielka część zawartości
rękopisu. Zapiski te stanowią jednak cenny dowód jego pobytu w Surhowie, planów związanych
z majątkiem i wykonanych gospodarskich zadań.
W zapiskach przewija się fraza „Listy do Surhowa”,
np. przed 22 września czy 6 października 1837
roku, czyli bezpośrednio przed kolejnym przyjazdem do majątku. Podobnie w kilku miejscach moż-

August Cieszkowski
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niona będzie od ciążącego przekleństwa i odtąd
nie same ciernie i głogi ma rodzić. Do tego potrzebuje znacznego użyźnienia, którego te nawozy
będą środkiem […].To samo powiedzieć trzeba
o kolejach żelaznych i fabrykach cukru z buraków.
Pierwsze ma skoncentrować i zjednoczyć życie
ludzkości, przedłużając nadto życie indywiduów
(przez oszczędzanie im darmo traconego czasu).
Drugie zaś osłodzi (…) toż życie.
Jeśli te przemyślenia zawarte w rękopisie
połączy się z adnotacją umieszczoną obok, która
brzmi: „Rozmowy z wujem o filozofii agronomii”
to nasuwa się postać niewymieniona z nazwiska,
ale oczywista w tym kontekście. Chodzi o Kajetana Kickiego - brata Zofii Cieszkowskiej z Kickich. W czasie pobytu Augusta Cieszkowskiego
w Surhowie był on w posiadaniu dóbr rodzinnych
w pobliskim Orłowie, odziedziczonych po Auguście
Kickim (dziadku Augusta i Gabrieli). Zasłynął tym,
że w testamencie w 1878 roku majątek przekazał
na cele filantropijne Towarzystwu Osad Rolnych
i przeznaczył swój pałac na szkołę agrarną. Polecił także utworzyć stację doświadczalną i ośrodek
wychowawczy dla młodzieży (jego woli nie spełniono). Zamierzenia te brzmią dziwnie znajomo
Fragment dziennika Augusta Cieszkowskiego - rkps 153
w zestawieniu z późniejszą działalnością samego
IV/1 (oryginał w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
Augusta Cieszkowskiego i założeniem przez niego
w Poznaniu).
szkoły rolniczej w Żabikowie.
na przeczytać: „Przybycie do Surhowa”, „Wyjazd
W dzienniku znaleźć też można wzmianz Surhowa” czy „Odpust” - chodzi o odpust w dzień ki o typowo praktycznych zajęciach: „Przejrześw. Łukasza 18 października. Właściciel Surhowa nie gospodarstwa” (do 19 października), „Ogród.
na pewno przebywał w majątku jesienią 1837 roku Sad za parkiem” (do 8 listopada), „Przyjazd Papy.
do 23 listopada. Zgodnie z obietnicą daną Miche- Przegląd gospodarstwa z Papą” (do 17 listopada),
letowi, nie zaniedbał wówczas filozofii, choć łączył „Dyspozycje gospodarskie. Rachunki” (do 24 listoją z osiągnięciami rolnictwa, przemysłu i techniki. pada). Podsumowanie pobytu w majątku znajduje
Porównywał na przykład machinę parową do orga- się pod hasłem „Rekapitulacja (…) od 6 września
nizmu i pisał o reformie świata związanej z odkry- do 31 grudnia 1837”: „pobyt w Surhowie z zatrudciem sztucznego nawozu, powstaniem kolei żela- nieniem naukowym i gospodarskim”. Nie sposób
znej i wytwarzaniem cukru: Nieledwie w każdym omówić wszystkich kwestii zasygnalizowanych
zjawisku tegoczesnym leży ważne przeznaczenie w rękopisie, ale warto zwrócić uwagę choćby na
socjalne. Znajdujemy to tam nawet, gdzie najmniej niektóre z nich.
się tego spodziewać można. Odkrycie np. w tym

roku trzech sposobów fabrykacji sztucznego naWpis z 18 listopada 1837 r., cyt. za: A. Walicki: Piswozu jest nader ważnym zwiastunem. Zbliżamy
ma Cieszkowskiego z lat 1838-42 na tle epoki. [w:]
August Cieszkowski: „Prolegomena…”, op. cit., ss.
się bowiem do radykalnej reformy świata, w któXXXII-XXXIII.
rej też Natura odrodzenia dozna i w której grzech

Cytaty z dziennika Augusta Cieszkowskiego pochopierworodny nie tylko moralnie, ale i fizycznie skutdzą z rękopisu ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
kami swymi zgładzony będzie. Ziemia więc uwolw Poznaniu, rkps 153 IV/1.
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Z pierwszej strony dziennika dowiedzieć
się można np. o „obstalowaniu Olearni u Evansa”
przed 14 września 1837 roku. Chodzi o przemysłowca angielskiego pochodzenia, który prowadził swoją działalność w Warszawie - Tomasza
Moore`a Evansa (zmarłego w 1837 roku) i jego
młodszych braci - Alfreda Smitha i Douglasa. Ich
działalność rozpoczęła się od założenia składu
wyrobów żelaznych sprowadzanych z Wielkiej
Brytanii, następnie powstała fabryka odlewów,
a w końcu Zakład Fabryczny Machin Gospodarskich i Rękodzielniczych produkujący nawet urządzenia do zakładów przemysłu spożywczego. To
właśnie ta firma funkcjonowała do połowy XIX wieku
pod nazwą „Bracia Evans”. Jeśli zaś chodzi o samą
„olejarnię”, było to urządzenie dawniej powszechnie
wykorzystywane na wsi do wyciskania oleju z siemienia lnianego. Przy dworach w XIX wieku zaczęły
funkcjonować olejarnie, w których tłoczenie oleju
odbywało się metodą przemysłową. August Cieszkowski przez całe swoje późniejsze życie interesował się maszynami mogącymi usprawnić działanie
gospodarstwa, nic więc dziwnego, że do majątku
w Surhowie także zamówił urządzenia tego typu.
Adnotacja „Gospodarstwo - ustawianie olearni”
znajduje się pod datą do 8 listopada. Nie wiadomo
z jakiej fabryki pochodziła inna maszyna wspomniana w dzienniku: „Obstalowanie młocarni” (do 17 listopada). Oprócz zakładu braci Evans, działały też
wówczas rządowe Zakłady Budowy Machin na Solcu w Warszawie. Produkowały szeroki asortyment
maszyn, oprócz młocarni były to siewniki, sieczkarnie, kieraty, żniwiarki i lokomobile10.
Innym ciekawym zagadnieniem jest
umieszczenie wśród lektur przeczytanych w Surhowie - poradnika „O wyrabianiu cukru z buraków
na Litwie”. Choć w roku 1837 ukazała się obszerna
publikacja „O wyrabianiu cukru z buraków” Józefa
Bełzy - wykładającego technologię cukrownictwa


10



W okresie po 1836 roku publikowano też poradniki
na temat otrzymywania oleju, na przykład autorstwa
W.A. Kreyssiga Skazówka do stosownej i korzystnej
uprawy rzepaku, rzepniku i lnu (1836) lub T. Torosiewicza Rafinowanie oleju. Z opisaniem ryciny litografowanej, wyobrażającej potrzebny do tego aparat
(1838).
J. Bogdanowicz: Mechanizacja polskiego rolnictwa w
latach 1800-1950. „Zeszyty Problemowe Postępów
Nauk Rolniczych”, 1992 z. 403, s. 52.
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w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
(licząca ponad 400 stron z tablicami) - to w tym
przypadku chodzi najprawdopodobniej o książkę
„O domowem wyrabianiu i rafinowaniu cukru z buraków oraz o uprawie buraków na Litwie” (Wilno
1837). Wskazuje na to podkreślenie litewskiego
pochodzenia poradnika i pośrednio - brak przy tytule nazwiska Bełzy. Gdyby chodziło o publikację
największego cukrowniczego autorytetu tamtych
czasów, który szczegółowo objaśniał wszelkie
aspekty działania dużej cukrowni, Cieszkowski
z pewnością nie omieszkałby dopisać autora
książki. Właściciel dóbr Surhów podczas pobytu w swoim majątku oddawał się jednak lekturze
skromniejszego wileńskiego opracowania. Od
pierwszych zdań w nim wydrukowanych zachęcany był do założenia cukrowni: Wyrabianie cukru
z buraków od wielu lat doskonalone w Europie,
stało się w ostatnich czasach tak łatwém i prostém
zatrudnieniem, że dziś ten co jest w stanie nauczyć
się pędzenia wódki i warzenia piwa, może w przeciągu dni kilku zostać dobrym wyrobnikiem cukru;
kto zaś obok znajomości teoryi i praktyki téj sztuki ma jakąkolwiek znajomość stawiania budowli
i machin gospodarskich: jeżeli naprzykład zajmował się zakładaniem znaczniejszych gorzelni, browarów, młócarni i.t.p., taki może bydź założycielem
wiélkiej fabryki cukrowej11. W dalszej części przedstawiono kolejne czynności domowego wytwarzania cukru, takie jak: tarcie buraków, wymaczanie
tartych buraków w wodzie zimnej, oczyszczanie
soku surowego, czyli zamienianie go na płyn cukrowy, cedzenie płynu przez węgiel z kości (sic!),
warzenie płynu, czyli zagęszczanie na ulep mogący się krystalizować oraz oczyszczanie cukru, czyli
rafinowanie. Książkę wzbogacono też poradami na
temat uprawy buraków. Nadto zalecano, by prace
cukrownicze podjąć w połowie września, dlatego
że wtenczas pokończone są wszystkie ważniejsze
zatrudnienia rolnicze w polu, […] że buraki w tym
czasie najwięcej w sobie cukru mają i łatwo go
wydają12. W poradniku zaznaczono, że produkcja
11

O domowem wyrabianiu i rafinowaniu cukru z buraków oraz o uprawie buraków na Litwie. Wilno: Drukiem Józefa Zawadzkiego, 1837, s. 3, https://kpbc.
umk.pl/dlibra/publication/99939/edition/150192/content (dostęp: 30 lipca 2020).

12

Ibidem, s. 9.

August Cieszkowski
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Okładka książki „O domowem wyrabianiu i rafinowaniu cukru
z buraków oraz o uprawie buraków na Litwie”, Wilno 1837
(oryginał w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu).

może być organizowana na mniejszą lub większą
skalę. Większa produkcja wymagała zakupienia
specjalnego wyposażenia i zainstalowania go
w dwóch pomieszczeniach, gdzie zatrudnienie
znalazłoby sześć osób. Dodatkowo w książce zamieszczono plan takiej fabryczki i wyliczenie kosztów. Skalę przedsięwzięcia oddają właśnie owe
wyliczenia. Zakup maszyn i innego wyposażenia
to jednorazowy wydatek rzędu 533 zł 10 gr. Koszt
miesięcznego wyrabiania cukru z uwzględnieniem
zakupu buraków (45 beczek po 6 zł 20 gr) i robocizny (każdy z 6 pracowników zarabiałby miesięcznie po 20 zł) to 666 zł 20 gr. Właściciel miał
uzyskać cukru surowego 36 pudów (po 40 zł za
pud13) i 100 garnców melasy (po 2 zł) oraz 45 beczek wymoczonych buraków (po 1 zł 10 gr każda).
W sumie przy zainwestowaniu w pierwszym roku
produkcji 1200 zł (w czasach Królestwa Polskiego
1 zł = 30 gr) uzyskiwało się cukru i pozostałości na
sumę 1700 zł, a więc zysk wynosił 500 zł14. W kolejnych latach właściciel dysponował już wcześniej
zakupionym wyposażeniem, a więc spodziewany
zysk można oszacować na ponad 1000 zł.

13

Pud to dawna rosyjska jednostka wagowa, 1 pud odpowiada 16,38 kg.

14

O domowem wyrabianiu i rafinowaniu cukru…, op.
cit., ss. 45-46.

Rycina przedstawiająca plan fabryczki cukru z książki
„O domowem wyrabianiu i rafinowaniu cukru z buraków
oraz o uprawie buraków na Litwie”, Wilno 1837 (oryginał
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu).

W dzienniku nie ma żadnych wzmianek
o tym, jak wyglądała produkcja cukru w Surhowie
ani czy plan fabryczki zamieszczony w książce
czytanej przez Augusta doczekał się tam realizacji. Właściciel majątku i autor dziennika umieścił
w nim natomiast informacje zupełnie innego rodzaju: „Gorzelnia. Fabrykacja rumu lub innego alkoholicznego napoju z soku burakowego” (do 19
października), „Fabrykacja wyskoku burakowego”
(do 17 listopada). Najwyraźniej Cieszkowski produkował w surhowskiej gorzelni alkohol z buraków
cukrowych. Tymczasem w latach 30. XIX wieku
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w wydawnictwach branżowych nie ma wskazówek
na ten temat. Pojawiają się za to liczne zalecenia
dotyczące uprawy kartofli dla przemysłu gorzelniczego, gdyż była to roślina bardziej wydajna niż
zboże. Jan Nepomucen Kurowski - autor jednej
z takich publikacji - przestrzegał nawet, że przestawienie gospodarstwa na uprawę kartofli dla gorzelni wyjaławia ziemię i w dłuższej pespektywie
jest szkodliwe. Natomiast stosowanie do tego celu
soku burakowego, w świetle ówczesnych poradników rolniczych nie było powszechne. Ten sam Jan
Nepomucen Kurowski wydał co prawda książkę
pt. „Wyrabianie spirytusu z buraków”, ale dopiero w 1855 roku. Literatura francuska i niemiecka
poświęcona temu zagadnieniu również pochodzi
z połowy XIX wieku15. Nasuwa się przypuszczenie,
że „fabrykacja rumu lub innego alkoholicznego napoju z soku burakowego” w Surhowie była technologiczną nowinką. I jak z trzciny cukrowej produkowany był rum, analogicznie chciano uzyskać
podobny efekt, wykorzystując do tego celu buraki
cukrowe.
Rok 1837 był dla Augusta Cieszkowskiego
bardzo pracowitym okresem - pozwolił mu poznać
funkcjonowanie gospodarstwa i rozbudził zainteresowania rolnictwem. Zimę właściciel majątku
spędził w Stawiskach i w Warszawie, kontynuując
rozważania filozoficzne powiązane w typowy dla
niego sposób z ekonomią i rolnictwem. August
zapoznał się na przykład z projektem wznowienia Towarzystwa Kredytowego, rozważał kwestie
leśnictwa i górnictwa, a także plan „uwolnienia
rolnictwa francuskiego od ciążących nań długów”
- rezultaty opublikował później w „Du credit et de la
circulation” (paryskie wydanie „O kredycie i obiegu” z 1839 roku)16.
15

16



Mowa o książce Jana Nepomucena Kurowskiego
O wyrozumowanej uprawie kartofli (…) z dodaniem
krótkiej nauki o wypalaniu wódki z kartofli (Warszawa 1835). Kurowski w swojej późniejszej publikacji
wspomniał, że we Francji w 1853 roku sto cukrowni
zamieniono na gorzelnie po tym, jak od 1845 roku
choroby ziemniaków i winogron (z których dotychczas
wytwarzany był spirytus) utrudniły pozyskanie surowca i korzystniejsze stało się oparcie jego produkcji na
burakach cukrowych (Jan Nepomucen Kurowski: Wyrabianie spirytusu z buraków. Warszawa 1855).
Więcej o poglądach autora dziennika na tematy
ekonomiczne w tym czasie: W. Radkiewicz: August
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Na kolejnych stronach dziennika pojawiają
się też adnotacje dotyczące życia towarzyskiego wieczory w pewnym warszawskim salonie, odwiedziny u przyjaciół i… nowe niespodzianki.
Bibliografia:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Monika Nagowska

Banaszak J.: Rozumna i piękna harmonia
natury. August Cieszkowski wobec nauk przyrodniczych. [w:] Duch wielki serce złote. Red.
A. Kurowski, E. J. Buczyńska, W. Buczyński,
Swarzędz: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz,
2004.
Błachnio H., Buczyńska E. J, Buczyński W.,
Hr. August Cieszkowski. Swarzędz: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce, 2014.
Bogdanowicz J.: Mechanizacja polskiego rolnictwa w latach 1800-1950. „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, 1992
z. 403, s. 51-56.
Buczyński W.: Działalność organizacyjna Augusta Cieszkowskiego w Wielkopolsce. [w:]
August Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej. Red. L. W. Szajdak, M.
Szczepański. Poznań: Instytut Środowiska
Rolniczego i Leśnego PAN, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, 2019.
Cieszkowski A.: Prolegomena do historiozofii.
Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Cieszkowski A.: O kredycie ziemskim. Raport
złożony Centralnemu Kongresowi Agronomicznemu na posiedzeniu r. 1847 [w:] Pisma
Cieszkowski - ekonomista i rolnik. [w:] August Cieszkowski. Wielkopolanin i Europejczyk. Red. B. Goryńska-Bittner, J. Stępień, Poznań: Akademia Rolnicza
w Poznaniu, 1994, ss.155-161. Przemyślenia Augusta Cieszkowskiego na temat organizacji kredytu
ziemskiego we Francji, stały się też punktem wyjścia
do późniejszego opracowania pt. O kredycie ziemskim. Raport złożony Centralnemu Kongresowi Agronomicznemu na posiedzeniu r. 1847 (A. Cieszkowski:
Pisma rozproszone, t. 2. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2019, ss. 265-279).

Niezwykły życiorys

rozproszone, t. 2. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2019.
7. Dziennik Augusta Cieszkowskiego. 18371839. Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (rkps 153 IV/1).
8. Przychodniak Z.: Z filozoficznego dziennika
Augusta Cieszkowskiego (czytane w rękopisie). [w:] August Cieszkowski in memoriam
1814-2014. Red. K. Meller, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, 2015.
9. O domowem wyrabianiu i rafinowaniu cukru
z buraków oraz o uprawie buraków na Litwie.
Wilno: Drukiem Józefa Zawadzkiego, 1837,
https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/99939/
edition/150192/content (dostęp: 29 lipca 2020).
10. Radkiewicz W.: August Cieszkowski - ekonomista i rolnik. [w:] August Cieszkowski.
Wielkopolanin i Europejczyk. Red. B. Goryńska-Bittner, J. Stępień, Poznań: Akademia
Rolnicza w Poznaniu, 1994.

Lucjan Cimek

Regionalista doskonały
Strony ojczyste, strony rodzinne,
Są zawsze droższe niż wszystkie inne.
(T. Zaorski, „Ślady na drodze”, Lublin 2008)
Pisząc o regionalistach, nie sposób pominąć osób duchownych. Ci spośród nich, którzy
piszą o swojej „małej ojczyźnie”, tak jak ks. prałat Henryk Kapica, dziś stanowią nieliczną grupę
entuzjastów - popularyzatorów i miłośników regionu. Ich miejsce w przyszłości zajmą prawdopodobnie profesjonalni badacze związani wyłącznie
z ośrodkami uniwersyteckimi, taka tendencja daje
się już dziś zauważyć. Ongiś było inaczej, czego
wybitnym przykładem jest Władysław Józef Sarna
- ksiądz, historyk i etnograf Podkarpacia.
Urodził się 25 czerwca 1858 r. w Strzyżowie
nad Wisłokiem, na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego, należącego wów-
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Ks. infułat Władysław Józef Sarna
(fot. ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie).

czas do woj. lwowskiego. Pochodził z niezamożnej,
katolickiej, rodziny mieszczańskiej. Ochrzczony
został w kościele parafialnym pw. MB Niepokalanego Poczęcia. Początkowo uczył się w Strzyżowie, a następnie, w latach 1871-1879 kształcił się
w gimnazjum w Rzeszowie, gdzie zdał maturę. Studia teologiczne i filozoficzne odbył w Diecezjalnym
Seminarium Duchownym w Przemyślu w latach
1879-1883. 22 lipca 1883 r. otrzymał święcenia
kapłańskie i przez cztery lata był wikarym w parafii
kościoła farnego pw. Trójcy Świętej w Krośnie, a od
1887 r. funkcję tę pełnił przy katedrze Najświętszej
Maryi Panny w Przemyślu. W 1890 r. otrzymał parafię pw. Świętego Marcina w Szebniach koło Jasła,
gdzie pracował przez 18 lat.
Tam, obok pracy duszpasterskiej rozwinął
różnokierunkową działalność społeczną (bractwa
trzeźwości, kółka rolnicze, Kasa Stefczyka). Jako
członek Rady Szkolnej Powiatowej dbał o stan
szkół i przyczynił się do założenia nowych na terenie parafii. Powiększył i odnowił kościół parafialny
w Szebniach, zbudował nową plebanię i budynki
gospodarskie. W listopadzie 1908 r. został proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku, a w rok później kanonikiem katedralnym w
Przemyślu. W latach następnych otrzymał jeszcze


Szebnie - duża wieś w gminie Jasło (9 km na wschód
od Jasła) z zespołem dworsko-parkowym, kościołem
drewnianym z XVII wieku i pomnikiem ofiar faszyzmu.
Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła i pomnik lotników poległych 1 września 1939 r. w czasie
bombardowania Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla
Małoletnich. Pomnik wzniesiono w 1966 r. na Tysiąclecie Państwa Polskiego.
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Atrakcja Podkarpacia - skansen przemysłu naftowego
w Bóbrce (fot. Andrzej Radwański).

Swoje zainteresowania skupiał na tematyce religijnej, historii Kościoła, a także na lokalnych
problemach życia społeczno-gospodarczego oraz
historii i etnografii regionu. Pisał i wydawał literaturę religijną (książeczki do nabożeństwa, katechezy
dla młodzieży i dla narzeczonych). W miesięczniku „Kronika Diecezji Przemyskiej” drukował życiorysy biskupów oraz artykuły poświęcone dziejom
i współczesnym problemom Kościoła oraz kwestiom społecznym. Rezultatem badań nad histoW panoramie Przemyśla dominuje wieża katedralna
o wys. 71 m, zwieńczona 4,5-metrowym krzyżem,
rią Kościoła przemyskiego było monumentalne
wielokrotnie opisana przez ks. Władysława Józefa
dzieło „Dzieje diecezji przemyskiej obrządku łaSarnę (fot. Lucjan Cimek - 28 czerwca 2008 r.).
cińskiego przed biskupem Erykiem z Winsen. Cz.
wiele godności kościelnych. W 1914 r. został pod- 1-2 Episkopat przemyski” (Przemyśl 1902-1910).
niesiony do godności infułata i dziekana kapituły Wyrazem zainteresowania sprawami społecznokatedralnej w Przemyślu. Przykładał dużą wagę gospodarczymi była publicystyka ks. Władysława
do szybkiego zawarcia konkordatu ze Stolicą J. Sarny. Artykuły na ten temat zamieszczał na
Apostolską. Nie zaprzestał też pracy społecznej. łamach „Echa Przemyskiego”, w których uczył
Był przewodniczącym zarządu Przemyskiego To- i podpowiadał. Z wielkim szacunkiem odnosił się
warzystwa Kółek Rolniczych, członkiem wydziału do ludu wiejskiego, który był mu szczególnie bliKoła Towarzystwa Szkoły Ludowej i członkiem To- ski przez wieloletnie pasterzowanie w Szebniach.
warzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Wspierał W nim widział patriotyzm i zachowanie tradycji nadziałalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” rodowych.
Władysław J. Sarna wniósł ogromny wkład
w organizowaniu turystyki i ćwiczeń fizycznych
młodzieży, a śpiewanie „Marsza Sokołów” uważał w dokumentowanie historii regionu. Na czoło prac
za godne w celu podtrzymywania ducha polskości regionalnych wysuwają się dwie źródłowe monow Galicji. Ziemia przemyska była dla niego kawał- grafie na temat powiatu krośnieńskiego i jasielskiekiem Polski, może mniej typowym, ale przez to cie- go. Jego „Opis powiatu krośnieńskiego pod wzglękawszym niż inne, trudniejszym do opisania, bar- dem geograficzno-historycznym” (Przemyśl 1898)
dziej wartym osobistego poznania. Jak podkreślał, pozostaje do dziś źródłową pozycją wydawniczą,
tu znalazł swoją życiową pasję - krajobraz; obok która służy kolejnym pokoleniom badaczy. Warrodzinnego strzyżowskiego, mniej znany przemy- tość tego dzieła w odniesieniu do Krosna polega
ski, ale bogato wypełniony przez liczne pamiątki na tym, że jego autor sięgnął do bogatego zasoz przeszłości.
bu źródeł rękopiśmiennych obejmującego okres
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od XVI do XVIII w. Korzystał także z archiwaliów
kościelnych w Przemyślu i Krośnie oraz z kronik
krośnieńskich klasztorów. Jako pierwszy odkrył
i uświadomił współczesnym bogactwo historii miasta, opisując jego dzieje od XIV do XIX w. Jest również autorem wielu prac o tematyce etnograficznej,
m.in. „Obrzędy weselne w Jaszczwi” („Lud” 1896),
„Zwyczaj wykupywania panny młodej w Korczynie
pod Krosnem” („Lud” 1896), „Kolęda śpiewana
w Szebniach” („Lud” 1897), „Pieśń ludowa religijna
o odsieczy Wiednia przez Jana III” („Lud” 1897),
„Wizytki wileńskie w Jaśle. Kilka wspomnień na
podstawie kroniki klasztornej” (Przemyśl 1905),
„Opis powiatu jasielskiego” (Jasło 1908), „O farze
i dzwonach krośnieńskich” (Lwów 1910).
Ksiądz W.J. Sarna zmarł 9 stycznia 1929 r.
w Przemyślu i jest pochowany w grobowcu kanoników katedralnych. Był regionalistą w całym tego
słowa znaczeniu. Jego publikacje, po dziś dzień,
są podstawowymi opracowaniami do historii regionu.
Lucjan Cimek

Poezja - Edward Krzysztof Rogalski

Edward Krzysztof Rogalski
Ballada
Do nieba szedł schodkami
Trzymając obłok pod pachą
W bramie nikt go nie witał
Mówiono że Piotr wziął urlop
Było tam dużo świętych
Antoni Szczepan Jan…
Siedzieli przy stole
Z białymi wierszami
Tylko Jerzy siedział w kącie
I liczył dzięki
Rozradowany

Główne źródła:
1.

2.

3.

4.

5.

W. Bieńkowski: Sarna Władysław Józef (1851929), „Polski Słowniki Biograficzny”, Kraków
1964, t. 35/2, s. 145.
F. Leśniak: Ks. Władysław Sarna - pionier regionalizmu na Podkarpaciu [w:] „Małopolska.
Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny”. T. 4,
Kraków 2002, ss. 99-109.
F. Leśniak (red.): Krosno - studia z dziejów
miasta i regionu, T. IV, Krosno 2002, ss. 8, 10,
11, 12, 16, 17, 21, 27, 30, 37, 42, 43, 178, 214,
221, 292, 296, 387, 388.
Przewodnik po transgranicznych szlakach turystycznych powiat krośnieński - rejon Samborski, Wyd. Studio Poligraficzne s.c. Piotr
Szylkiewicz, Łukasz Stachura, Kraków (brak
roku wyd.), ss. 8, 17.
Materiały własne autora zebrane w trakcie podróży wojskowo-historycznej LOK na Podkarpacie w czerwcu 2008 r.
rys. Robert Znajomski
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Kazimierz Stołecki
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1914, nr 13, 13 I. Z Krasnegostawu. W dniu
31 grudnia ubiegłego roku, o godzinie 11 w nocy, na
stacyi Trawniki, z pociągu przybywającego od stroowiat krasnostawski na łamach
ny Warszawy, wysiadł młody człowiek - politechnik
„Głosu Lubelskiego”,
z Petersburga - pan Buchaczkowski. Młodzieniec
organu prasowego lubelskiej
jechał do rodziny na święta i, widać zniecierpliwioNarodowej Demokracji w latach 1913-1915
ny wolnym biegiem pociągu, chcąc jak najprędzej
znaleźć się na bryczce, wyskoczył z wagonu, będącego jeszcze w ruchu, tak nieszczęśliwie, że
dostał się pod koła. Gdy wydobyto nieszczęśliwego, okazało się, że ma lewą rękę zgruchotaną
i poranioną od upadku głowę. W Trawnikach pocią1913, nr 23, 24 XII. Krasnystaw. Sklep ga- gi krzyżują się, to też służba kolejowa przeniosła
lanteryjny M. Kłosińskiej poleca bluzki, kołnierzy- rannego do pociągu, idącego w stronę Warszawy
ki, mankiety damskie i męskie, krawaty, żaboty, i odwiozła do Lublina, do szpitala Bonifratrów.
rękawiczki, spinki, portmonetki, figurki, trykotaże,
1914, nr 15, 15 I. Żydowskie szkoły rzehalki, pończochy, skarpetki, agrafki, nici, jedwa- mieślnicze. Sekcya Żydowskiego Towarzystwa dla
bie, bawełny, guziki, ubrania choinkowe, zabawki, drobnego przemysłu i rzemiosł, założyła w różnych
hafty, szpilki, kapelusze i t.p Ceny niskie. *** (P.) okolicach naszego kraju szereg szkół rzemieślniZ Krasnegostawu. W sprawie wypadku, jakiemu czych jak: szkołę koszykarską w Krasnymstawie,
uległa ś.p. Stanisława Krzykowska w Krasnymsta- szkołę zduńską w Kałużynie, szkołę wyrabiania
wie, otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie od brata trykotów w Grójcu, szkołę wyrabiania sandałów
zmarłej, dr. Krzykowskiego. „Ogród siostry dotyka we Włocławku i szkołę szczotkarską w Warszawie.
do rzeki, za rzeką grunt także należał do niej, często Gdy rozwój szkół żydowskich pójdzie dalej w tem
więc tam spacerowała. Ładny i ciepły poranek, jaki samem tempie, a my działać w tym kierunku mało
wyjątkowo zabłysnął na chwilę w sobotę, wywabił będziemy, nadejdzie chwila, że jedynymi wykwalisiostrę w lekkiem spacerowem ubraniu nad Wieprz. fikowanymi rzemieślnikami w naszym kraju będą
Tu nieostrożnie zbliżywszy się do brzegu, poślizg- Żydzi.
1914, nr 24, 24 I. Z Krasnegostawu korenęła się, nabiła sobie sińca na lewym łokciu i boku
i wpadła do rzeki. Nieliczni świadkowie utrzymują, spondent nasz (m.) donosi: W dniu 18 b.m. odbyło
że widzieli siostrę, potem się gdzieś i podziała, ale się posiedzenie ogólnego zebrania Towarzystwa
krzyku nie słyszeli. Przyczyną tego zapewne była Współdzielczego majstrów szewskich. Na posieciepła wełniana chusteczka, okręcona koło głowy dzeniu był zatwierdzony bilans sklepu za czas od
i zakrywająca usta. Chustkę tę znaleziono na us- 1 września do 1 stycznia, który wykazał czystego
tach siostry w dole rzeki. Trzech świadków, ścisłe zysku 102 ruble po opłaceniu już wydatków, zwiąśledztwo policyjne i moje poszukiwania stanowczo zanych z prowadzeniem sklepu jak: 90-ciu rubli
wykluczają zbrodnię, sińce na boku i łokciu, dowo- za lokal, 240 rubli pracującym i t.p. Obrót za czas
dzące upadku z poślizgnięcia się na twardy brzeg sprawozdawczy wynosił około 5000 rubli, przy ka- wykluczają wszelką myśl o samobójstwie. Zresztą pitale zakładowym 700 rubli. Są to wyniki, niezłe,
pozaczynane wesołe listy i prace nad strojem i dla a mogłyby być o wiele lepsze, gdyby do stowasiebie - dowodzi stanowczo wyjścia siostry w do- rzyszenia przystąpili i ci pozostali, a jest ich spora
brym humorze na spacer. Pisma inne, które korzy- liczba, bo około 100. Powiększony kapitał pozwostały z korespondencyi, proszę uprzejmie również o liłby na rozwinięcie sklepu i zaopatrywanie w towar
na dogodniejszych warunkach. Jednak szewcy
sprostowanie”. Dr Krzykowski Ant.
1914, nr 02, 02 I. Ś.P. Stanisława Krzykow- nasi są jeszcze mało uspołecznieni i nie rozumieska urodzona 25 listopada 1854 roku, po krótkich ją korzyści, jaką sklep taki przynosi. W garstce
cierpieniach zmarła w Krasnymstawie 13-go grud- stowarzyszonych wre ciągle i burzy się - kłótnie
i nieporozumienia na porządku dziennym i zamiast
nia r.b. i tamże pochowaną została.

P
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iść zgodnie, dzielą się na partye, zwalczające się
wzajemnie. Zwykła historya. *** W tych dniach odbyły się wybory na wakujące stanowisko honorowe
radcy miejskiego - ławnika. Wybory takie uskuteczniają się w ten sposób, że Magistrat zwołuje 10-ciu
takich obywateli, którzy wybierają kandydata upatrzonego przez prezydenta. Jest to system zgodny
z prawem, ale czy także z interesami miasta?
1914, nr 27, 27 I. Wypadek. W dniu 23 b.m.
we młynie wsi Wygnanowice gminy Rybczewice
pow. Krasnostawskiego czeladnik młynarski 26letni Piotr Niedźwiadek został wciągnięty w tryby
walcowe. Nieszczęśliwemu maszyna zmiażdżyła
rękę powyżej łokcia. Poszwankowanego odwieziono do szpitala Szarytek w Lublinie.
1914, nr 32, 01 II. Pożar młyna. Nasz korespondent (m.) z Krasnegostawu donosi: W nocy
ze środy na czwartek ub. tyg. spalił się młyn wodny, należący do donatariusza majoratu Starostwo
Krasnostawskie barona Korfa, a dzierżawionego
przez Szarfa. Ogień powstał w majstrowni, gdzie
pracowali stolarze i z szybkością niesłychaną ogarnął cały budynek. Straż ogniowa Ochotnicza z Krasnegostawu dzielnie obroniła sąsiednie budynki, nie
dając się niszczącemu żywiołowi rozprzestrzenić.
Jeden ze Strażaków-Ochotników zranił się dotkliwie
w rękę przy rozbieraniu palących się ścian. Młyn był
zaasekurowany w Warszawskim Towarzystwie.
1914, nr 40, 10 II. Z Tow. popierania przemysłu ludowego. We wsi Sienica Różana w pow.
krasnostawskim otwartą zostanie staraniem Tow.
pop. przemysłu ludowego tkalnia wzorowa.
1914, nr 41, 11 II. Wypadek. We wsi Rybczewice pow. krasnostawskiego u sołtysa Piotra
Grocheckiego zdarzył się następujący wypadek:
W piątek 6 b.m., podczas młocki zboża na młocarni konnej, córka sołtysa przez nieostrożność
przysunęła się zanadto do maszyn; gwóźdź, który
osadzony był w wale zamiast zawłóczki, zaczepił
za suknię i ta okręciła się dokoła wału, poczem
maszyna zaczęła tłuc nieszczęśliwą o stół maszyny i klepisko. Zanim zdołano zatrzymać młocarnię,
dziewczyna uległa złamaniu nogi i silnemu pokaleczeniu głowy.
1914, nr 43, 13 II. Nowa placówka chrześcijańska. Dowiadujemy się z wiarogodnego źródła,
że wkrótce w Krasnymstawie ma otworzyć jeden
z przemysłowców lubelskich skład towarów łokcio-
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wych. Będzie to pierwszy chrześcijański skład tego
rodzaju w Krasnymstawie, i da miejscowej ludności możność zaopatrywania się w towar, nabywany
z fabryk chrześcijańskich.
1914, nr 49, 19 II. Z pogranicza Chełmszczyzny. Według krążących pogłosek przygotowuje się nowa poprawka granic nowo utworzonej
gub. chełmskiej. Część gminy Rudka pow. krasnostawski podług projektu dumskiego - mająca pozostać przy gub. lubelskiej, jako to Krupe (dwór),
Ostrów, Czarna-ziemia ect. została dzisiaj przez
odpowiednie władze anektowana na rzecz nowopowstałej guberni. Osoby interesowane w tej sprawie wniosły odpowiednie zażalenie na działalność
P. komisarza włościańskiego, który jest głównym
promotorem owego ruchu. Charakterystycznym
jednak momentem całej sprawy był schód pełnomocników i sołtysów w celu podpisania odezwy,
zaprojektowanej przez p. komisarza mającej wyrażać zgodę i prośbę włączenie wyżej wymienionych
wsi do Chełmszczyzny.
1914, nr 52, 22 II. Z Krasnostawskiego korespondent nasz donosi: Miasteczka i wsie powiatu krasnostawskiego zmieniają swe oblicza i coraz
więcej widzimy tu instytucji społecznych, tak, że
śmiało można postawić niektóre miasteczka nasze za wzór innym do naśladowania. Wysokie,
nieduże miasteczko, gdzie handel był wyłącznie
w rękach obcych, dziś rozwija się raźno. W roku
przeszłym powstało Chrześcijańskie Towarzystwo
Pożyczkowo - Oszczędnościowe. Obrotu miało za
1913 r. swej działalności przeszło 190.000 rubli,
ucząc ludność oszczędności i przychodząc potrzebującym z pomocą. Również w roku zeszłym
powstały: Stowarzyszenie Spożywcze, jedyny
sklep chrześcijański - herbaciarnia, Straż Ogniowa i Kółko Rolnicze. Życie wre. Inicjatorem i duszą
tych instytucji w Wysokiem jest miejscowy proboszcz, ks. Kazimierz Kwiatkowski, Pod wpływem
jego dzielnej pracy zmienia się wygląd dawnego
ospałego miasteczka. Dla podniesienia gospodarstwa kobiet wiejskich wysłano za jego staraniem
do szkoły gospodarstwa domowego w Miłosławiu
kilka dziewcząt. Kółko rolnicze zakłada spółkową
mleczarnię, podanie o zatwierdzenie do odnośnych władz wniesiono trzy miesiące temu. Jest
również w projekcie założenie ochrony dla dzieci,
ale staje na przeszkodzie brak pomieszczenia.
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Otóż członkowie Kasy, Kółka Rolniczego i Stowarzyszenia Spożywczego postanowili wybudować
Dom Ludowy, aby wszystkie instytucje mogły się
pomieścić w jednym gmachu, W tym celu zebrał
się specjalny Komitet, który ma zająć się tą tak
ważną sprawą, ale dużym utrudnieniem jest brak
odpowiedniego placu. Czytelnictwo pożytecznych
pism rozwinięte jest wśród parafian Wysockich,
ospałość i martwota zanika, a praca społeczna
idzie szybkiem krokiem, aby dorównać braciom
naszym w Poznańskiem i pobratymcom Czechom.
We wsi kościelnej, w Mokrymlipiu, staraniem miejscowego duchowieństwa, powstało parę tygodni
temu Stowarzyszenie Spożywcze; jest nadzieja, iż
będzie rozwijać się dobrze, bo parafia liczna i lud
okoliczny znany jest ze swych dobrych obyczajów
i chętny do wszystkiego, co dobre i pożyteczne.
To też, widząc te piękne zapoczątkowania pracy
na prowincyi głuchej, zakończę słowami naszego
złotoustego poety: „Trzeba z żywymi naprzód iść,
po życie sięgać nowe”. X. K.
1914, nr 60, 02 III. Z Krasnegostawu korespondent nasz (m) pisze. Jeszcze w grudniu
roku ubiegłego miejscowi żydzi napisali skargę do
Gubernatora lubelskiego na naszych księży, pana
Sekutowicza - instruktora Kółek rolniczych, na
właścicielki i właścicieli sklepów chrześcijańskich,
że nawołują do bojkotu i że pozakładali sklepy
w celach bojkotowych. Że jednak owa skarga nie
była zaopatrzoną w podpisy - władze odnośne nie
zwracały na nią zbytniej uwagi. W tym miesiącu
znów nasi najserdeczniejsi powtórzyli swą skargę,
ale zaopatrzoną w kilkadziesiąt podpisów, wprawdzie fikcyjnych, ale zawsze podpisów i policja ma
kłopot, bo musi wynajdywać istniejących i prowadzić śledztwo. O wyniku postaram się zawiadomić.
W dniu 22 b.m., został otwarty sklep bławatny
- drugi już w naszym mieście - pod firmą „J. Mielnikowski”.
1914, nr 61, 03 III. Ś.P. Władzio Wołłodko
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św.
Sakramentami zmarł w Krasnymstawie dnia 25
Lutego w wieku lat 16. Wszystkim, którzy uczestniczyli w obrzędzie pogrzebowym dn. 27 Lutego
serdeczne „Bóg zapłać”, składa Rodzina.
1914, nr 63, 05 III. Nowa kaplica. Ministeryum spraw wewnętrznych pozwoliło mieszkańcowi wsi Gilów, pow. krasnostawskiego Antoniemu
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Bielakowi na koszt własny wybudować w wyżej
wymienionej wsi kaplicę na miejscu starej.
1914, nr 66, 08 III. Z Krasnostawskiego.
W d. 22 z.m. w Klemensowie, w lokalu sali teatralnej odbyło się o godz. 2-ej po poł. zebranie
ogólne sprawozdawcze za 1913 rok Klemensowskiego Stowarzyszenia Spożywczego przy
cukrowni w Klemensowie, należącej do ordynata
hr. M. Zamoyskiego. Stowarzyszenie Spożywcze
Klemensowskie jest jednem z największych i czynniejszych w gub. lubelskiej, ma bowiem blizko 300
udziałowców, z kapitałem udziałowym 7.367 rb.
1914, nr 80, 27 III. Lubelska Dyrekcya
Szczegółowa Tow. Kr. Ziemskiego wystawiła na
licytacyę za nieopłacanie raty czerwcowej 44 majątki, z których w pow. lubelskim 12, w krasnostawskim 9, chełmskim 8, lubartowskim 5, zamoyskim 4,
janowskim i puławskim po 3. Największemi z tych
majątków są: Tarnogóra, w pow. krasnostawskim,
oceniona na 223.000 rb., Gardzienice, w tymże
powiecie, ocenione na 150.000 i Jakubowice Końskie, w pow. lubelskiem, ocenione na 100.000 rb.
*** Kara prasowa. Redaktor codziennego „Kuryera
Lubelskiego” dr. M. Biernacki, skazany został przez
generał-gubernatora warszawskiego na 300 rb. kary
z zamianą na 2 miesiące aresztu, za wydrukowanie
w Nr 10 „Kuryera Lubelskiego” z dnia 14-go stycznia
r.b. korespondencyi z Krasnegostawu o tamtejszej
szkole realnej z rosyjskim językiem wykładowym.
1914, nr 84, 31 III. Z pod Szczebrzeszyna korespondent nasz (H. Pyłek) pisze: We wsi
Mokremlipiu pow. krasnost. p. Franciszek Madej, włościanin, zbudował i puścił w ruch jeszcze
w grudniu r.z. młyn motorowy parowy o sile 13-14
koni. Pomimo tego, że w okolicy jest dosyć młynów wodnych i wiatraków, młyn p. Madeja jest w
ciągłym ruchu od 8-ej rano do 9-ej wiecz., a często
i dłużej, ma więc powodzenie zapewnione, o ile nie
będzie brał zbyt wielkiego odsypu i będzie starannie wykonywał powierzoną mu robotę. *** Zmiany
wśród duchowieństwa. Wikaryusz parafii Kock ks.
Kazimierz Wojtan mianowany został wikaryuszem
parafii Częstoborowice dekanatu Krasnostawskiego, wikaryusz parafii Częstoborowice ks. Stanisław Joszt przeniesiony został do parafii Łuków,
zaś wikaryusz parafii Łuków ks. Jan Koziejowski
i wikaryusz parafii Kock ks. Leon Bukrzewski przeniesieni zostali jeden na miejsce drugiego.
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1914, nr 85, 01 IV. Zmiany wśród duchowieństwa. Delegowany do parafii Krzeszów ks. Henryk Gałaszkiewicz mianowany został wikaryuszem
par. Fajsławice dek. krasnostawskiego; wikaryusz
parafii Fajsławice ks. Leon Kalinowski przeniesiony
został na etat do parafii Górzno z delegacyą do kościoła we wsi Sobolew, zaś wikaryusz parafii Górzno
ks. Floryan Krasuski przeniesiony został na etat wikaryusza do parafii Garbów z pozostawieniem na
stanowisku prefekta szkól w Lublinie.
1914, nr 87, 03 IV. (T.) Z okolicy Piask Luterskich donoszą nam: W nocy z 17 na 18 marca do
sklepu spółkowego przy kościele we wsi Fajsławice
(pow. krasnostawski) zakradli się złodzieje. Stróż
nocny Jan Misztal zauważywszy o tak późnej porze
światło w sklepie podszedł i zastukał do okna. Wobec
tego, że światło zaraz zgasło i wszystko się uciszyło,
M. podejrzewając coś niedobrego obudził sklepowego i razem poszli do sklepu. Zastali drzwi otwarte,
ale złodzieje już uciekli, zabrawszy trochę rzemieni.
Na ślad złoczyńców nie natrafiono. We wsi Łopiennik
Ruski tejże samej nocy niewykryci sprawcy ukradli
Janowi Zeliaszowi wieprza wartości 45 rb.
1914, nr 88, 04 IV. Kradzież. Z piątku na
sobotę w nocy 27 marca zakradli się przez dach
złodzieje do Jakóba Magdziarza włościanina we
wsi Sąsiadce pow. Krasn. i skradli mu ubrania
i bielizny na sumę 40 rubli. Jest to już druga w tym
czasie kradzież w naszej okolicy. *** Nowe spółki
mleczarskie. Zatwierdzone zostały ustawy nowych
spółek mleczarskich we wsi Wysokie w pow. krasnostawskim i w Krzczonowie w pow. lubelskim.
1914, nr 94, 10 IV. Ze spraw kościelnych.
Parafianie krasnostawskiej parafii wnieśli podanie
do gubernatora lubelskiego o pozwolenie odrestaurowania wewnątrz krasnostawskiego kościoła
parafialnego kosztem 15887 rub. 04 kop., która
to suma ma być zaczerpnięta częścią z kapitału
budowlanego, zaś 13282 rb. 18 kop. ze składek
parafian. Niezależnie od tego wnieśli oni podanie
o pozwolenie postawienia kamiennego parkanu
około nowego cmentarza w Krasnymstawie za
sumę 2725 rub. 03 kop. kosztem parafian.
1914, nr 95, 11 IV. Sprawozdanie Tow.
Wzajemnego Kredytu w Krasnymstawie. Dnia
22 marca odbyło się w Krasnymstawie ogólne
zebranie Krasnost. Tow. Wzajemnego Kredytu
po półtorarocznym okresie działalności. Jak po-
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dobne instytucye potrzebne są do ekonomicznego rozwoju kraju naszego, świadczy wymownie
ich obrót kasowy. W Krasnymstawie miasteczku
bynajmniej nie ruchliwem i handlowem, raczej
spokojnie śpiącem. Wzajemny Kredyt dosięgnął
w pierwszym roku swojej działalności 6.248.152
rb. obrotu. Liczy wzajemny Kredyt 242 członków
z odpowiedzialnością za zobowiązania, dosięgającą blizko pół miljona rubli - w tem 206 chrześcian
i 36 żydów, przyczem w ustawie jest zastrzeżenie,
że do zarządu i Rady mogą być wybierani jedynie chrześcianie. Znaczny procent, bo 61 stanowią
okoliczni włościanie, którzy zarówno korzystają
z udzielanych im pożyczek, jak i zasilają instytucyię
swojemi oszczędnościami. Z miesiąca na miesiąc
rosną sumy lokat i depozytów i zwiększa się zaufanie okolicznych mieszkańców do tej tak pożytecznej i na zdrowych zasadach opartej instytucyi,
dzięki czemu i Wzajemny Kredyt może coraz to
szersze zakreślać kręgi w swojej działalności. Dziś
to już nie „małomiasteczkowy kredycik”, jak go początkowo określali sami członkowie, to poważna
kredytowa ostoja dla całej niezmiernie bogatej
i rolniczo ruchliwej okolicy. Krasnostawski Wzajemny Kredyt spokojnie przetrwał najcięższe warunki
drożyzny pieniężnej w jesieni roku zeszłego, nie
śrubując stopy procentowej i nie zmuszając swoich członków do większych opłat, niż normalne;
a wiadomo przecież, jak bardzo niepomyślne były
to warunki dla każdej instytucyi finansowej, a cóż
dopiero dla świeżo powstałej. Pierwszy ten okres
swojej działalności zamyka Kredyt Krasnostawski
zyskiem 3571 rubli 82 kop., podzielonym w następujący sposób: Na podatek przemysłowy 269.15,
na kapitał zapasowy 357.18, kapitał rezerwowy
1000.00, б% dywidendy od udziałów 1508.20,
wynagrodzenia żetonowe 183.00, na cele kulturalne, a mianowicie straż ogniową 75.00, na wpisy
dla uczniów szkoły miejscowej 50.00, na wpisy
dla szkoły lubelskiej 50.00, na kształcenie rolnicze wykładami w Krasnymstawie 79.29. Do Rady
zostali wybrani na miejsce ustępującego prezesa
Aleksandra Hełczyńskiego z Orłowa - p. Kazimierz
Plewiński z Orchowca i na miejsce zmarłego ś.p.
Jana Suchodolskiego - p. Józef Strejda włościanin. Do zarządu wybrano jednogłośnie ponownie
p. Jana Kowerskiego z Różanki, dotychczasowego
prezesa zarządu, losowanego w r.b. Drukowane
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sprawozdanie, rozesłane członkom i różnym instytucyom, starannie opracowane i wydane, świadczy o tem, że pełnym życiem chcemy żyć i zająć
odpowiednie nam stanowisko na polu społecznem
i ekonomicznem. Określenie „Polnische Wirtschaft”, czy w brzmieniu pruskiem czy z akcentem
żargonu, musi być wymawiane po pewnym okresie
czasu nie z ironicznym uśmiechem, ale z zazdrością i szacunkiem. Dążmy do wytrwałości w pracy
a osiągniemy, jako cel - siłę. E. O.
Tytuł zawieszony ze względów politycznych w dniach 11 kwietnia - 9 października
1914 r., w zamian ukazywał się dziennik „Życie
Lubelskie” o charakterze informacyjnym, ubogi w treści polityczne.
1914, nr 01, 10 X. Pobojowiska. Korespondent Gaz. Porannej pisze: Po trzygodzinnej jeździe
ze stacyi Trawniki, znalazłem się w Krasnymstawie.
Urodzajne pola lubelskie, na pierwszy rzut oka, dość
szybko otrząsnęły się z martwoty, w jaką pogrążyła
je wojna. Godz. 7 rano. Tu i ówdzie pochylony nad
pługiem rolnik przynagla swe szkapy do posłuchu chleba potrzeba siła, oj siła! Mała stacyjka Trawniki,
dziś wokół sterczących kominów, wygląda jeszcze
ciszej. Na stacyi pełno żołnierzy na wszystkich stołach, stołkach, podłodze i ścianach nawet są listy…
Ruszamy w podróż. - Poczynając od samych Trawnik, okopy, sypane równymi liniami, spotykamy dość
często. Po kierunku kopania widzimy, że pracowali
nad nimi ci co ustępowali i ci co atakowali. „Austriaki
kopali doły głębsze, a nasi płytsze” - zauważył woźnica. Tu i ówdzie spotykamy świeżą mogiłę - przy
drodze, pod płotem, pod drzewem, gdzie padł tam
go zagrzebano. Zwolna zbliżamy się ku Łopiennikowi Lackiemu. Duża ta wieś kościelna w połowie
spalona. Nowy kościół gotycki majestatycznie, nienaruszony, odcina się na tle zgliszcz niszczenia.
Mogiły poległych około Łopiennika specyalną opieką otoczone; na niektórych widzimy krzyżyki. „To ks.
Szeleźniak, proboszcz tutejszy, informuje woźnica,
tak się tymi umarlakami zajmował; święcił ich pono,
odprawiał nabożeństwa, porządnie kazał grzebać.
Przyjeżdżamy do Krasnegostawu: schludne to
i spore miasto zmienione nie do poznania i połowa
miasta zbombardowana i spalona, chociaż ścierały
się tu przednie oddziały wojsk. Zgorzał magistrat,
apteka, skład apteczny, synagoga, hotel i sporo
sklepów. Ze wsi podmiejskich ucierpiało najbar-
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dziej Zadworze. Biegnę do kościoła: ocalał! Piękna
olbrzymia ta świątynia, pod wezwaniem św. Franciszka, otrzymała tylko dwa pociski armatnie: jeden
w kopułę, drugi w frontową fasadę przy wejściu.
Krasnostawianie, w czasie kilkudniowej kanonady,
napadnięci niemal znienacka, w szalonym popłochu
kryli się wszędzie: do domów, do piwnic, do podziemi kościoła, na cmentarz, wreszcie, jako twierdzę
wybrano szpital św. Franciszka. Chowano się tu
gromadnie. Dużo energii, i poświęcenia wykazali
ukryci w szpitalu doktorstwo …wscy [nieczytelne],
p. Bajkowski, panna Sło…, p. Jan Bereza. Rozdzierające sceny rozpaczy napełniły całe miasto. Czego
kula nie zniszczyła, dokonał ogień. Zauważono, iż
w wielu mieszkaniach podczas kilkudniowej paniki,
gospodarowali nieproszeni goście: jedni z naszych
współbraci, którzy w największym nieszczęściu potrafili dla siebie znaleźć teren do zbierania plonów.
Na zakończenie mała scenka z cmentarza: Za kamiennym grobowcem kryje się garstka wystraszonych ludzi; na, grobowcu siedzi młodziutki oficer
austryacki, Polak z Galicyi i spokojnie obiera jabłko
„Szkoda młodego życia” - ktoś szepnął. - Dla dobrej
sprawy umrzeć warto! - odpowiada młody oficer.
Oto najlepszy dowód, jak Austrya i Wilhelm potrafili otumanić umysły i serca naszych rodaków z za
kordonu.
1914, nr 04, 13 X. Lubelska Spółka Samochodowa zawiadamia Sz. Publiczność, że od dnia
3 października została uruchomioną komunikacya
samochodowa pomiędzy Lublinem i Zamościem
według następującego rozkładu jazdy: Z Lublina (Hotel Wiktorya) autobus odchodzić będzie
o godz. 9 rano w soboty, poniedziałki, wtorki i piątki.
Z Zamościa (Hotel Centralny) autobus odchodzić
będzie o godz. 9 rano w niedziele, środy i piątki
i o godz. 12 w poł. w poniedziałki. Cena przejazdu:
Lublin - Krasnystaw 4,50, Lublin - Izbica 5,50, Lublin - Zamość 7,50.
1914, nr 15, 24 X. Wyjazd Komisyi, o g. 8
rano wyjechała z Lublina automobilem Spółki samochodowej w stronę Krasnego Stawu Komisja
rządowa, celem zbadania strat spowodowanych
wojną. Na czele komisyi stoi delegat ministra spraw
wewnętrznych. Komisyi towarzyszy w objeździe E.
gubernator lubelski.
1914, nr 29, 07 XI. Zamówienia na prenumeratę i ogłoszenia w Glosie Lubelskim przyjmuje
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Księgarnia St. Kubicka w Krasnymstawie, Ziemi
Lubelskiej.
1914, nr 32, 10 XI. Taksa artykułów pierwszej potrzeby, ustalona dla miasta Krasnegostawu
przez gubernatora lubelskiego. Wołowina funt 16
kop., polędwica 18 kop., cielęcina funt 13 kop.,
wieprzowa polędwica 21 kop. szmalcu 30 kop.,
świeżej słoniny 30 kop., sadła wędzonego i solonego 28 kop. Pieczywo: funt chleba pytlowego 5
i pół kop., funt chleba wyższego gatunku 8 kop.,
chleb razowy funt 4 kop., jajko kurze 2 kop.
1914, nr 60, 08 XII. Z terenu niedawnych
bitew. Jak nas informują mieszkańcy Zamoyskiego i Krasnostawskiego, w okolicach tych ludność
pracuje usilnie nad zabezpieczeniem się chociaż
jako tako od mrozu. Na miejsce zburzonych domów niektórzy stawiają sobie naprędce baraki
z tarcic, obszywając je z zewnątrz słomą i ściółką,
inni kopią sobie schroniska w ziemi, przykrywając
je z wierzchu dachem z gałęzi obsypanym ziemią słowem każdy radzi sobie, jak może. W niektórych
miejscach zrównano trochę wykopane przez wojska transzeje, większa część ich jednak pozostanie prawdopodobnie jeszcze przez czas dłuższy.
1914, nr 62, 10 XII. Przeniesienie sądu.
Sąd gminny 1-go okręgu pow. krasnostawskiego,
mieszczący się we wsi Wysokie, z powodu zniszczenia części wsi przez wojnę, od dn. 13 stycznia r. 1915 przeniesiony będzie na pewien czas do
osady Turobin.
1915, nr 9, 09 I. (r) Zmiany wśród duchowieństwa. Wikaryusz par. Gołąb dek. puławskiego
ks. Ignacy Perczyński został przeniesiony do par.
Turobin dek. krasnostawskiego. Wikaryusz par.
Nabroż dek. tomaszowskiego ks. Walenty Wójcik
został delegowany czasowo do par. Wożuczyn na
zastępstwo chorego proboszcza tamtejszego, ks.
Łuczyńskiego.
1915, nr 12, 12 I. Jadłodajnie przy szkołach.
Chełmski komitet gubernialny utworzył przy szkołach ludowych 17 jadłodajni dla dzieci zrujnowanej
przez działania wojenne ludności wiejskiej w pow.
zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim i krasnostawskim. W tych dniach będzie założona nowa
serya jadłodajni tak, że ogólna liczba ich dosięgnie
35. Jadłodajnie te będą czynne w ciągu stycznia,
lutego i marca. Przykład godny naśladowania. ***
Zatrzymanie bandyty. We wsi Dubowiec p. krasno-
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stawskiego został zatrzymany przez straż ziemską
znany bandyta, mieszkaniec wsi Monastyrek, gm.
Kraśniczyn, Łukasz Wodyka, który był kilkakrotnie
oskarżony o kradzież i grabieże.
1915, nr 15, 15 I. Zmiany wśród duchowieństwa. Nowo wyświęcony ks. Stanisław Świostek został mianowany wikaryuszem par. Fajsławice dek.
krasnostawskiego. Wikaryusz par. Fajsławice ks.
Henryk Gałaszkiewicz został przeniesiony na takież
stanowisko do par. Gołąb dek. puławskiego.
1915, nr 17, 17 I. Za nietrzymanie się
taksy. Mieszkanka wsi Małochwiej, pow. krasnostawskiego, Maryanna Wurczyńska schwytana
na sprzedaży produktów pierwszej potrzeby po
cenach zbyt wygórowanych, została skazaną na
zasadzie rozporządzenia gubernatora lubelskiego
na zapłacenie 150 rb., lub miesiąc aresztu. - Za
toż samo została skazana mieszkanka Krasnegostawu, Anna Siemko na 25 rubli kary lub 10 dni
aresztu. *** (r) Taksa dla Krasnegostawu. Gub. lubelski zatwierdził w tych dniach taksę na produkty
pierwszej potrzeby dla Krasnegostawu, którą poniżej przytaczamy: za funt mięsa wołowego 16 kop.,
polędwicy wołowej 18 kop., cielęciny 13 kop., baraniny 13 kop., mięso wieprzowe ze skórą 18 kop.,
bez skóry 19 kop., polędwica 23 kop., szmalec 28
kop., słonina, świeża ze skórką 26 kop., sadło 25
kop., kiełbasa zwyczajna 28 kop., serdelowa 30
kop., golonka 38 kop., funt bułki najlepszego gatunku 8 kop., gorszego 5 kop., bułka lepszego gatunku wagi 13 zołotników 1 kop., gorsza, wagi 14
zołotników 1 kop., kajzerka wagi 2 i pół łuta 1 kop.,
funt chleba pytlowego 5 i pół kop., razowego 3 i pół
kop., mąka pszenna najlepsza 8 kop. za funt, średniego gatunku 6 kop., mąka żytnia pytlowa 5 kop.,
zwyczajna żytnia 3 i pół kop., kwarta śmietany 20
kop., mleka 5 kop., funt twarogu 5 kop., masła funt
35 kop., jajko 5 groszy, korzec kartofli (7 pud.) 1 rb.
50 k., kwarta nafty 17 kop., funt 8 kop.
1915, nr 26, 26 I. Za ukrycie broni. Mieszkaniec przedmieścia Krasnegostawu, Franciszek
Wysocki za ukrycie austryackiego karabinu i na
polu ładunków wojskowych został skazany z rozporządzenia gubernatora lubelskiego na zapłacenie 100 rubli, lub miesiąc aresztu.
1915, nr 28, 28 I. Za sprzedaż wódki.
Mieszkańca wsi Rybczewice pow. krasnostawskiego Karola Piotrowskiego i Pawła Ciechońskiego za
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sprzedaż napoi wyskokowych skazano w drodze
administracyjnej na zapłacenie 25 rubli lub 15 dni
aresztu każdego.
1915, nr 55, 24 II. Z Krasnegostawu.
W ubiegłą środę w nocy znani tamtejsi złodzieje recydywiści Józef Kazanowski, Jan Staszczak,
Jan Majkowski i Stanisław Kiszka, w mieszkaniu
tego ostatniego urządzili sobie libacyę, przy której
przyszło do kłótni, która zakończyła się zabiciem
Majkowskiego wystrzałem z rewolweru i zranieniem
Kiszki, który również zmarł wskutek ran. Kazanowski i Staszczak ukryli się. Policja wszczęła poszukiwania.
1915, nr 61, 02 III. „Inni szatani byli tu czynni”. W sprawie napadu na Ochronkę w pow. Krasnostawskim we wsi Wielączy, o czem kilku dniami
pisaliśmy, robi następujące uwagi p. Rom w Dzienniku Polskim: „Zaszedł fakt smutny, przerażający.
Przed kilku dniami w Wielączy, w powiecie krasnostawskim, tłum włościan napadł na ochronkę
Komitetu Obywatelski. Napastnicy wysadzili drzwi,
zniszczyli wszystkie sprzęty, bili które nie chciały
pozwolić na wyprowadzenie dzieci, odgrażali się
ochroniarce i proboszczowi miejscowemu. Kiedy
proboszcz zapytał niszczycieli, czy zdają sobie
sprawę z tego, co zrobili, odpowiedzieli, że mówiono im, iż, jeżeli ochronka zostanie nadal, będą musieli płacić podatku rubla od morga. Powiedzieć, że
działała tu tylko ciemnota. Nie zupełnie. Ciemnota
się zwiększyła, a faktu podobnego dotąd u nas
nie było. Działał połączeniu z ciemnotą, niewątpliwie inny jeszcze czynnik. Jedno nieuniknionych
następstw wojny stwardnienie serc, zdziczenie”.
Szkody
a)
b)
c)
d)
Razem
%

Powiat lubelski
Wartość
Ilość
rubli
1303 1269893
283
42450
2036 142520
1016272
2471135
29,0

P. krasnostawski
Wartość
Ilość
rubli
1350 682625
2018 302700
1488
94160
491704
1571189
18,4

P. janowski
Wartość
Ilość
rubli
831 276147
4842 726300
12383 866810
1686198
3555455
41,7

a) w spalonych budynkach w gospodarstwach
b) w zabranych przez nieprzyjaciela koniach sztuk
wartości po 150 rb.
c) w bydle sztuk wartości po 70 rb.
d) w mieniu ruchomym oszacowane na rb.
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Uwagi te są bardzo słuszne, lecz główna przyczyna była inną. Staraliśmy się ją określić w naszym
artykule w sposób możliwie przejrzysty.
1915, nr 62, 03 III. Uczeń szkoły polskiej z 6cio klasowem wykształceniem poszukuje kondycyi
lub innego rodzaju zajęcia. Referencye poważne.
Adres: Krasnystaw w Nowej Wsi, Józef Fornal.
1915, nr 72, 83 III. „Królowa Michalda”. Korespondent Zorzy z Majdanu Surhowskiego pod
Krasnymstawem, pisze: „Teraźniejsze życie naszej
wioski mogę powiedzieć, że idzie zwykłym trybem.
Mieszkańcy żywo krzątają się koło robót, a wieczorami gromadzą się wspólna, gawędząc przytem
o przebytych tarapatach, opowiadają sobie rozmaite wydarzenia śmieszne z czasu ukrywania się
w dołach, gdy bitwa odbywa się o 12 wiorst.: U naszych mieszkańców wyrobiła się szczególna wiara
w proroctwo jakiejś „Królowej Michaldy”, i jak który
przeczyta a drudzy posłuchają, to później sami odgadują przyszłość nie gorzej niż Królowa Michalda.
Hej, wiele jest jeszcze ciemnoty na wsi polskiej”.
1915, nr 77, 18 III. Wykłady. P. Jan Zakrzewski, instruktor C. T. R. otrzymał pozwolenie
na wygłoszenie wykładów „O zcalaniu gruntów”
w następujących miejscowościach: dn. 21 marca
w Turobinie, 25 marca, Wysokiem (pow. Krasnostawski), 28 marca w Bychawie.
1915, nr 90, 31 III. Straty drobnej własności
w 4 połudn. pow. gub. lubelskiej. Według danych
zebranych przez władze gminne, szkody bezpośrednie, spowodowane przez wojnę w drobnej
własności 4-ch południowych powiatów gub. lubelskiej są następujące:
P. puławski
Wartość
Ilość
rubli
712 267808
714 107100
3678 271460
275189
921557
10,8

Razem
Wartość
Ilość
rubli
4196 2496473
7857 1178550
19585 1374950
3469363
8519336
100,0
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Zaznaczamy, że szkody te i straty odnoszą
się, wyłącznie do drobnej własności, zniszczone dwory i folwarki, w obliczenia te nie wchodzą.
Przytem zaznaczyć należy, że budowle spalone
i zniszczone przez wojnę, zniszczenie których wykazano w rubryce strat na sumę: w powiecie lubelskim na rb. 1269893, ubezpieczone były na rb.
577.750, w pow. krasnostawskim na rb. 682.625.
ubezpieczone były na rb. 530.750, czyli, że gdyby
pogorzelcom zwrócono całkowite wynagrodzenie
za pogorzel, to niedobór okazałby się jeszcze:
w pow. lubelskim rubli 692.143, w pow. krasnostawskim rb. 151.875, czyli razem 844.018 rb., t.j.
43,2 proc. Do strat tych nie weszły straty pośrednie, jak 1) niedosiewy: 2) niedoprawienie roli zarówno pod zasiewy jesienne, jak i pod jarzyny; 3)
zrujnowane pola okopami i pociskami; 4) Koszta
zarównania gruntu; 5) straty z wydobycia surowicy na powierzchnię, a tem samem zmniejszone na
niej plony przez długie lata; 6) wycięte i wyłamane
sady owocowe: 7) ubytek mleka, niezbędnego do
wyżywienia ludności; 8) ubytek nawozu: 9) brak
mieszkań dla kilku tysięcy rodzin (choroby wynikające z ciasnego mieszczenia się w zwiększonej
liczbie ludzi w ciasnych izbach, albo w wilgotnych
dołach); 10) brak dostatecznego pożywienia; 11)
w różnicy kosztów nabycia inwentarza, zarekwirowanego na potrzeby wojsk rosyjskich; 12) a na koniec brak dostatecznych rąk do pracy w polu, i dostatecznego inwentarza dla dokonania zasiewów
wiosennych. Straty bezpośrednie dało się obliczyć
w przybliżeniu. Strat pośrednich obliczyć jeszcze
niepodobna, przynajmniej dotąd, dopóki Komitety
Obywatelskie, czy komisye ad hoc nie nadeszlą
niezbędnych do tych obliczeń materyałów. H. W.
1915, nr 95, 07 IV. Bratnie mogiły. W ostatnich czasach jedna z partyi przeznaczonych do
uporządkowania mogił, była czynną w gm. Fajsławice pow. krasnostawskiego, gdzie w lecie r. ub.
odbywały się zacięte bitwy, Dotychczas utworzono 27 bratnich mogił, do których przeniesiono 127
żołnierzy rosyjskich i 406 austryackich. Znaleziono
także przy rozkopywaniu 175 karabinów austryackich zupełnie zdatnych do użytku, 13 karabinów
rosyjskich, 19 zepsutych austryackich, 60 łopat
i około 5000 naboi karabinowych. Między poległymi Austryakami było także kilkunastu oficerów.
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1915, nr 98, 10 IV. W czasie świąt Wielkiej
Nocy wysłano wielu wieśniaków z pow. krasnostawskiego do robót wojskowych.
1915, nr 107, 19 IV. (r) Zmiany wśród duchowieństwa diecezyi lubelskiej: Administrator par.
Kornica dek. konstantynowskiego ks. Stanisław
Borucki został przeniesiony na takież stanowisko
do par. Tarnogóra dek. krasnostawskiego. Administrator par. Tarnogóra ks. Walenty Goliński został
delegowany do par. Łabunie dek. zamojskiego.
Wikaryusz kościoła filialnego na przedmieściu
Czwartek w Lublinie ks. Antoni Rudziński został
mianowany administratorem par. Żółkiewka dek.
krasnostawskiego, administrator par. Żółkiewka,
ks. Piotr Łukasiewicz został przeniesiony na wikryusza filialnego kościoła na przed. Czwartek.
1915, nr 108, 20 IV. Wydzierżawienie polowania. Dn. 5 maja r.b. odbędzie się w krasnostawskim urzędzie powiatowym licytacya za pomocą
piśmiennych deklaracyi na wypuszczenie w dzierżawę na 3 lata polowania w pobliskich dwóch działach leśnych „Borek” i „Lipniak”. Przetarg rozpocznie się od sumy 32 rb. 50 kop. rocznie in plus.
1915, nr 112, 24 IV. Za skupowanie broni.
Mieszkaniec osady Izbica w pow. krasnostawskim
Ela Marensztajn za skupowanie od włościan gilz
od ładunków i innych t.p. przedmiotów został skazany w drodze administracyjnej na 3 miesiące więzienia bez zamiany na karę pieniężną.
1915, nr 113, 25 IV. O pozwolenie. Mieszkańcy parafii Wielącza w pow. krasnostawskim
wszczęli starania u p. gubernatora lubelskiego
o pozwolenie pobudowania nowego parkanu naokoło filialnego kościoła w Nieliszach. Wydatki na
ten cel w sumie 2060 rb. 83 kop. będą pokryte drogą dobrowolnych ofiar.
1915, nr 117, 29 IV. Śmierć w rowie. W pobliżu Krasnegostawu mieszkaniec wsi Sułów Jakób Pitura wracając jednokonnym wozem w nocy
ze wsi Zabuże, upadł wraz z koniem do rowu, skąd
wyciągnięto go ze słabemi, oznakami życia. Po
przewiezieniu do domu wkrótce zmarł.
1915, nr 118, 30 IV. (r) Na pomoc dla poszkodowanych przez wojnę. Na zasadzie Najwyżej zatwierdzonego w dn. 15 grudnia 1914 r.
specyalnego dziennika Rady Ministrów, w którym
pozwolono na pomoc w postaci pożyczek poszkodowanym przez wojnę włościanom guberni Króle-
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stwa i gub. chełmskiej, zostały asygnowane przez
Bank Państwa kasom powiatowym w Lublinie,
Krasnymstawie, Puławach i Janowie następujące
sumy dla przekazania poszczególnym Tow. Pożycz. Oszczędn. w tych powiatach. W pow. krasnostawskim: Dla Kasy w Wysokiem 25.000 rb.,
w Goraju 15.000 rb., w Gorzkowie 5.000 rb., w Żółkiewce 7.500 rb., w Zakrzowie 15.000 rb., w Izbicy
7.000 rb., w Krasnymstawie 5.000 rb., w Mokrem
4.800 rb., w Nieliszu 7.500 rb., w Rudce 2.000 rb.,
w Rudniku 1.500 rb., w Rybczewicach 15.000 rb.,
w. Starym Zamościu 18.000 rb., w Sułowie 10.000
rb., w Czernięcinie 20.000 rb., w Turobinie 7.500
i w Fajsławicach 12.500.
1915, nr 119, 01 V. Wydzierżawienie robót.
Dn. 18 b.m. w krasnostawskim urzędzie powiatowym odbędzie się licytacya za pomocą piśmiennych deklaracyi, na wydzierżawienie budowy rury
kamiennej (mostku) na trakcie pomiędzy Chełmem, a Krasnymstawem. Sumę od której rozpocznie się licytacya oznaczona na 8.074 rb. 28 kop.
in minus. 20 b.m. w tymże miejscu odbędzie się
wydzierżawienie na 3 lata miejscowej łaźni ogólnej
oraz żydowskiej mykwy od 200 rb. rocznie in plus.
1915, nr 122, 04 V. Z Krasnegostawu donoszą nam: Podczas walki odgrywającej się dokoła Krasnegostawu w miesiącu wrześniu r.z., całe
śródmieście zgorzało. Pogorzelcy, pragnąc odbudować schroniska na zimę i zabezpieczyć pozostałe mury od zamoknięcia, zwrócili się do plenipotenta właściciela najbliższych, lasów, p. Birubowa,
z propozycyą sprzedania miastu poręby leśnej.
Pan plenipotent odmówił chrześcianom, a natomiast sprzedał porębę żydom. Obecnie zamknął
las zupełnie i nikomu sprzedać nie chce. Dodajemy, że las ten oddalony jest od miasta tylko
o 6 wiorst. Wobec więc braku sprzężaju w powiecie, blizkość lasu jest wielką pomocą dla szybszego
zaopatrzenia miasta w drzewo budowlane. Las ów
jest donacyjny wcielony do majoratu barona Korfa.
1915, nr 125, 07 V. Grzebanie poległych.
W obecnym czasie w pow. krasnostawskim pracują
dwie partye robotników, urządzających bratnie mogiły. Jedna z tych partyi usypała w gm. Fajsławice
105 kurhanów, w których spoczywa 200 żołnierzy
rosyjskich i 1024 austryackich; w gm. Rybczewice
- 29 mogił z ciałami 199 Rosyan i 296 Austryaków.
Również urządzono mogiłę na polach majątku Ło-
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piennik Ruski w gub. Chełmskiej, gdzie pochowano 3 żołnierzy rosyjskich i 19 austryackich. Drugi
oddział robotników pracuje obecnie w gm. Wysokie
i Zakrzów. Dotychczas usypano tam 160 bratnich
mogił i pochowano 1200 Rosyan i 1300 Austryaków. Prócz tego pochowano oficerów rosyjskich
16, austryackich 50 i niemieckich 25, a także jednego niemieckiego generała. Na te mogiły przeznaczono specyalny kawałek ziemi. o powierzchni
15 dziesięcin. Na owym cmentarzu będzie postawiony pomnik dla uczczenia Poległych.
1915, nr 150, 31 V. Z otrzymanych już sprawozdań z działalności Komitetów lokalnych podajemy niżej spis miejscowości, w których otwarto
ochronki. Spis ten obejmuje 75 ochron w 66 miejscowościach i przy podziale na powiaty, przedstawia się jak następuje: Powiat krasnostawski:
M. Krasnystaw, Fajsławice, Gardzienice, Olszanka,
Rybczewice, Gorzków, Izdebno, Bobrowe, Czysta
Dębina, Orchowiec. Góry, Tarnogóra, Tarzymiechy.
Turobin, Tarnawa, Żuraw, po jednej ochronie.
1915, nr 151, 01 VI. Powiat krasnostawski: otworzono 10 herbaciarni w miejscowościach:
Gorzków. Krasnystaw, Izbica, Turobin, Stary-Zamość, Mokre, Łopiennik, Fajsławice, Goraj, Żółkiewka.
1915, nr 156, 07 VI. W Krasnymstawie
wprowadzono w tych dniach nową taksę na produkty pierwszej potrzeby. W porównaniu z taksą
obowiązującą poprzednio, ceny niektórych produktów poszły w górę, innych znów zniżono.
1915, nr 176, 27 VI. Napad. Dn. 18 b.m.
około godz. 12 w nocy we wsi Gliniska, pow. krasnostawskiego, jakiś wymazany sadzą osobnik,
uzbrojony w karabin, wtargnął do mieszkania Katarzyny Krawczyńskiej i zdał ranę siekierą jej matce, gdy ta nie chciała wydać pieniędzy. Następnie
bandyta wybiegł na podwórze i wystrzałem z karabinu przez ścianę ranił Katarzynę Krawczyńską
poczem zbiegł.
1915, nr 181, 02 VII. Bratnie mogiły. Pierwsza partya robotników pracująca nad przenoszeniem ciał poległych żołnierzy w walkach w Krasnostawskim powiecie i urządzeniem bratnich mogił,
obecnie skończyła swe zadanie, przyprowadziwszy wszystko do należytego porządku. Przeniesiono i pogrzebano w bratnich mogiłach ogółem 8.665
trupów, rosyjskich i austryackich wojaków. Cmen-
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tarze są urządzone na pagórkach, przy drogach
i lasach. Obecnie rozpoczęto przyprowadzanie do
porządku mogił w powiecie janowskim.
1915, nr 185, 06 VII. Gazety na prowincyę.
Z powodu ewakuacyi urzędu pocztowego, wczoraj
już nie wysłaliśmy Głosu na prowincyę.
1915, nr 186, 07 VII. Rozbicie dwóch korpusów. Dochodzą wiadomości, że zeszłej nocy
w kierunku Lubelskim armia rosyjska rozbiła dwa
korpusy austryackie, przy czem wzięto dużą liczbę
jeńców.
Z frontu wschodniego. Piotrogród. 6.VII. Ze
sztabu Wodza Naczelnego: Między Wisłą i Bugiem
dnia 2.VII i 3.VII toczyły się zacięte bitwy. Natarcie
nieprzyjaciela nad rzeką Wyżnicą zostało przez
nas pomyślnie powstrzymane; główne wysiłki nieprzyjaciela skupiły się na wschodzie od miasta
Kraśnika w kierunku Bychawy, gdzie w nocy na
3.VII odparliśmy jego ataki, ale wynik bitwy jeszcze nie jest określony. Nieprzyjaciel usiłuje również posunąć się w kierunku Zamość-Krasnystaw,
gdzie najbardziej zacięte walki wieczorem dn. 2.VII
i rano 3.VII toczyły się w rejonie ujścia rzeki Wolicy do Wieprza, na linii wsi Tarzymiechy-KrasneStryjów. Nieprzyjaciel poniósł tutaj bardzo ciężkie
straty. Wieś Tarzymiechy, zdobyta przez nieprzyjaciela wieczorem, o świcie dn. 3.VII przeszła znowu
w nasze ręce po śmiałym ataku pułków generała
Irmanowa.
Piotrogród. 6.VII. (AP.) Arm. Wiest donosi:
U źródeł Tanwi w ciągu 28 ub.m. nieprzyjaciel nacierał od strony Tomaszowa na Tyszowce. Około
południa 29.VI m. poważne siły nieprzyjacielskie
przypuszczały ataki na froncie Krasnobród-Komarów. Do 5 g. odparto 4 ataki. W rejonie Bugu
Zachodniego 28 ub.m. o 6 g. rano nieprzyjaciel
rozpoczął natarcie na Bełz i wzdłuż Rata na Sielec. Około 11 g. wieczorem Niemcy, powstrzymani
ogniem naszym, poczęli się okopywać. O g. 5 rano
nieprzyjaciel usiłował dokonać natarcia od strony
Czestyń o 10 wiorst na południe od wsi Kamionka,
ale został odparty. W rejonie Chrzanowa ogniem
i bagnetami naszych rot odparto 5 gwałtownych
ataków przeważających sił Węgrów, przyczem
zdobyliśmy 2 kulomioty i wzięliśmy do niewoli 70
jeńców z 2 oficerami. Tejże nocy usiłowania Austryaków atakowania naszych rot na froncie Płonica-Bogdanówka zakończyło niepowodzenie.
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Nieprzyjaciel został okrążony i prawie do szczętu
zniesiony. Wzięto z górą 40 jeńców. Natarcie nieprzyjaciela na Rozwartany spotkało się z gwałtownym kontratakiem naszego pułku. Nieprzyjaciel
zbiegł, gromiony ogniem karabinowym i kulomiotowym, i poniósł dotkliwe straty Dnia 28 ub.m. od 10
g. rano Niemcy rozpoczęli nadzwyczaj silny ogień
i wykonali energiczne natarcie, skierowując główne wysiłki wzdłuż szosy z Krystynopola do Sielec.
Przez cały dzień w rejonie Waniów-Parchacz toczyła się uporczywa walka. Niemcy, wprowadziwszy wszystkie świeże siły, przypuścili kilka ataków,
popieranych przez potężną artyleryą. Wszystkie
ataki odparto. Od wsi Parchacz, nasze oddziały
przypuszczały kontrataki i wzięły do niewoli około
70 szeregowców z oficerami. Nieprzyjaciel okopywał się i wznawiał ataki do późnego wieczora.
Na froncie Annopol-Kraśnik-Turobin 30.VI i 1.VII
toczyła się walka artyleryi. Natarcie oddziałów
czołowych nieprzyjaciela pomyślnie odpierano
ogniem. W okręgu Turobina wieczorem 1.VII zawrzała zażarta walka, szereg ataków pomyślnie
odparto; walka trwała całą noc. W nocy na 2 b.m.
odparto kilka ataków nieprzyjacielskich w okręgu
Kraśnika, wzięto przytem do niewoli 2 oficerów
i przeszło 300 szeregowców. W okręgu ZamośćKryłów 30.VI i 1.VII toczyły się walki. 2.VII ataki
nieprzyjaciela trwały dalej. W okręgu Bugu wieczorem 30.VI walka ucichła. W rejonie Gniłej Lipy
w nocy na 1.VII przy odparciu ataku pod Przemyślanami wzięto do niewoli 13 oficerów i 857 szeregowców, nie licząc rannych. Dnia 1.VII na całym
froncie nieprzyjaciel rozwinął gwałtowny ogień artylerii. W nocy nasze oddziały atakowały nieprzyjaciela na stokach wzgórz na południo-wschód od
Lahodowa a również w okręgu stacyi Krosienko.
Nieprzyjaciel nie przyjął ataku i zbiegł, porzucając
broń; wzięto 40 oficerów. Na stacyi Krosienko Austryacy usiłowali stawić opór, lecz zostali wykłuci
przez dwie nasze roty w liczbie przeszło 200 ludzi. 2 b.m. nieprzyjaciel bezskutecznie usiłował
nacierać od wsi Dusanów na północ od Rohatyna,
lecz nasz ogień działowy odrzucił go z powrotem.
W pozostałych punktach frontu - ogień artyleryi.
O g. 8-ej wieczorem nieprzyjaciel wyparł nasze oddziały w okręgu Łopuszna na południowo-wschód
od Rohatyna i zajął część okopów. Natychmiast
kontratakiem wyparto nieprzyjaciela z okopów

21

Dawna prasa o Krasnymstawie

przyczem wzięto jeńców z 1-ego niemieckiego
pułku piechoty. O północy oddziały nieprzyjacielskie znów przeszły do natarcia w tym okręgu, lecz
były również odrzucone. Wywiadowcy jednego
z naszych pułków wzięli do niewoli patrol niemiecki.
O g. 5 rano dn. 3.VII nieprzyjaciel prowadził natarcie przeważającemi siłami w okręgu Kosteniowa,
lecz już o 9 ej rano został powstrzymany. W okręgu
naddniestrzańskim 30.VI i 1.VII toczyła się walka
artyleryi. Po południu dn. 2.VII zauważono natarcie
nieprzyjaciela na froncie Sławentyn-Dryszczów na
wschód od Halicza. Zawiązał się pojedynek działowy w okręgu Zaleszczyk i Bojana.
Piotrogród 6.VII (AP). Wojennyj Wiestnik:
„Jeden z aparatów naszych typu „Ilia Muromiec”
udał się d. 27 czerwca na czterogodzinne wywiady w okolice Sanu i, wykonawszy swe polecenie,
rzucił 3 bomby na tabory nieprzyjacielskie pod Leżajskiem, następnie zaś rzucił 7 bomb, ciężaru od
puda do 5 pudów, na stacyę Przeworsk, nad którą
okręt powietrzny w ciągu 15 minut zatoczył 4 koła.
Na stacyi stało 5 dużych pociągów. Jeden z tych
pociągów trafiła bomba z „llii Muromca”, poczem
pociąg był ogarnięty płomieniem, olbrzymie iskry
i dymy zaczęły się rozchodzić we wszystkie strony. Pożar pociągu trwał przez cały czas, podczas
którego obserwował go „Ilia Muromiec”. Dym ogarnął przestrzeń kilku wiorst kwadr. Według wiadomości pism niemieckich, okręt powietrzny wysadził
w powietrze pociąg, zawierający zapasy bojowe dla
artylerii, nieprzyjaciel był pozbawiony conajmniej
30.000 pocisków i poniósł znaczne szkody w ludziach. Komunikacya kolejowa na jego tyłach była
chwilowo zdezorganizowana. Lotnicy nasi obfotografowali ogromny pożar na stacyi w Przeworsku.
Jeńcy. Kijów 6.VII (AP.). Od dn. 14.VI do
3.VII przewieziono przez Kijów jeńców niemieckoaustryackich: 800 oficerów i 45.263 szeregowców.
MIŃSK 6.VII (AP.). W ciągu 11-u miesięcy wojny
przez Mińsk i Łuniniec przewieziono jeńców Austryaków i Niemców: 2.738 oficerów i 177.762 żołnierzy, w tej liczbie chorych i rannych było: oficerów 229 i 10.960 żołnierzy.
1915, nr 187, 08 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 7.VII Ze sztabu wodza Naczelnego: Na
froncie między Wisłą a Bugiem najbardziej zacięte
walki toczyły się wieczorem dn. 4 b.m. i nazajutrz
rano na froncie między Urzędowem a Bychawą.
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Natarcie nieprzyjaciela, atakującego na wschód
od Kraśnika zostało powstrzymane naszem uderzeniem na lewe skrzydło nieprzyjaciela na wzgórzach na północno-zachód od Wilkołaza, gdzie zadaliśmy nieprzyjacielowi dotkliwe straty, rankiem
dn. 5 b. m. wzięliśmy przeszło 2.000 jeńców z 29
oficerami a przed naszym frontem naliczono do
2.000 trupów nieprzyjacielskich. Nowe usiłowania
nieprzyjaciela atakowania między Wieprzem a Bugiem i na Kryłów były dn. 5 b.m. pomyślnie odpierane. Nad górnym biegiem Buga, nad Złotą Lipą
i Dniestrem dn. 4-ego i rano dn. 5 b.m. starć nie
było. Piotrogród. 7.VII. (AP.). Arm. Wiestnik donosi:
„W okręgu Kraśnik-Zamość dn. 3 i 4 b.m. toczyły
się poważne walki. W rejonie Buga 3 b.m. toczyła się strzelanina artyleryi. O godz. 5-ej nieprzyjaciel ostrzeliwał ciężką artyleryą okręg Glinian.
W nocy na 4 b.m. nieprzyjaciel atakował w kierunku na Metelin o 10 wiorst na południo-zachód od
Hrubieszowa, lecz został odparty. Po godz. 4-ej dn.
4 b.m. ciężka artylerya nieprzyjacielska poczęła
energicznie ostrzeliwać okręg Kryłowa. Gęste łańcuchy piechoty ruszyły do ataku, lecz zostały powstrzymane działowym i karabinowym ogniem. Na
południe od tego okręgu toczyła się rzadka strzelanina między oddziałami wywiadowczymi. Wieczorem odparto kilka ataków nieprzyjaciela, zadając
mu ciężkie straty. W nocy na 5 b.m. nasze oddziały
ruszyły do kontrataku. O świcie batalion austryacki
zdobył nasz okop, lecz został odrzucony kontratakiem na bagnety naszego pułku, przyczem wzięto
43 jeńców i 1 kulomiot. W okręgu Złotej Lipy dn.
3 b.m. przeciwnik znów przeszedł do natarcia od
wsi Janczyn na wschód od Kosteniowa. Atakujące
oddziały pomyślnie odpierano naszym ogniem artyleryi. W tym czasie w okręgu wsi Rohatyn nacierały znaczne siły nieprzyjacielskie. Na zachód od
Brzeżan jedna rota została zupełnie zniesiona naszym ogniem flankowym. Nieprzyjaciel koncentruje swe siły w okręgu Podwysocka. W południe dn.
3 b.m. Niemcy ruszyli do ataku na froncie Szumlany-Dytiatyn, popartego przez ogień ciężkiej i lekkiej artyleryi, lecz kontratakiem naszych oddziałów
zostali odrzuceni i ponieśli znaczne straty. Wzięto
przytem do niewoli 2 oficerów i 102 żołnierzy. Natarcie powstrzymano. *** Z zupełnie wiarogodnego źródła dowiadujemy się, że władze wojskowe,
zgodnie z wydanym przez Naczelnego Wodza
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rozkazem, zamieszczonym w nr 184 Głosu Lubelskiego z dn. 5 lipca, postanowiły między innemi:
Powołać w powiatach lubelskim prócz m. Lublina,
krasnostawskim, chełmskim prócz m. Chełma, hrubieszowskim, kowelskim i włodzimiersko-wołyńskim
całą włościańską ludność męską w wieku od 18 do
45 lat czasowo do przymusowej pracy w drużynach
roboczych, które winny być utworzone z tej ludności. Pociągnięcie wymienionej ludności do przymusowej pracy powinno być wykonane według rozkazu dowódcy armii na mocy rozporządzenia władz
cywilnych przyczem: a) drużyny należy tworzyć w
liczbie około 1.000 ludzi; b) do drużyn włączać przeważnie ludność jednej wsi lub gminy; c) dowództwo
komend powierzyć wiejskim władzom gminnym powołując do tego cywilne władze i policyjne z powiatów zajętych przez nieprzyjaciela; d) drużyny przeznaczone są do budowy ufortyfikowanych pozycyi,
dróg i innych prac według uznania dowódcy armii;
e) utworzone drużyny koncentrować w punktach
żywnościowych, na etapach i w miejscach wykonywania robót, zwracając szczególną uwagę na
zaopatrzenie drużyn. f) ustanowiono następującą
racyę żywności dla tych drużyn: chleba 2 1/2 fun.,
mięsa 1/2 fun., kaszy, pieprzu, soli, jarzyn według
przepisów, słoniny lub masła 5 zołotników, herbaty
1 zołotn., cukru 9 zołotników; g) żywienie wciągnąć
w rachunki intendentury; h) zapłata za robotę przymusową liczy się według normy maksymalnej, z potrąceniem kosztu żywienia; i) przy powoływaniu ludności, do pracy pozwala się pozostawiać na miejscu
po jednym człowieku nawet w wieku powoływanych
w każdem gospodarstwie i zakładzie fabrycznym w
celu dozoru majątku. Środek ten ma na celu ulżenie ludności ciężaru wysiedlenia przymusowego,
wobec czego z chwilą wprowadzenia go w czyn
przymusowe wysiedlanie powinno być przerwane.
SPIS poddanych rosyjskich z pow. krasnostawskiego, pochodzących z wychodźców austryackich, węgierskich i niemieckich, posiadających i korzystających w gub. lubelskiej z nieruchomych majątków
ziemskich, podlegających likwidacyi na podstawie
Najwyżej zatwierdzonego z dn. 15 lutego 1915 r.
postanowienia Rady Ministrów.
1915, nr 188, 09 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 8.VII. Ze sztabu Wodza Naczelnego:
„Między Wisłą a Wieprzem w kierunku na Lublin
dnia 6-go b.m. toczyły się zacięte walki na froncie
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Józefów-Urzędów. Uporczywe wysiłki, wykonywane przez nieprzyjaciela w celu zdobycia wzgórz na
prawym brzegu strumienia Podlipie, pozostały bez
skutku. Nad górnym biegiem Urzędówki nieprzyjaciel prowadził zacięte ataki na froncie Skorczyce-Ewunin. Ataki nieprzyjaciela odparto i został on
odrzucony w zupełnym popłochu. Wzdłuż szosy
do Kraśnika i wzdłuż rzek Bystrzycy i Kosarzewki,
gdzie stanowiska nieprzyjacielskie tworzyły wystający kąt, wojska nasze dn. 6-go b.m. rozwijały
w dalszym ciągu pomyślnie rozpoczęty kontratak,
przyczem nieprzyjaciel zmuszony był przejść do
obrony. W ogóle na tym froncie w ciągu dnia wzięliśmy nie mniej 2.000 jeńców i kilka kulomiotów.
Na froncie od Kosarzewki do Wieprza odosobnione ataki na północ od wsi Giełczew b/Olchowiec
i w pobliżu Tarnogóry wykonane przez nieprzyjaciela rano dnia 6-go b.m. również się nie powiodły. Między Wieprzem a Bugiem walka artyleryi.
Nieprzyjaciel w tym okręgu usiłował posunąć się
naprzód jedynie w okolicy wsi Małomęcze na południe od Hrubieszowa, prowadząc natarcie gęstymi
łańcuchami, lecz był z łatwością powstrzymany naszym ogniem. Na drogach od Lwowa między Kamionką a Glinianami nieprzyjaciel wieczorem dnia
5-go b.m. atakował w kilku miejscach, prowadzając do walki znaczne siły na południe od wsi Jamno,
jednakże powodzenia nigdzie nie osiągnął i poniósłszy znaczne straty, zmuszony był do powstrzymania swego natarcia. Na pozostałych frontach naszych zmian niema. Gdzie niegdzie tylko odbywały
się utarczki, walki artyleryjskie i minowe”.
1915, nr 189, 10 VII. Z frontu wschodniego. Piotrogród. 9.VIl. Ze sztabu Wodza Naczelnego: „W nocy na 7 b.m. nieprzyjaciel bezskutecznie
atakował nasze pozycye w pobliżu stacyi Murawjewo. Na zachód od szosy Kalwarya-Suwałki nieprzyjacielowi dn. 6 b.m. udało się przeprawić przez
rzekę Szementę, lecz nazajutrz odrzucono go
z powrotem za rzekę. Nad Orzycem nieprzyjaciel
w nocy na 7-go atakował nasze okopy na południo-zachód od Jednorożca, lecz bez powodzenia.
Kilkuset Niemców utrzymało się przed naszymi
okopami, aż do świtu, gdy jednak chcieli cofnąć
się na swoje pozycye, zostali wystrzelani co do
nogi naszym ogniem. W ciągu tego dnia nieprzyjaciel znów atakował nas w tym okręgu, lecz został
odparty i poniósł dotkliwe straty. Na lewym brze-
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gu Wisły w nocy na 7 b.m. nieprzyjaciel pod osłoną
olbrzymich obłoków gazów duszących wykonywał
ataki w kierunku na Bolimów na froncie 12 wiorst. W
niektórych punktach Niemcy zdołali zająć pierwszą
linię naszych okopów, lecz nazajutrz odrzuciliśmy
ich i odebraliśmy swoje poprzednie pozycye za wyjątkiem rewiru najbliższego do szosy bolimowskiej,
gdzie walka z trucicielami trwa dotąd. Między Siennem a Józefowem w nocy i w dzień 7 b.m. nieprzyjaciel bezskutecznie atakował w pobliżu Wisły. Między Wisłą a Bugiem 7 b.m. nieprzyjaciel nigdzie nie
nacierał. Wojsko nasze w kierunku lubelskim rozwijało w dalszym ciągu pomyślnie rozpoczęte natarcia na froncie Urzędów-Bychawa. Przeprawiwszy
się przez Urzędówkę i nacierając wzdłuż Bystrzycy,
wojsko nasze zadało nieprzyjacielowi ciężkie porażki i od 5 do 7 b.m. zabrało do 11.000 jeńców, kilkadziesiąt kulomiotów i sztandar. Nieprzyjaciel w tym
okręgu cofa się ścigany przez nas”.
1915, nr 190, 11 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 10.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
W kierunku na Lublin nasze natarcie rozwinęło się
na cały rejon od ujścia rzeki Podlipie do strumienia na południe od Bychawy. Nieprzyjaciel cofa się
w dalszym ciągu, usiłując nas powstrzymać, szczególnie zacięty opór stawiał on na wzgórzu 118 m.
na południe od wsi Wilkołaz. Liczba jeńców wzrosła obecnie do 15.000. Od Bychawy do Bugu operacyi wojennych nie było za wyjątkiem odpartego
pod Masłomęczam ataku pułku niemieckiego.
1915, nr 191, 12 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 11.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
Walki w kierunku na Lublin trwały przez dzień 9
b.m. Na południe od Urzędowa wojsko nasze zbliżyło się do rzeki Wyżnicy. Nieprzyjaciel w dalszym
ciągu trzyma się na wzgórzu 118 m. na południe od
Wilkołaza Górnego i wykonywał swemi rezerwami
liczne zacięte ataki na wieś Bystrzycę. Wszystkie
ataki nieprzyjaciela odparto i bitwa skończyła się
o godz. 3 po południu śmiałym atakiem naszych
rezerw, które zmusiły nieprzyjaciela do pośpiesznego odwrotu. Między Wieprzem a Bugiem wieczorem i w nocy na 8 b.m. z łatwością odparliśmy
ataki nieprzyjacielskie w okręgu Grabowca i na południe od Hrubieszowa pod wsią Mieniany.
1915, nr 192, 13 VII. Telegram Naczelnego
Wodza. Piotrogród. 12.VI. (AP.). Członek narady
nad przyszłem urządzeniem Polski zjednoczonej,
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Wielopolski, otrzymał od Naczelnego Wodza następujący telegram: „Jestem bardzo wdzięczny
i serdecznie dziękuję Panom, którzy podpisali telegram, za wyrażone uczucia. Z całej duszy życzę,
aby praca była owocną dla ogólnego dobra. Generał-adyutant Mikołaj”. Telegram ten otrzymany
został w odpowiedzi na depeszę następującą,
podaną przez Polaków, członków narady: „Przystępując do prac Najwyżej zatwierdzonej narady
w celu omówienia sprawy urzeczywistnienia zasad,
zapowiedzianych w Odezwie Waszej Cesarskiej
Wysokości do Polaków, przejęci uczuciem głębokiego uznania za ważny akt historyczny, wzywający naród polski do nowego życia i zapowiadający
pogodzenie jego z bratnią Rosyą, wyrażając niezachwianą wiarę w ostateczne zwycięstwo dowodzonej przez Waszą Cesarską Wysokość dzielną
armię rosyjską, najpoddaniej prosimy Waszą Cesarską Wysokość o przyjęcie naszej bezgranicznej
wdzięczności”.
1915, nr 193, 14 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 13.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
W kierunku lubelskim działania wojenne również
uległy przerwie. Wojsko nasze, ukończywszy
przedsięwzięte dn. 5 b.m. kontrnatarcie, uwieńczone znacznem powodzeniem, zajęło obecnie wyznaczone pozycye na wzgórzach prawego brzegu
Urzędówki. W kierunku chełmskim w okręgu Grabowca nieprzyjaciel bezskutecznie usiłował zbliżyć się do naszych okopów. Nad górnym Bugiem.
13.VII (AP.). Arm. Wiestn. pisze: „W rejonie Buga
w ciągu dnia 7·go lipca odbywała się wszędzie
walka artyleryjska. W nocy przeciwnik rozpoczynał
natarcie na Masłomęczę o 10 w. na południe od
Hrubieszowa, ale został odparty naszym ogniem.
Nasz pułk odparł również natarcie nieprzyjaciela
w rejonie Kupczej na północo-wschodzie od Busku.
O świcie przeciwnik znowu rozpoczął natarcie, ale
został również odparty przez ten pułk; wzięto do
niewoli oficera z 78 żołnierzami. Przed frontem
pułku naliczono przynajmniej 500 zabitych i rannych Austryaków. Dnia 8 lipca o godz. 7 wieczorem nieprzyjaciel w sile do trzech rot poprowadził
natarcie na folwark Obłęczyn na południo-wschodzie od Grabowca. Przy kontrataku nasz batalion
pod Obłęczynem wykłuł część oddziału przeciwnika, a resztę wziął do niewoli. Około godz. 1-ej
w nocy przeciwnik zwartymi łańcuchami poprowa-

Dawna prasa o Krasnymstawie

dził natarcie na Mieniany, ale odparty naszym ogniem, cofnął się, ponosząc znaczne straty. Dzień
9-ty lipca na całym froncie przeszedł wśród wymiany strzałów artyleryjskich i karabinowych.
1915, nr 194, 15 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród 14.VII (AP). Ogłoszony został Imienny
Ukaz Najwyższy o powołaniu do szeregów niewezwanych dotychczas szeregowców pospolitego
ruszenia l-ej kategoryi (czerwone bilety) w guberniach generał-gubernatorstwa warszawskiego
i gub. chełmskiej.
1915, nr 195, 16 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 15.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
Na lewym brzegu Wisły zmian niema. Armia nasza, która stoczyła bitwę pod Wilkołazem, w ciągu
tygodnia od 4 do 11 b.m. według ścisłych obliczeń
wzięła do niewoli 297 oficerów i 22.464 szeregowców. W kierunku Chełma odbywały się utarczki
nad Wolicą przyczem w nocy na 13 b.m. wzięliśmy
przeszło 150 jeńców. W pozostałych rewirach frontu odbywa się zwykła wymiana strzałów.
1915, nr 196, 17 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 16.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
Między Wisłą a Bugiem dn. 14 b.m. nieprzyjaciel
wykonał kilka odosobnionych ataków, odpartych
naszym ogniem. Nad Bugiem i Złotą Lipą ważniejszych starć nie było.
1915, nr 197, 18 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 17.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
Między Wisłą a Wieprzem zmian niema. Między
Wieprzem a Bugiem i na froncie ostatniego poniżej
Krystynopola toczą się ożywione utarczki oddziałów czołowych. W okręgu wsi Grabowiec a również
na południe od Hrubieszowa i nad Bugiem poniżej
Sokala rozpoczęły się walki.
1915, nr 198, 19 VII. Z frontu wschodniego. Piotrogród. 18.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego: Między Wisłą a Bugiem w nocy na 16 b.m.
nieprzyjaciel przeszedł do ogólnego natarcia.
Atak nieprzyjaciela nad strumieniem Podlipie na
wschód od Wilkołaza i pod Bychawą został przez
nas odparty. Na lewym brzegu Wieprza po zaciętej
bitwie nieprzyjaciel zdołał posunąć się nieco naprzód. Wojsko nasze utrzymywało się dn. 16 b.m.
na froncie Izdebno-Krasnystaw. Na prawym brzegu Wieprza, odparto nieprzyjacielskie ataki nad
Wolicą. Na wschód od wsi Grabowiec, nieprzyjaciel w nocy na 16 b.m. i nazajutrz kilkakrotnie prze-
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dzierał się przez nasze płoty z drutu kolczastego,
lecz za każdym razem odrzucaliśmy go ogniem
i bagnetami. Na południe od Hrubieszowa między
Huczwą a Bugiem nieprzyjaciel uporczywie atakuje na froncie Metelin-Masłomęcze. Na skrzydłach
tego rewiru pod Terebiniem i Cichoborzem w nocy
na 16 b.m. wykonywaliśmy pomyślnie kontrataki.
1915, nr 199, 20 VII. Z frontu wschodniego. Piotrogród. 19.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego: Bitwa, między Wisłą a Bugiem dn. 17 b.m.
dosięgła krańcowego natężenia. Wojsko nasze
z męstwem i zaciętością odpiera napór sił wroga.
W kierunku na Lublin nieprzyjaciel nacierał na całym froncie, koncentrując swoje wysiłki przeważnie
w okręgu Wilkołaza, gdzie w ciągu doby odparliśmy przeszło dziesięć ataków... W ciągu tego dnia
wielkie masy wojska niemieckiego zwaliły się na
nasze wojsko na lewym brzegu Wieprza. Niemcy
zdołali posunąć się na północ w okręgu Izdebna
i Krasnegostawu. Bez względu na straty wojsko
nasze bohatersko odpierało zacięte ataki nieprzyjaciela, które trwały do późnego wieczoru. Na
prawym brzegu Wieprza nieprzyjaciel dn. 16 b.m;
poniósł dotkliwe straty podczas ataków na nasze
pozycye nad Wolicą. Przed naszymi okopami leżą
stosy trupów nieprzyjacielskich. Na froncie Grabowiec-Bereście nieprzyjaciel prowadził zacięte ataki
w dn. 16 i 17 b.m. Po powtórnych starciach na bagnety w rękach jego pozostały tylko okopy dwóch
naszych rot.
1915, nr 200, 21 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 20.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
W kierunku na Lublin nieprzyjacielskie ataki na
froncie Wilkołaz-Bychawa dn. 18 b.m. pomyślnie
odpieraliśmy. Nad Wieprzem o świcie tego dnia
nieprzyjaciel zajął Krasnystaw i przeprawy powyżej
niego. Ataki nieprzyjacielskie między strumieniem
płynącym od Rybczewic do Piask, a Wieprzem pozostały bez rezultatu. Na prawym brzegu r. Wieprza
odparliśmy pod Krasnostawem i nad Wolicą liczne
i zacięte ataki. Jednak przy ujściu Wolicy, pod wsią
Gajowniki, nieprzyjacielowi udało się umocnić na
prawym brzegu tej rzeki, poczem uznaliśmy za
odpowiednie cofnięcie wojska na drugą linię pozycyi. Pod Grabowcem odparliśmy cztery zacięte
ataki, wykonane przez nieprzyjaciela na szerokim
froncie przy poparciu huraganowego ognia artyleryi. Między Huczwą a Bugiem po zaciętej bitwie
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wyparliśmy nieprzyjaciela ze zdobytych przezeń
poprzednio okopów. Nad Bugiem toczy się energiczna walka z przeprawiającym się nieprzyjacielem na froncie Skomorochy-Sokal. Nad Dniestrem
bitwa toczy się na poprzednim froncie.
1915, nr 201, 22 VII. Piotrogród 21.VII (AP.).
Ze sztabu Wodza Naczelnego: Między Wisłą a Bugiem nieprzyjaciel 19 b.m. ostrożnie zbliżał się do
nowego frontu zajętego przez nas. Nasi przeciwnicy nie szczędzą usiłowań w celu roznoszenia o nas
nieprzyjaznych zmyśleń najrozmaitszego rodzaju
i nadają dużą wagę ukazywaniu się tych zmyśleń
w prasie krajów neutralnych. Więc w dziennikach
szwedzkich, według zawiadomienia ich korespondentów berlińskich, donoszono, że Rosyanie na
Bukowinie i nad Dniestrem, wskutek ogromnych
rozmiarów strat przez nich poniesionych, musieli
prosić Austryaków o rozejm w celu zebrania poległych i rannych, którego też udzielono na cztery godziny. Podczas tego rozejmu Austryacy jakoby mogli się przekonać o olbrzymich stratach,
poniesionych tutaj przez wojska rosyjskie, co też
zmusiło je do odejścia o kilka kilometrów wstecz.
Przytoczona wiadomość jest zupełnie kłamliwa.
Nad Dniestrem i na Bukowinie nie było wypadków,
żebyśmy wszczynali rokowania nad zawarciem
rozejmu w celu zebrania poległych i rannych i nie
było żadnej potrzeby po temu.
1915, nr 202, 23 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 22.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
W kierunku na Lublin natarcie nieprzyjaciela zostało powstrzymane przez nas na froncie ChodelPiaski. Po obu stronach Wieprza pod Suchodołami i w kierunku na Rejowiec dn. 20 b.m. toczyła
się zacięta bitwa, która ciągnęła się do późnego
wieczoru. Niemcy, odparci przez nas w niektórych
punktach, ponieśli dotkliwe straty. Na froncie Wojsławice-Hrubieszów 20.VII również zawiązała się
bitwa i wymiana strzałów armatnich. Nad Bugiem
w rewirze Litomierz-Sokal-Poturzyca wojsko nasze odepchnęło nieprzyjacielskie oddziały, które
przeprawiły się na prawy brzeg Buga. W zaciętej
bitwie wzięliśmy do 1.000 jeńców. W innych rewirach frontu starć nie było.
Piotrogród. 22.VII (AP.). Nasz Wiestnik donosi: Na zachód od Orzyca toczą się walki zacięte. Niemcy zgromadzili tam siły poważne i przeszli
na szerokim froncie do ataku. Pod wsią Podosie
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Niemcy zażarcie natarli na wojsko nasze i zabrali 3 działa. Przybyłe niebawem do nas posiłki
obaliły bagnetami wroga, odebrały działa i przywróciły poprzednie rozmieszczenie wojska. Bitwy
w rzeczonym okręgu cechuje wyjątkowa zaciętość.
Nasze waleczne wojsko okazało zdumiewającą
stałość, niezwykłą wytrzymałość i wielką odwagę
bojową. Z uwagi na ogromne siły wroga, wojsko
nasze odeszło w tym okręgu ku dolnemu i średniemu biegowi Narwi i zajęło bardziej zwarte stanowisko. Na lewem pobrzeżu Wisły, na południe od
rzeki Pilicy znaczne siły nieprzyjacielskie nacierały
około miasteczka Grabowiec (o 14 wiorst na południe od Iłży w gub. radomskiej). Pod wsią Mokrzec
(o 4 wiorsty od Potworowa, w pow. radomskim),
oddziały kozaków, nie bacząc na przewagę sił
wroga, dziarsko natarły i schwytały 3 oficerów,
około 300 szeregowców i 2 kulomioty. Od Wisły
górnej do Bugu górnego, Na całym szerokim froncie, toczy się bitwa zażarta na drogach do Lublina i Chełma. Austryacy i Niemcy zgromadzili tam
ogromne zastępy i przeszli do stanowczego natarcia. Szczególną zawziętością odznaczała się bitwa
pod Krasnymstawem (o 22 wiorsty na południo-zachód od Chełma, o 51 wiorst od Lublina). Pozostał
on w ręku wroga. Nie oglądając się wcale na straty,
Niemcy dążą do obalenia naszego bohaterskiego
wojska. Przed okopami naszemi leżą stosy trupów
niemieckich. Bitwa trwa tam jeszcze.
1915, nr 203, 24 VII. Głównodowodzący
rozkazał wezwać w guberniach warszawskiego
generał-gubernatorstwa i gub. chełmskiej wszystkich szeregowców pospolitego ruszenia pierwszego rzędu, zarówno tych, którzy odbyli służbę
wojskową, jak i tych, którzy nie służyli. Pierwszym
dniem mobilizacyi jest dn. 22.VII. na załatwienie
domowych interesów pozostawia się jedną dobę,
szeregowcy pospolitego ruszenia w mieście Lublinie i powiecie lubelskim powinni natychmiast zjawić się do powiatowego naczelnika wojskowego
do miasta Prużan gub. grodzieńskiej.
1915, nr 204, 25 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 23.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
Bitwa między Wisłą a Bugiem dn. 21 b.m. doszła
do wielkiego natężenia. Nieprzyjaciel gromadzi
główne siły w kierunku Bełżyc, Trawnik, Wojsławic
i Hrubieszowa. Niektóre wzgórza i wsie przechodzą z rąk do rąk. Nad Bugiem walki toczą się między
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Kryłowem a Dobrotworem. Powyżej Sokala wyparliśmy nieprzyjaciela na szerokim froncie z prawego
brzegu Bugu i wzięliśmy około 1.500 jeńców. Ze
wsi Wrona wyparliśmy Niemców i odrzuciliśmy za
rzekę Naruszówkę. Na lewym wybrzeżu Wisły, na
południe od Pilicy, wojsko nasze odparło natarcie
wroga na niektóre nasze stanowiska. W związku
zaś z ogólnem położeniem na całym froncie zajęło
nowe pozycye. Na drogach do Lublina Austryacy
i Niemcy usiłują znowu wyprzeć wojsko nasze i ponawiają zacięte ataki. Odpieramy je z powodzeniem
zadając przeciwnikowi duże straty. Około Krasnegostawu trwa bitwa zacięta. Ze szczególną zaciętością nieprzyjaciel atakował linię Gajowniki-Wolica
i kosztem ogromnych ofiar zdołał Gajowniki zająć.
Po odparciu szeregu ataków i zadaniu wrogowi strat
olbrzymich, wojsko nasze odeszło nieco na północ
i zajęło bardziej zwartą pozycyę. Na zachód od
Buga górnego Austryacy i Niemcy nacierali zażarcie, ale wszędzie byli odparci naszym ogniem.
Z kolei wojsko nasze przeszło w niektórych miejscach do natarcia i pod wsią Litowież zabrało no
niewoli 11 oficerów i 700 szeregowców węgierskich.
1915, nr 205, 26 VII. Ewakuacya fabryk.
Dowiadujemy się, że w sobotę wieczorem kilka
fabryk lubelskich, dostało zawiadomienie, aby
w przeciągu 24-ch godzin wywieźli wszystkie
maszyny i narzędzia do Cesarstwa. Wczoraj wywożono fabryki Wolskiego i S-ki, p. Laśkiewicza,
p. Szpiro i Carbolumen.
1915, nr 206, 27 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 26.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
Między Wisłą a Bugiem bitwa trwa w dalszym ciągu. W kierunku Lublina Austryacy prowadzą ataki
na drogach do Bełżyc. Centrum armii nieprzyjacielskiej, utworzone z dywizyi niemieckich, poniosło
21.VII dotkliwe straty podczas atakowania frontu
Chmiel-Piaski-Suchodoły-Olesin-Wojsławice-Hrubieszów. Dnia 22.VII zrana na lewym brzegu Wieprza i w kierunku Rejowca nieprzyjaciel, nie osiągnąwszy poprzedniego dnia żadnego powodzenia,
powstrzymał ataki. Na froncie Majdan-OstrowskiWojsławice-Uchanie, duże siły Niemców zdołały
z początku zawładnąć naszymi okopami i zaczęły
nawet posuwać się na północ, ale po nader zaciętej
walce w lesie w ciągu nocy z 21 na 22 b.m. wszędzie zostały odrzucone z bardzo ciężkiemi dla nich
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stratami. Podczas kontrataków zdobyliśmy 6 dział
i wzięliśmy do niewoli około 500 jeńców. Wreszcie w okręgu m. Hrubieszowa nieprzyjacielowi
udało się 22 b.m. posunąć nieco na północ. Nad
Bugiem wojska nasze pod wsią Zdżary odrzuciły
nieprzyjaciela za rzekę. *** Dziennik angielski Morning Post donosi, że niemiecka falanga na froncie rosyjskim wznowiła swoją działalność. Zużyła
ona pewien przeciąg czasu dla nowego zorganizowania się po znacznych stratach, zadanych jej
przez cofające się wojsko rosyjskie. Połowa armii
niemieckiej została zniweczona przez Rosyan
jeszcze przed cofnięciem się z pozycyi lwowskich.
Falanga składała się z najlepszych sił niemieckich
z pułków liniowych, przerzuconych z zachodniego
na wschodni front w celu przerwania rosyjskich
linii obronnych. Jednak po sforsowaniu przepraw
przez San falanga widocznie została rozwiązana.
Obecnie w okręgu Krasnegostawu w dolinie Wieprza nieprzyjaciel znów formuje nową falangę tego
typu, jaka prowadziła natarcie na Dunajec, Wisłę
i San. Niemcy rozgłaszają o swoich powodzeniach, lecz są to pirrusowe zwycięstwa w wojnie,
która dopiero się zaczyna.
1915, nr 208, 29 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 23.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
Co się zaś tyczy walk w Lubelskiem to na głównym
froncie bitwy (Bełżyce-Trawniki-Hrubieszów) wsie
i wzgórza przechodziły z rąk do rąk, co dowodzi, bitwa ma charakter natarcia obustronnego i znajduje
się w tym momencie, gdy obie strony mają na celu
rozbicie nieprzyjaciela, nie wyjaśniło się jeszcze,
która strona będzie się musiała cofać. Wyjaśniło
się obecnie, że najsilniejsze uderzenie wymierzył
nieprzyjaciel między Chełmem a Lublinem. Walki w pozostałych rewirach noszą demonstracyjny
charakter i maskują jedynie główny cel natarcia.
1915, nr 209, 30 VII. Z frontu wschodniego.
Piotrogród. 29.VII. Ze sztabu wodza Naczelnego:
Pomiędzy Wisłą a Wieprzem panuje spokój. Na
wschód od tej rzeki do Buga - bitwa trwa. W okręgu Rakołupy-Majdan Ostrowski, wieczorem 26.VII,
Niemcy ruszyli do ataku wielkiemi siłami i zdobyli
część naszych okopów, lecz następnie przez nasz
kontratak zostali odrzuceni w tył. Szczególniejszą
energią po dawnemu odznaczają, się ataki Niemców na północ od Hrubieszowa, ataki te jednak
w dalszym ciągu odpieramy.
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1915, nr 210, 31 VII. Lublin. Obywatele!
Bezpieczeństwo mieszkańców, oraz utrzymanie
porządku w mieście i na przedmieściach leży od
dnia dzisiejszego na samej ludności. Aby ułatwić
mieszkańcom to ciężkie zadanie Komitet Obywatelski m. Lublina zorganizował milicyę honorową,
Dla zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa miastu
zabrania się ludności, (aż do nowego rozporządzenia), wychodzić na ulicę od godz. 10-ej wieczór
do 5-ej rano. *** Po przerwaniu przez wojska austryacko-niemieckie frontu rosyjskiego w czterech
miejscach, armia rosyjska zmuszona była do szybkiego odwrotu. Miasto przeszło pod panowanie austryackie. Wkrótce zaciekawieni mieszkańcy mogli
oglądać większe oddziały kawaleryi, przejeżdżającej przez Krakowskie-Przedmieście. Mieszkańcy
zachowali się spokojnie i poważnie, jak tego wymagała chwila.
1915, nr 211, 01 VIII. Obwieszczenie Komendy Austro-Węgierskich wojsk dla mieszkańców
miasta Lublina i okolicy. Obwieszczenie w sprawie
oddania broni i gołębi pocztowych, oraz zgłoszenia się popisowych. Każdy mieszkaniec m. Lublina
i przedmieść, musi wszelką broń, materyał wojenny
i gołębie pocztowe, będące w jego posiadaniu do
dnia 3-go sierpnia złożyć w Komisaryacie Wojskowym w Lublinie gmach Magistratu. Za dobrowolnie
oddaną rosyjską broń (karabiny, artyleryjska amunicya) wypłacona będzie nagroda, wedle ustanowionej taryfy. Każdy zdolny do noszenia broni
mieszkaniec Lublina i przedmieść w wieku od 18
do 50 lat musi się do dnia 10-go sierpnia 1915 r.
w c. i k. Etapowej Komendzie Stacyjnej zgłosić.
Lublin, dn. 31.7 1915 r. C. i K. Komenda Armii.
1915, nr 214, 04 VIII. Z frontu wschodniego. Komunikat urzędowy. Rosyanie rozbici pod
Lublinem, rozpoczęli na całym froncie odwrót. C.
i K. Komendant w Lublinie. Komunikat urzędowy z dn. 3.VIII otrzymany telegrafem iskrowym.
Wojska niemieckie osiągnęły nowe powodzenia
na wschód od Kurowa, zabierając przytem 600
jeńców. Między Łęczną a Sawinem na północ od
Chełma odbywa się pościg nieprzyjaciela. Nad Bugiem posunęliśmy się do okolic Dubienki. Wojska
austryacko-węgierskie przeprawiły się przez Bug
na południo-zachód od Włodzimierza Wołyńskiego. von Höfer F. M. L. Komunikat prasowy z dnia
2.VII sierpnia. Bezpośrednio na wschód od Wisły
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jedna z naszych dywizyi zdobyła stacyę kolejową Puławy i kilka położonych w pobliżu pozycyi.
Pod Kurowem wojsko niemieckie zdobyło 2 linie
nieprzyjacielskich okopów oraz wtargnęło do trzeciej. Bardziej na wschód aż do Wieprza nieprzyjaciel utrzymuje się jeszcze na swych pozycyach.
Pomiędzy Wieprzem a Bugiem ściganie nieprzyjaciela trwa. Nasze wojska, które przeszły przez
Bug pomiędzy Sokalem a Kryłowem, posuwają się
w kierunku Włodzimierza Wołyńskiego. We
Wschodniej Galicyi położenie bez zmian. Z frontu
zachodniego. Zastępca szefa sztabu generalnego.
1915, nr 217, 07 VIII. Komunikat urzędowy austryacko-węgierskiej kwatery głównej z dnia
5.VIII. Długi szereg powodzeń, odniesionych przez
sprzymierzeńców od czasu bitwy w maju nad Dunajcem w Galicyi, na południu i północy Polski
i w kraju Nadbałtyckim, został uwieńczony zdobyciem Dęblina i Warszawy. Wczoraj wojsko nasze
zajęło Dęblin, a wojsko niemieckie, należące do
składu armii ks. Leopolda Bawarskiego, wkroczyło do stolicy rosyjskiej Polski. Pomiędzy Wisłą
a Bugiem sprzymierzeńcy posuwają się na północ,
walcząc z cofającym się wrogiem. Konnica austryacko-węgierska dotarła do Uściługa, niemiecka
zaś do Włodzimierza Wołyńskiego.
1915, nr 223, 13 VIII. Ksiądz Mieczysław
Malawski został delegowany czasowo do pełnienia
obowiązków wikaryusza parafii Krasnystaw.
1915, nr 229, 19 VIII. Wojna. Z walk w Lubelskiem. Leipziger Tagblatt podaje sprawozdanie
korespondenta wojennego, Dammerta, datowane z dn. 1 b.m. z głównej kwatery armii generała feldmarszałka Mackensena: „Pewien angielski
sprawozdawca wojenny nazwał miasteczko Krasnystaw nad Wieprzem - kluczem do linii kolejowej
Lublin-Chełm. Klucz ten zdobyły wojska nasze
w walkach z dn. 16 i 17 lipca. Lecz upragniona tylna
brama do Warszawy nie została jeszcze otworzona. Okazało się, iż była ona zatarasowana i silnie
broniona. Nasze wojska wykonały tutaj ciężką pracę. Rosyanie, bodaj nigdzie, na całej drodze swego
odwrotu z Galicyi nie stawiali tak silnego oporu, jak
tutaj nad Wieprzem. Po szczęśliwem przełamaniu
przez wojska nasze w dn. 16 lipca frontu IzbicaTarnogóra, droga odwrotu sił rosyjskich, oszańcowanych w okolicy niedostępnych błot nad Wolicą,
została zagrożona. Na ratunek przybyła wówczas
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gwardya rosyjska. Śmiałem uderzeniem zdobyliśmy szańce przedmostowe pod Krasnymstawem.
Dowództwo rosyjskie zdobywało się na największe
wysiłki, aby powstrzymać nasze dalsze natarcie.
Pomimo oporu, wojska nasze przekroczyły w dniu
18 lipca Wieprz na północ od Krasnegostawu.
Najlepsze, najbardziej oszczędzane wojsko rosyjskie zostało odepchnięte przeważającemi siłami.
Wyżyny pod Krupem, na północ od Krasnegostawu, zdobyliśmy po zaciętych walkach dziennych
i nocnych. Aby uniknąć zbytecznych strat - dalsza
ofensywa została powstrzymana bez względu na
impet naszych wojsk. Kilka dni przerwy dało możność pokrzyżować zamiary Rosyan i zmusić ich
do zastosowania się do naszych nowych planów.
Kilka dni, które na to poświęcono, zaoszczędziły
cenną krew ludzką, nie udaremniając stanowczego powodzenia. Okopy rosyjskie, nadzwyczaj silne
i gęste ciągnęły się poprzez wzgórza, na północ
od Krasnegostawu, dalej szły nad krawędzią lasu,
w kierunku zachodnim. Przerwa w działaniach z
naszej strony zachęciła naszego silnego, mężnego
przeciwnika do kontrataku. Sądził on, iż siły nasze
zostały osłabione i zamierzał - dzięki ofensywie uniknąć dalszych ciosów. Zamiary te zostały przez
nas zawczasu spostrzeżone, odpowiadały one
również naszym celom. Nieprzyjaciel poniósł przytem ciężkie straty i został ilościowo osłabiony. Podczas dzisiejszych oględzin, w jednym tylko punkcie
oporu naliczyliśmy 800 trupów Rosyan. Tymczasem dowództwo armii przygotowywało nowy plan
ataku. „Podczas gdy ożywiona walka z naszej strony powstrzymywała główne siły Rosyan na ich stanowiskach, wojska znajdujące się po lewej stronie
od nas, przełamały linię rosyjską po uprzedniem
nadzwyczaj celnem ostrzeliwaniu z dział i uderzyły
wskutek tego na skrzydło gwardii. Dalszy opór był
uniemożliwiony. Rankiem 30 lipca nieprzyjaciel
opuścił swe stanowisko przed armią Mackensena.
Nie mogąc stawiać dalszego oporu - oddał linię kolejową Lublin-Chełm i cofnął się w błotnistą okolicę
w kierunku północnym, ścigany przez wojska armii
generała-feldmarszałka Mackensena. Dziwnym
zbiegiem okoliczności korpus syberyjski - znany ze
swych zalet bojowych, którego rozbicie wywołało
porażkę na całym południowym froncie rosyjskim prowadzony był przez bułgarskiego generała Radko Dmitrjewa. Nad Dunajcem została rozbitą trze-
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cia armia, pozostająca wówczas pod dowództwem
tegoż generała, poczem nastąpiło wypieranie wojsk
rosyjskich z Galicyi. Armia generała-feldmarszałka
Mackensena wraz ze współdziałającymi korpusami osiągnęła zwycięstwo, którego skutki nie mogą
jeszcze być w zupełności przewidziane. Nie ulega
wątpliwości, iż Rosyanie przywiązywali jak największe znaczenie do tego terenu walk i wprowadzili do
boju swe najlepsze spośród czynnych wojsk może
już ostatnie - rezerwy, aby odeprzeć napór Mackensena, skierowany na tyły Warszawy od strony południowej. Nie powiodło im się to - pomimo godnych
uznania uporczywych walk. Ponieważ ścierały się
tutaj siły równowartościowe - zwycięstwo wojsk niemieckich jest tem chwalebniejsze, porażka zaś jest
dla Rosyan tembardziej przygnębiająca. Opowieściom o dobrowolnem cofaniu się, lub też przegrupowywaniu, nikt nie da wiary, gdyż Rosyanie zdecydowali się tutaj na walkę do ostateczności. Zawiązał
się tutaj bój na bagnety, tak zacięty i uporczywy, jaki
dotychczas widywano tylko na froncie zachodnim.
Mówi nam o tem pobojowisko na północ od Krasnegostawu. Również i artylerya rosyjska działała tutaj
nienajgorzej, co wiele mówi - wobec braku tego rodzaju broni u nieprzyjaciela. Do tego należy jeszcze
dodać, iż wojsko ożywione dobrym duchem bojowym, walczyło na ziemi rosyjskiej(?), znało miejscowość, a zapał do walki czerpało z przekonania, iż
walczy o honor swej ojczyzny. Pomimo wszystkich
wysiłków w rezultacie udało mu się zaledwie zabezpieczyć odwrót o ile - pomijając wpływ moralny
- można o tem mówić, wobec straty przeszło 4.000
jeńców, dział i karabinów maszynowych”.
1915, nr 234, 24 VIII. Doktór potrzebny
natychmiast do Krasnegostawu. Prócz praktyki
ks. Szepietowski gwarantuje miesięczną pensyę.
Koszty podróży natychmiast zwraca.
1915, nr 235, 25 VIII. Z pobojowiska. Podając poniższy wykaz miejsca miejscowości, które od burzy wojennej ucierpiały, zaznaczamy, iż
wiadomości te pochodzą z przed dni kilkunastu,
że zatem stan robót gospodarskich do tego czasu
uległ niewątpliwie zmianie, jak również i ludność
do wielu wsi w znacznej ilości pościągała. Powiat
Krasnostawski: Sobieska Wola - prawie cała wieś
spalona; dwór i zabudowania nietknięte. Żniwa
we dworze jeszcze nie były rozpoczęte. Żółkiewka - miasteczko; część żydowska cała spłonęła;
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stoi gmina, kasa, kościół i plebania. W majątkach
p. Janisławskiego (Wola Żółkiewska) 42 budynki
spalone. Żniwa idą opieszale. U p. Markiewicza
(Żółkiewka) młyn parowo-wodny i spichrz spalone;
dwór i zabudowania pozostały. Żabno - całe nietknięte; dwór i wieś. Czernięcin - ocalał wszystek.
1915, nr 298, 27 X. Nowe urzędy pocztowe. C. i K. poczta etapowa i dyrekcya telegraficzna zawiadamia, że z dniem 1.XI 1915 r. zostają
otwarte dla korespondencyi prywatnej poczty etapowe i urzędy telegraficzne w Biłgoraju, Chełmie,
Janowie lubelskim, Kozienicach, Krasnymstawie,
Wierzbniku i Zamościu, następnie poczty etapowe:
w Chmielniku, Szydłowie, Stopnicy (obwód stopnicki), Kaźmierzy Wielkiej (obwód pińczowski),
Słomnikach i Proszowicach (obwód miechowski).
Zakres działalności nowych urzędów jest taki sam,
jak i pozostałych urzędów pocztowych i telegraficznych w okupowanem terytoryum.
1915, nr 313, 11 XI. Na okupowaną część
Królestwa przez władze austryacko-węgierskie
pozwolono wywozić z Zagłębia Dąbrowskiego nie
więcej nad 10% produkcyi. Z tego przypada na
całą gubernię Lubelską 14 wagonów węgla, z których 10 przeznaczono na Lublin, Lubartów i Krasnystaw, a pozostałe 4 - na Tomaszów i Janów.
1915, nr 335, 25 XI. Posady nauczycielskie. C. i K. Komenda obwodowa w Krasnymstawie (Królestwo Polskie) ogłasza konkurs na wolne
posady nauczycielskie od dn. 1 stycznia 1916 roku.
Kandydaci (kandydatki), posiadający odpowiednie
kwalifikacye nauczycielskie mogą wnieść należycie udokumentowane podania do C. i K. Komendy obwodowej w Krasnymstawie najpóźniej do 20
grudnia 1915 roku.
1915, nr 350, 22 XII. Zmiany wśród duchowieństwa Dyecezyi Lubelskiej. Z powodu choroby
wikaryusza parafii Rudno dekanatu Lubartowskiego, ks. Wacława Walickiego, został do parafii Rudne przeniesiony na stanowisko wikaryusza tejże
parafii ks. Ignacy Perczyński, wikarjusz parafii Turobin dekanatu krasnostawskiego.
Zebrał dr Kazimierz Stołecki
Ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie
(pisownia oryginalna)
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Powroty do Krasnegostawu
Niezależnie od tego, czy był to środek
wspaniałego lata, czy przedwigilijny początek zazwyczaj już śnieżnej zimy, czy też niezdecydowana, kapryśna wielkanocna wiosna, to straszny
zapach starych wagonów kolejowych drugiej klasy
towarzyszył mi zawsze w trakcie jazdy pociągiem
ciągniętym przez dymiący parowóz ze Śląska na
Lubelszczyznę. Duszny i trochę wilgotny zapach
przepełnionej nie tylko ludźmi, ale także dymem papierosowym poczekalni dworcowej na dużej stacji
kolejowej Skarżysko-Kamienna wbił mi się chyba
jeszcze wyraźniej w pamięć. Mieliśmy tam zawsze
w nocy przesiadkę i musieliśmy dosyć długo czekać na twardych drewnianych ławkach poczekalni
dworcowej na pociąg jadący już bezpośrednio do
Lublina. W wagonie, w którym dzięki szybkości,
odwadze, a nawet brawurze mojego taty udawało nam się prawie zawsze zdobyć dobre siedzące
miejsca, zasypiałem prawie natychmiast.
Budził mnie zazwyczaj nagle zmieniony hałas, inny stukot kół wagonu, kiedy pociąg
przejeżdżał przez długi, stalowy most na Wiśle
pod Dęblinem. Na przeciwnym brzegu pociąg nie
przyspieszał, gdyż musiał pokonać jeszcze kilka
zwrotnic i dosyć ostry zakręt w prawo, aby ponownie wtoczyć się na most, jednak tym razem dużo
mniejszy przez Wieprz. Ja byłem wtedy zazwyczaj
już całkiem obudzony i wiedziałem, że wjechaliśmy
właśnie w Lubelszczyznę. Jeżeli jechaliśmy latem,
to szerokie koryto Wisły wysłane było mglistymi
oparami podświetlonymi różowawo przez wschodzące szybko słońce. Zimą natomiast zazwyczaj
zamarznięte okno wagonu uniemożliwiało podziwianie rzeki. Chuchając na szybę, udawało mi się
wprawdzie ogrzać mały otworek w zamrożonym
siwym szronie, przez który widziałem jedynie powoli przesuwającą się stalową konstrukcję mostu
w głębokiej, ciemnej nocy. Jako dziecko jeździłem
tą trasą tak często, że nawet w półśnie potrafiłem
rozpoznać niektóre miejsca, w których się właśnie
znajdowaliśmy.
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Po dotarciu do Lublina przejeżdżaliśmy
trolejbusem ze stacji kolejowej do dworca autobusowego PKS-u pod lubelskim zamkiem. Następnie
czekaliśmy na najbliższy autobus w stronę Krasnegostawu. Miejsca siedzące w autobusie także
trzeba było wywalczyć. Mój ojciec był mistrzem
i prawie zawsze mu się to udawało. Czasami
kierowca autobusu krzyczał: - Ja nigdzie nie pojadę! Autobus jest przeciążony. Część stojących
w przejściu osób musi natychmiast wysiąść.
Pasażerowie jednak prawie nigdy nie wysiadali tylko czekali na dalszy przebieg utarczki
z kierowcą. Dochodziło nieraz do ostrych dyskusji, a czasami do lamentów i próśb stojących pasażerów. W końcu jednak przeładowany autobus
zawsze ruszał w trasę.
Pozostawała nam jeszcze około jednogodzinna jazda autobusem do Krasnegostawu.
Ta trasa urzekała mnie zawsze swoim folklorem,
którego szczytowym punktem był koński targ na
wjeździe do miejscowości Piaski po lewej stronie
drogi. Jeżeli akurat odbywał się ten koński targ, to
ogromny, ogrodzony plac wypełniony był setkami
koni, wozów konnych i oczywiście ludzi. Tak wielkie zgromadzenie koni wszelkiej maści widziałem
jedynie w Piaskach.
Najbardziej jednak lubiłem obserwować
z okien starego autobusu marki „San” lub „Jelcz”
praktycznie ostatni etap tej podróży. Po minięciu
wioski Łopiennik i łopiennickiego lasu otwierała się
nagle po obu stronach drogi ogromna przestrzeń
podzielona miedzami na setki małych, uprawnych
poletek z rzadka ozdobionych wydającymi się małymi, samotnie stojącymi drzewami. Równie rzadko i najczęściej bardzo daleko od drogi stały pojedyncze, małe drewniane domki i niewiele większe
zabudowania gospodarcze rozrzucone po tej wielkiej przestrzeni. Ten krajobraz dawał mi odczuć
niezwykłą samotność mieszkających w nich ludzi.
Szczególnego uroku nadawała temu krajobrazowi
zima - ostra zima typowa dla tego wschodniego
krańca Polski, z zaspami śnieżnymi zatrzymywanymi tuż przed przejeżdżaną przez nas szosą
przez specjalnie ustawione w tym celu wzdłuż
drogi drewniane płotki. Jednak białe czapy śnieżne próbowały w wielu miejscach przekroczyć te
sztuczne przeszkody i przelewały się jak fale przez
ledwie widoczne w tych miejscach drewniane za-
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pory. Kiedy zimą przejeżdżaliśmy przez ten księżycowy krajobraz, było zazwyczaj jeszcze ciemno,
co potęgowało ten niezwykły nastrój samotności.
Odległych, mikroskopijnych domków nie było wtedy najczęściej w ogóle widać, pobłyskiwały jedynie
w oddali pojedyncze małe, żółte światełka okien.
„Jak mogą tam żyć ludzie? Czy dzieci
chodzą tutaj do szkoły? A może nie ma tu wcale
dzieci?”. Zastanawiałem się z twarzą przytuloną
delikatnie do bardzo zimnej szyby okna autobusu. Zimą wydawało mi się to całkiem niemożliwe.
Otaczała nas niesamowita biała pustka. Po krótkiej jeździe mogłem zaobserwować miejsca, gdzie
z ziemi lub ze śniegu wystawały na kilka metrów
wysokie, ustawione w rzędy, solidne, spięte drutami pale. Kiedy widziałem chmielniki, latem pełne
zielonych i wysoko pnących się gałęzi chmielu, to
wiedziałem, że nasza podróż za kilka minut się zakończy. Czym bliżej byliśmy przedmieścia Krasnegostawu nazywanego Zakręciem, tym więcej było
różnych domków - także murowanych - i stały one
coraz bliżej szosy, powoli widok ten nabierał małomiasteczkowego charakteru. Wreszcie autobus
zatrzymywał się na dworcu PKS-u, a stamtąd do
mieszkania mojej babci Marianny i dziadka Jana
Rusinka było jedynie kilka kroków.

Przystanek autobusowy PKS na Przejeździe do ulicy
Poniatowskiego.

***
Moi dziadkowie mieszkali w wynajmowanym mieszkaniu w tak zwanym Dworku Modrzewiowym. Dumna nazwa, lecz w rzeczywistości był
to bardzo stary, aczkolwiek duży, parterowy, drewniany dom, kiedyś zbudowany całkowicie z drewna
modrzewiowego i to chyba zupełnie bez użycia metalowych gwoździ, lub precyzyjnie mówiąc zespół
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połączonych ze sobą w różny sposób budynków,
które jeszcze się trzymały, ale swoją świetność
miały już dawno za sobą. Dworek Modrzewiowy
został wybudowany przed wiekami w bardzo zacnym miejscu - tuż za murami obronnymi, przy jednej z głównych bram miejskich - bramie wylotowej
w kierunku Lublina. Dlatego dzisiejsza ulica Poniatowskiego kiedyś nazywała się ulicą Lubelską,
a teren przed tą bramą poza murami obronnymi
nazywany był Lubelskim Przedmieściem. Musiał
to być kiedyś bardzo dobry adres, gdyż podobno
mieszkał tam także Aleksander hrabia Fredro podczas służby w wojskach napoleońskich.
W czasach, kiedy przyjeżdżałem do Krasnegostawu, już od dawna nie było żadnych murów
obronnych i bramy wjazdowej, a głęboka kiedyś
fosa zamieniła się w nikłą strużkę ścieku płynącego prawie niewidocznie wzdłuż ogrodzenia targowiska i dworca PKS-u.
W moich bardzo młodych latach Dworek
Modrzewiowy podzielony był pomiędzy dwie właścicielki. Część bliższa ulicy Cichej należała do pani
Karstowej i nosiła numer 17 przy ulicy Poniatowskiego. Natomiast część dalsza od centrum Krasnegostawu była w posiadaniu pani Rogowskiej
i miała numer 19. Granicą był długi i ciemny korytarz dzielący budynki i pokryty chyba dopiero w XX
wieku solidnym dachem, oraz niezbyt wysoki drewniany płot, w którym kiedyś tuż przy ścianie budynku była nawet furtka, ale ja pamiętam ją zawsze
kompletnie zabitą gwoździami. Mieszkanie babci
i dziadka znajdowało się właśnie pod numerem 17
vis-à-vis ulicy Poniatowskiego. Od zewnątrz cały
teren pod tym numerem otoczony był nowym, wysokim płotem z zielonej siatki drucianej i jednakowo wysokim żywopłotem. Równie porządna furtka
wejściowa znajdowała się w narożniku ogrodu,
dokładnie przed mieszkaniem dziadków. Istniała
jeszcze druga furtka i brama wjazdowa na teren
posesji od strony ulicy Cichej. Dom był w kształcie dużej litery L z dłuższym bokiem równoległym
do Cichej i z gankiem wychodzącym na tę ulicę,
a kiedyś przed wiekami na mur obronny miasta.
Sprawiało to wrażenie, że chyba właśnie to skrzydło było kiedyś najbardziej reprezentacyjnym miejscem dworku. Może o tym również świadczyć to,
że pani Karstowa z córką początkowo mieszkały
właśnie w tej części budynku.
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Teren przy domu był pełen różnych drzew
owocowych, a bezpośrednio przed mieszkaniem
dziadków znajdował się duży trawnik z jedną bardzo starą tują w środku. Cały teren był dobrze
pielęgnowany. Ta część posesji odgrodzona była
starym, drewnianym płotem od dużego ogrodu warzywnego rozciągającego się wzdłuż ulicy Cichej.
Przy płocie stały drewniane komórki i chlewik,
w których dziadek trzymał węgiel i drewno na opał
oraz jednego lub nawet dwa świniaki. Obok stały
dwie stare, drewniane „sławojki”, których nazwa
pochodziła od pomysłodawcy i politycznego orędownika tej bardzo ważnej cywilizacyjno-higienicznej konstrukcji - polskiego premiera i generała
Felicjana Sławoja-Składkowskiego. Długa, wąska
ścieżka do tych obiektów miała w Dworku Modrzewiowym ważne, bez mała strategiczne znaczenie,
ale również budziła uzasadniony postrach wśród
spieszących nią użytkowników, szczególnie nocą
i do tego mroźną zimą.

Basia Rusinek i autor w ogrodzie Karstowej z tyłu
Dworku Modrzewiowego (1959).

Mieszkanie dziadka i babci składało się
z bardzo dużej mieszkalnej kuchni i pokoju pełniącego głównie rolę sypialni oraz z przeszklonego
ganku wejściowego. We wnętrzu było bardzo ciasno z powodu wielu stojących tam mebli. W rogu
kuchni stał duży, kaflowy piec, w którym kiedyś zapewne pieczono również chleb.
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Przed wejściem do mieszkania stały dwie
drewniane ławki, a przy ujściu rynny - duża cynkowa wanna, w której łapana była deszczówka.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy
w Krasnymstawie nie było jeszcze wodociągów,
każda kropla wody się bardzo liczyła, gdyż trzeba ją było kupować u woziwody rozwożącego ten
cenny ładunek końskim beczkowozem po całym
mieście. Jedno wiadro wody kosztowało u niego
50 groszy. Pranie należało planować i dodatkową masę wody zamówić u niego wcześniej. Tylko
deszcz mógł nieco złagodzić ten problem.
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Widok ul. Poniatowskiego z targowiskiem
(ok. 1960 roku). Zaznaczony na zdjęciu: sklepik mojego
dziadka przy wejściu na plac targowy.

Wnętrze sklepiku podzielone było małą
ladą, na której stała przede wszystkim waga. Przy
okienku stały zawsze dwie beczki ze sterczącymi
do góry metalowymi kranikami i pompkami - piwo
jasne i ciemne, a obok - kufle i wiadra z wodą, aby
je myć. Hydrant znajdował się kilka metrów od kiosku, więc woda w wiadrach była często wymieniana. Piwo cieszyło się, szczególnie latem, dużym
powodzeniem wśród ogromnej rzeszy ludzi odwiedzających targowisko. Także pracownicy pobliskiej
straży pożarnej często woleli chłodzić się piwem
niż zwykłą wodą z własnych beczkowozów. DooPrzed mieszkaniem w Dworku Modrzewiowym (1971).
koła lady znajdowały się grube papierowe worki
Od lewej siedzą: autor, dziadek z moją siostrą Beatą
z mąką, cukrem, solą, kaszą i innymi produktami.
na kolanach, babcia i mój kuzyn Marek Szadkowski.
Bliżej okna stały tekturowe wytłaczanki z jajkami
Dopiero chyba w końcowych latach pięć- wysokiej jakości oraz metalowe pojemniki ze świedziesiątych zbudowano wodociągi miejskie. żymi i dużo tańszymi stłuczkami. Jajka były dostarNajbliższy hydrant znajdował się prawie dokładnie czane bezpośrednio ze znajdujących się po przenaprzeciwko mieszkania po drugiej stronie ulicy ciwnej stronie targowiska w zabytkowym budynku
Poniatowskiego. Tam też było główne wejście na jatek miejskich, tak zwanej jajczarni, gdzie pracuogrodzone siatką targowisko miejskie oraz stał jące w ciemności kobiety prześwietlały i sortowały
sklep, kiosk spożywczy MHD (Miejski Handel De- jajka. Całkiem w głębi sklepiku były półki, na któtaliczny), w którym pracował mój dziadek razem rych stał poukładany różnorodny towar, a na dole
z babcią. Kiosk ten był bardzo mały, więc sprzedaż i na ladzie były pojemniki z cukierkami. Na ścianie,
odbywała się poprzez oszklone okno wychodzące tuż przy okienku, przez które sprzedawano towary,
w stronę wejścia na targowisko, za którym usta- wisiał mały regalik z papierosami. W środku było
wiała się kolejka klientów. Za kioskiem znajdował więc bardzo ciasno i z trudem mogły tam pracować
się ogrodzony siatką drucianą i zadaszony ma- dwie osoby. Klientów jednak nie brakowało i to nie
gazyn - głównie składowisko skrzynek, kartonów tylko z powodu licznie odwiedzanego przez ludzi
i beczek. Z tyłu za zewnętrznym magazynem ciur- targowiska, ale także z powodu dobrego i świeżekała właśnie pozostałość po wcześniejszej dumnej go towaru, o który starał się mój dziadek.
fosie krasnostawskiej.
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Plac dla furmanek przy budynku straży pożarnej.
Typowy drewniany stragan na targu w Krasnymstawie
(1957).

Na targu stały w dwóch rzędach stragany duże, drewniane stoły z również drewnianymi zadaszeniami. Stragany tuż przy wejściu na plac targowy
zajmowały oczywiście zawodowe przykupki, które
nie tylko głośno zaczepiały i namawiały przechodzących klientów do kupna ich towarów, ale również
nierzadko kłóciły się między sobą, tak że było je słychać nawet w naszym mieszkaniu. Na stołach leżało
pełno warzyw i owoców oraz pojemniki ze śmietaną, masłem i zapakowanym w płótnie, wyciskanym
w serek smakowitym twarogiem. Następne stragany zajmowali już przypadkowi rolnicy przywożący
swoje warzywa i owoce na sprzedaż. Wybór nie był
tu tak wielki jak u przekupek, ale ceny nieco niższe.
Na niektórych straganach można było kupić także
garnki metalowe i gliniane, wyplatane z wikliny kosze, różne ubrania i szereg innych towarów. W niektórych furmankach stojących na placu obok można
było kupić żywe kury, kaczki i gęsi, a czasami z wnętrza wozów słychać było kwik prosiaków.
Nieco w głębi targowiska, po jego prawej
stronie rzeźnicy sprzedawali rąbankę, a świńskie
połowy wisiały na metalowych hakach. Pracujący
tam rzeźnicy ubrani byli w białe, ale niezbyt czyste, poplamione krwią fartuchy. Małymi siekierkami
z dziwnie wydłużonym ostrzem niezwykle sprawnie
odcinali kawałki z wiszących połówek świńskich,
rzucali je na wagę, a następnie pakowali, zawijając
je w zwyczajne gazety. Widok dosyć makabryczny i pełen latających, obrzydliwych much. Było ich
dosłownie wszędzie pełno, a chyba najwięcej na
końskich zadach. Po obu stronach drogi i na dużym, kocimi łbami wybrukowanym placu między
targowiskiem, jajczarnią i strażą pożarną stały licz-
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ne furmanki z odpoczywającymi na stojąco końmi,
które miały często przymocowane do pyska worki
z pokarmem, a wiadomo - co jednym otworem wejdzie, to drugim musi także wyjść i na to właśnie
czekały te stada obrzydliwych much.
Dzięki sprawnej grupie sprzątaczy z miotłami i łopatami, późnym popołudniem wszystko było
codziennie posprzątane i na targowisku i jego okolicy zapadała nietypowa cisza. Nie trwała ona jednak
zbyt długo, gdyż wieczorami na niebie pojawiała się
przeraźliwie kracząca czarna chmura tysięcy wron
lecących codziennie o tej późnej porze ze wschodu
na zachód. Nie wiedziałem skąd i dokąd one leciały, ale codziennie - przynajmniej w cieplejszej porze
roku, ten wrzaskliwy spektakl w identyczny sposób
się powtarzał. Wcześnie rano musiały one zapewne
lecieć w przeciwnym kierunku, ale o tym to już nic
nie wiedziałem, gdyż spałem zdecydowanie dłużej
niż wrony. Budziły mnie jednak prawie zawsze różne hałasy dochodzące z drogi i targowiska. Hałasy
te były urozmaicone i naprawdę intensywne, tutaj
biło serce miasteczka, to tutaj było jego centrum,
gdyż dodatkowo jakieś sto metrów od Dworku Modrzewiowego zaczynał się także dworzec autobusowy PKS, który kumulował liczne linie autobusowe
z całej okolicy, a niektóre autobusy jechały nawet
do Warszawy. No i to targowisko, które w małym
mieście w tamtych czasach było chyba czymś ważniejszym niż tylko połączeniem domu towarowego
z delikatesami. To był taki dawny Facebook dla
mieszkańców miasteczka i okolic. W porównaniu z
tym miejscem, rynek Krasnegostawu ze swoim małym parkiem był prawdziwą oazą spokoju. Przyjeżdżałem więc z przemysłowego hałasu na Górnym
Śląsku do hałasu małomiasteczkowego na Lubel-
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szczyźnie, ale ten hałas był zupełnie inny, był bardziej naturalny, zsynchronizowany z trochę miniaturowym otoczeniem.
Jak sięga moja pamięć, na początku pani
Karstowa ze swoją córką Bronisławą Kułakowską
i zięciem mieszkali także w Dworku Modrzewiowym, w mieszkaniu zaraz za mieszkaniem moich
dziadków. Wchodziło się do nich poprzez ganek od
strony ulicy Cichej. Później wybudowali oni nowy,
murowany z czerwonych cegieł, parterowy, ale
wysoko podpiwniczony dom jednorodzinny w rogu
ich posesji, oddzielony od skrzyżowania ulic tylko
wąskim pasem ogrodu. Wejście do domu było po
schodach od zachodniej strony. W ich starym lokalu zamieszkała rodzina Pawłowskich z dwojgiem
dużo młodszych ode mnie dzieci - córką Basią
i młodszym od niej synem Jackiem. Byli oni jakoś
spokrewnieni z Karstową. Ryszard Pawłowski był
taksówkarzem i z tego powodu posiadał w mieszkaniu niezwykle rzadką i ważną rzecz - telefon.
Można więc było w bardzo ważnych sytuacjach
zatelefonować do nich po sąsiedzku i tak nawiązać kontakt z babcią i dziadkiem, a to był już duży
postęp i udogodnienie.
Mąż pani Kułakowskiej w zasadzie nie
mieszkał w Krasnymstawie. Miał stopień naukowy doktora, ale nie był lekarzem i pracował oraz
mieszkał w Pruszkowie. Jego żona - córka Karstowej - także bardzo często przebywała w tym podwarszawskim mieszkaniu. Tak się składało, że jak
miałem ferie i przebywałem w Krasnymstawie, to
i Kułakowski często miał urlop i przebywał z żoną
w swoim krasnostawskim domu. Szczególnie często widywałem go latem. Był to wielki mężczyzna
z równie wielką głową pełną zapewne ważnych
myśli, który stąpał powoli i dumnie - chyba z powodu tego stopnia doktora. W gorące letnie dni
wyglądał śmiesznie, przechadzając się w krótkich
spodniach - nietypowych w tamtych czasach u dorosłych mężczyzn, jakby chciał dodatkowo podkreślić swoją podwarszawską odmienność i to, że był
tam także jedynie na letnisku. Miejską inność podkreślała także jego papierowobiała skóra opalona
na czerwonego raczka. Szczególnie, kiedy skóra
na jego głowie robiła się bardzo czerwona, to gdy
chodził dookoła domu, nakładał na głowę zwykłą
chusteczkę do nosa z zawiązanymi węzłami we
wszystkich czterech rogach. Wyglądał wtedy jesz-
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cze dziwniej i w zasadzie bardzo śmiesznie. Zastanawiałem się wtedy: „Czy on nie może sobie kupić
słomkowego kapelusza na targowisku?”. Chyba
jednak taki kapelusz uważał za zbyt plebejski i niepasujący do doktora.
Czas w Krasnymstawie biegł wolniej niż na
Śląsku. Ludzie się tak nie spieszyli - życie odbywało się bardziej w zgodzie z naturą, a nawet kapryśną pogodą. Ponieważ ja również miałem tam
więcej czasu, więc obserwowałem różne osoby
z mojego bliższego i dalszego otoczenia. Wyraźnie rzuciło mi się w oczy, że wszyscy mieli więcej
czasu na kontakty rodzinne i towarzyskie, a szczególnie na długie dyskusje o sprawach ważnych
i mniej ważnych - tych mniej ważnych było znacznie więcej. Kiedy na Śląsku stawiano pytanie już
na początku rozmowy i równie szybko można było
usłyszeć konkretną odpowiedź „tak” lub „nie”, to na
wschodzie Polski rozmawiano bardzo ogólnie, tak
jakby obawiając się zadać rozmówcy konkretnie,
nurtujące pytanie. Często te rozmowy wokół tematu trwały tak długo, że rozmówcy zapominali w ich
trakcie, o co im właściwie chodziło. Była to więc
równocześnie okazja do następnego spotkania,
aby kontynuować rozmowę. Mogłem również bardzo długo wsłuchiwać się w całkowicie odmienną
melodię języka. Na Górnym Śląsku język był twardy i bez mała brutalny, tak jak ciężka i zazwyczaj
niebezpieczna była praca ludzi w tamtym regionie.
Na Lubelszczyźnie natomiast intonacja zdań była
rozciągła i melodyjna, pasująca do otaczającej
równie miękkiej natury. Szczególnie moja mama
pilnowała, abym nie nabył ani jednego, ani drugiego akcentu i mówił możliwie czysto po polsku,
abym używał jedynie języka literackiego. Ale co to
znaczyło naprawdę „czysto po polsku” w czasach
ścierających się kultur w tym kraju?
Wpływ klimatu kontynentalnego w Krasnymstawie był wyraźnie widoczny - gorące lata i mroźne
a równocześnie śnieżne zimy. Tylko na Wielkanoc
pogoda była niezdecydowana. W letnie wakacje
upalne dni najchętniej spędzałem nad Wieprzem.
Nad rzekę chodziłem zawsze z najmłodszą siostrą
mojej mamy Basią, która wtedy jeszcze mieszkała
w Krasnymstawie. Uzbrojeni w koc, ręczniki, napoje i coś lekkiego do jedzenia, ruszaliśmy w stronę
ogrodu dziadków na ulicy Mokrej (dzisiaj Gawryłowa). Po drodze, przy szkole mijaliśmy liczne drze-
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wa morwowe i jeżeli tylko był sezon dojrzewania
tych owoców, to jedliśmy zerwane prosto z drzew
jasne i ciemne słodkie morwy. Zaraz za ogrodem
skręcaliśmy w lewo, w uliczkę Kilińskiego, w której nareszcie doganiał nas głęboki cień różnych
krzaków porastających gęsto obrzeża. W miejscu,
gdzie dróżka skręcała mocno w lewo, odbijaliśmy
z niej w prawo w wąską ścieżkę, gdzie po prawej
stronie mieliśmy długie ogrodzenie porosłe gęsto
ogromnymi krzakami malin, a z lewej strony mijaliśmy otwarte pole, na którym rosła zazwyczaj mięta lub tytoń. Przez pole widać już było łąkę nad
rzeką i krasnostawskie błonia. Ten odcinek drogi
pokonywaliśmy bardzo długo, ale tylko z powodu
smakowitych malin.
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brzegi były wprawdzie wysokie i zejście do wody
utrudnione, ale pod nogami był tam piasek, który
się bardzo szybko kończył i rzeka robiła się natychmiast tak głęboka, że niektórzy skakali z tego
wysokiego brzegu prosto do wody. W tym miejscu,
na przeciwległym, prawym brzegu był podobny dostęp do wody z wyciętą małą zatoczką i wpadającą
do Wieprza cienką strugą z jakiegoś rowu polnego, a na brzegu siedziała nieco mniejsza grupka
młodych osób z dzielnicy Zawieprze. Wśród nich
często mogłem zobaczyć moich dalekich kuzynów
Stawskich, którzy mieszkali w pobliżu tego kąpieliska. Najpierw pływałem z taką zieloną, małą nadmuchiwaną poduszką gumową dookoła mojego
tułowia. Kiedy miałem siedem lat, nauczyłem się
pływać - początkowo trochę rozpaczliwym stylem,
który jednak szybko doskonaliłem i mogłem ten
kilkusetmetrowy, głęboki odcinek z prądem rzeki
bez trudu przepłynąć. Kiedy po południu zabrane
przez nas zapasy jedzenia i picia się wyczerpały,
to oznaczało dla nas czas powrotu do domu. Zahaczaliśmy oczywiście znowu o przydrożne krzaki
malin, a także o nasz ogródek na ulicy Mokrej.

Autor ze swoim ojcem na dzikiej plaży nad Wieprzem
(1959).

Nasz biwak na kocu rozkładaliśmy prawie
zawsze na błoniach niedaleko za ograniczającym
płotem z drutów kolczastych, który najpierw musieliśmy ostrożnie sforsować. To miejsce miało
tę zaletę, że można było bez krzaczastych przeszkód obserwować stosunkowo długi odcinek rzeki w miejscu nadającym się do pływania. To było
dzikie kąpielisko dla prawie całego miasta, pełno
tam było młodzieży i dzieci korzystających z wakacji, pogody i oczywiście z wolno przepływającej
wody. Lewy brzeg Wieprza, na którym zawsze
biwakowaliśmy, był w tym miejscu całkiem płaski
i byłby na pewno wygodny do kąpieli, gdyby nie
znajdujący się tam głęboki do kolan muł, przez
który trzeba było najpierw przebrnąć, aby dostać
się do głębszej wody. W głównym nurcie rzeki widać było wiele młodych osób często pływających
na dużych nadmuchanych dętkach samochodowych. Jakieś dwieście metrów w górę rzeki oba
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Błonia krasnostawskie (1964). Autor na dzikim
kąpielisku w Wieprzu.

Z boku mieszkania dziadków, za niskim,
drewnianym płotem zaczynała się dalsza część
Dworku Modrzewiowego należąca do pani Rogowskiej. Była trochę węższa od naszej zabudowy.
Szeroka ścieżka, która w naszej części biegła bezpośrednio przy ścianie budynku, prowadziła dalej
prosto za zabitą gwoździami furtką, rozdzielając
w ten sposób mały ogródek przed budynkiem na
dwie części. Tuż przy domu znajdowała się w małej części wąska, podłużna rabatka z kwiatkami,
a bliżej ulicy był ogródek z grządkami dla mieszkających tam rodzin, odgrodzony od chodnika miejskie-
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go głównie krzakami bzu. Na stosunkowo wąskim
chodniku z powykrzywianych płyt, w kilkumetrowych
odstępach rosły małe drzewa lipowe, których korony w nocy błyszczały srebrem rzadkich, ale silnych
ulicznych lamp. Za tą dalszą główną częścią Dworku Modrzewiowego znajdowało się sporej wielkości
czworoboczne podwórko z przejazdem biegnącym
od szerokiego wjazdu z głównej ulicy, poprzez bramę odgradzającą tyły dworku, do bardzo dużego
ogrodu, który, oprócz obrzeża z kwiatami, był niezwykle zaniedbany i zarośnięty odstraszającą gęstwiną chwastów. Ogród ten był zniszczoną resztką
starego cmentarza z istniejącymi tam jeszcze gdzieniegdzie równie zniszczonymi nagrobkami i resztką dużego krucyfiksu przybitego do bardzo starej
i samotnie stojącej lipy. Podwórko z trzech pozostałych stron było zamknięte budynkami, które także
należały do zabudowy Dworku Modrzewiowego. W
części najbardziej oddalonej od ulicy znajdowały się
różne magazyny, z których najbardziej interesujący
był magazyn garncarza sprzedającego swoje gliniane produkty na targowisku. Pozostałe budynki były
także zamieszkane.
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Rogowskiej. Na ławkach przed domem graliśmy
w karty, a Saturnin nauczył mnie odpowiednio wyginać gruby długi drut, tak aby można z jego pomocą toczyć przed sobą fajerkę od pieca węglowego.
Za fajerkami mogliśmy bardzo długo biegać dookoła czworokątnego placu. Obaj z pasją zajmowaliśmy się zbieraniem znaczków pocztowych. Wraz
z wiekiem, teren naszych zainteresowań wybiegał
jednak coraz dalej od Dworku Modrzewiowego.
Pomiędzy budynkiem z magazynami
a ostatnim domem mieszkalnym było „tajemnicze”
przejście tunelem zamykanym dużymi, drewnianymi drzwiami z dużego podwórka do ostatniego
mniejszego podwórka należącego do kompleksu
tej zabudowy. Ten mały plac otoczony był szczelnym, wysokim, drewnianym płotem i jak przystało
na stare czworaki - solidnie porośnięty chwastami.
Często chodziłem tam z Saturninem, gdzie przesiadywaliśmy na płocie w zewnętrznym narożniku
przy samej ulicy. Stamtąd mogliśmy obserwować
nie tylko ludzi chodzących pod nami na chodniku,
ale przede wszystkim budynek Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej. Tam zazwyczaj działo się
coś ciekawego. Bardzo często strażacy myli i przeglądali swoje wozy strażackie lub nawet czasami
przeprowadzali różne ćwiczenia. Z płotu mieliśmy
bardzo dobry widok na większą część tych strażackich poczynań.

Nasze zimowe zabawy przed mieszkaniem dziadków
(1963).

W dalszej części Dworku Modrzewiowego
mieszkało kilka rodzin - także rodzina Naliwajków mająca dwóch synów. Jeden, dużo starszy
ode mnie miał na imię Wit, ale wszyscy wołali na
niego Witek, a drugi, jedynie trzy lata ode mnie
starszy, nazywał się bardzo nietypowo - Saturnin.
Właśnie on był moim wakacyjnym przyjacielem
i towarzyszem dziecięcych zabaw. Ponieważ stara
Karstowa i jej córka raczej niechętnie patrzyły na
nasze zabawy, więc miejscem, w którym rozwijaliśmy fantazję była najczęściej część należąca do

Prezentacja samochodów strażackich przed budynkiem
Powiatowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

Pomiędzy najdalej od nas zbudowaną
bramą wyjazdową dla ich dużych samochodów
a drzwiami wejściowymi do budynku było na parterze okno do centrali strażackiej, a pod oknem
stała ławka, na której przy dobrej pogodzie czę-
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sto bezczynnie siedzieli strażacy, opalając twarze
w słońcu lub przyglądając się przechodniom na
chodniku. Kiedy jednak na zewnętrznej ścianie
budynku wiszący duży dzwonek elektryczny wydał swój głośny, wibrująco-penetrujący dźwięk, to
ci siedzący tam strażacy natychmiast znikali we
wnętrzu swojego budynku. My wiedzieliśmy od
razu, że to był alarm pożarowy. Dla nas także był
to wtedy alarm, gdyż biegliśmy szybko na drugą
stronę ulicy i zajmowaliśmy miejsce na pustej już
w tym momencie ławce. Z tego miejsca nie tylko
mogliśmy dobrze obserwować niezwykle szybkie
działania przygotowawcze strażaków, ale również
mogliśmy słyszeć rozmowy przez telefon i przez
radiostację w centrali. Wiedzieliśmy więc zawsze
bardzo dobrze, gdzie i co się pali. W krótkim czasie
otwierały się duże bramy garaży, w których stały
wielkie, czerwone samochody i strażacy po metalowych rurach ześlizgiwali się z pierwszego piętra
i wskakiwali do samochodów. Przy donośnym tonie
syreny na wieży budynku, wyjeżdżały następnie
na sygnale niektóre lub czasami nawet wszystkie
samochody strażackie. Wreszcie robiło się cicho
dookoła budynku i mogliśmy przysłuchiwać się
głośnym rozmowom przez radiostację, które trwały
praktycznie przez cały czas trwania każdej akcji.
Pewnego razu dzieci w mieszkaniu obok
moich dziadków - Jacek i Basia byli sami i bawili
się tym, czym na pewno nie powinni się bawić - zapałkami. Przez nieuwagę podpalili firankę. Trochę
starsza Basia bardzo się przestraszyła i zaczęła
płakać, a młodszy i ledwie umiejący mówić Jacek
podniósł słuchawkę telefonu i powiedział „Filanta
się pali!”. Po czym odrzucił słuchawkę telefoniczną
i szybko dołączył do przestraszonej siostry. Był to
taki bardzo stary telefon i równie stary system łączności, w którym nie można było wybierać numerów
innych telefonów, tylko zaraz po podniesieniu słuchawki otrzymywało się bezpośrednie połączenie
z centralą. Pani na centrali telefonicznej usłyszała dziwne, lecz równie podejrzane słowa małego
Jacka „Filanta się pali!” i natychmiast zadzwoniła
sama do będącej tuż obok straży pożarnej. Centrala strażacka posłała natychmiast na drugą stronę
ulicy kilku strażaków z gaśnicami, aby sprawdzili,
co tam się dzieje. Ta nieprawdopodobna akcja zainicjowana telefonem małego Jacka i szczęśliwa
bliskość straży pożarnej uratowała dwójkę dzieci
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i Dworek Modrzewiowy od zapewne całkowitego
spalenia.

Ćwiczenia straży pożarnej na targowisku przy budynku
jajczarni (dawne jatki) w 1957 roku.

Z tyłu naszego budynku było jeszcze jedno
małe mieszkanie, w którym także mieszkała rodzina z dwojgiem małych dzieci. Pewnego dnia ojciec
rodziny zbierał na podwórku wszystkie w tym momencie bawiące się dzieci i zapraszał do swojego
mieszkania, dumnie mówiąc, że chce coś pokazać.
Ja również znalazłem się w tej grupie. Kiedy zgromadziliśmy się w dużym pokoju, pan domu pozamykał dokładnie drzwi i okna i otworzył pudełko
kartonowe, które wcześniej przyniósł. Z pudełka
nagle wyskoczyła na okrągły stół stojący w środku
izby duża, ruda wiewiórka. Przez chwilę rozejrzała
się po pokoju i rzuciła się do ucieczki, która w rzeczywistości nie była możliwa. Wpadła więc w panikę. Skakała szybko po wszystkich meblach, ciągle
zmieniając kierunek. Zrzuciła ze stołu wazon z kwiatami, skacząc po różnych półkach zrzucała na podłogę wszystko, o co się otarła. Krótko zawisła pod
sufitem na żyrandolu. Następnie zaczęła niezwykle
szybko biegać dookoła pokoju po wszystkich ścianach. Strąciła obrazy ze ścian, rozdarła i częściowo
zerwała firankę w oknie. Widać było wyraźnie, że
wpadła w paniczny szał. Zresztą w panikę wpadła
nie tylko ona, ale także wszystkie osoby obserwujące ten niesamowity pokaz. Dzieci, szczególnie
te najmłodsze piszczały z przerażenia. Pani domu
wrzeszczała ze zdenerwowania, zasłaniając rękami
włosy na głowie. Pan domu, sprawca tego przedstawienia, próbował najpierw złapać wiewiórkę, ale
było to absolutnie niemożliwe, w końcu otworzył
okno, aby tę szalejącą bestię po prostu wypuścić.
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Wiewiórka była tak przerażona, że jeszcze długo
nie mogła pojąć, co to był za trik z tym otwartym
oknem. Kiedy w końcu zrozumiała i wyskoczyła na
zewnątrz, to cała grupa w środku jeszcze długo nie
mogła się uspokoić. Dzieci płakały, ojciec rzucał dookoła siebie najróżniejszymi strasznymi przekleństwami, a matka wrzeszczała na ojca. Ja wybiegłem
z tego trochę zniszczonego pomieszczenia i dalej
biegnąc, szybko dotarłem do naszego mieszkania,
opowiadając wszystkim o wstrząsającym wydarzeniu, którego właśnie byłem świadkiem.
Za wyjątkiem wiewiórek, występy innych
zwierząt interesowały mnie wtedy nawet bardzo.
Szczególna okazja była wtedy, gdy do Krasnegostawu zjeżdżał jakiś cyrk. Trudno było takiego
przyjazdu nie zauważyć, gdy głośne zazwyczaj
traktory ciągnęły różne wozy cyrkowe przez ulicę
Poniatowskiego. Cyrki rozkładały się zawsze na
końcu tej ulicy, tuż przy cmentarzu. Wtedy najczęściej wystawaliśmy godzinami na chodniku
przed domem i obserwowaliśmy to przejeżdżające
widowisko. Cyrk to była chyba największa atrakcja letnia dla wszystkich mieszkańców Krasnegostawu. Ja również musiałem pójść na co najmniej
jeden spektakl, ale poza tym w takie dni biegałem
z Saturninem wzdłuż całej ulicy wielokrotnie tam
i z powrotem, aby zobaczyć różne zwierzęta w klatkach lub na wybiegach przy wozach cyrkowych.
Sam montaż i demontaż dużego namiotu był także
wielką atrakcją. Podobnym zainteresowaniem cieszyły się u nas także karuzele i strzelnice, które
rozstawiane były zawsze nad brzegiem Wieprza,
tuż przy samym moście przez rzekę. Odwiedzaliśmy je obowiązkowo każdego dnia.
Do moich ulubionych zajęć w Krasnymstawie należało wędkowanie nad Wieprzem i wyjazdy z dziadkiem do lasu. Wieczorami lub jak padał
deszcz, czytałem przywiezione ze sobą książki lub
grałem w szachy - czasami nawet sam ze sobą.
Jak pogoda to umożliwiała, spacerowałem po miasteczku, które nie było duże i łatwo mogłem obejść
główne ulice. Zatrzymywałem się codziennie
w księgarni, był to już wyrobiony nawyk ze Śląska.
Poszukiwałem interesujących mnie książek, które
z reguły pojawiały się jedynie na krótki moment na
wystawie. Jedyna księgarnia w miasteczku znajdowała się wtedy w dawnym budynku Sejmiku Krasnostawskiego przy rynku. W zasadzie w tym sklepie
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w pierwszym pomieszczeniu było stoisko papiernicze, a dopiero w następnym, w głębi można było
pooglądać i ewentualnie kupić książki. Rynek krasnostawski był w zasadzie miniparkiem miejskim
otoczonym ze wszystkich stron starymi domami, ale
podkreślającymi jego miejski charakter i był chyba
jedynym dobrze pielęgnowanym miejscem w miasteczku. Lubiłem tam trochę posiedzieć na ławce
w cieniu dużych, starych drzew i obserwować ludzi
i pojazdy poruszające się w tym centralnym miejscu.
Były wtedy jeszcze dwa interesujące dla
mnie miejsca w mieście: kino w Domu Kultury oraz
Muzeum Regionalne mieszczące się w zabytkowym kolegium pojezuickim obok kościoła. Odwiedzałem to muzeum często, a nawet przynosiłem
tam różne znalezione starocie. Pamiętam, że cieszyłem się bardzo jak mogłem oglądać w gablotce
stare carskie pieniądze, które podarowałem. Razem
z Saturninem przynieśliśmy tam również małe, wykonane z brązu tabliczki z sylwetką Piłsudskiego,
które on znalazł w Dworku Modrzewiowym. W muzeum wisiał także kiedyś obraz namalowany przez
Zygmunta Tokarzewskiego - malarza i dawnego
dyrektora muzeum, przedstawiający widok Dworku
Modrzewiowego od strony skrzyżowania ulic Poniatowskiego i Cichej, z ogrodem pełnym kwiatów
posadzonych kiedyś przez moją babcię.
Nie tylko ja chętnie przyjeżdżałem do
Krasnegostawu, ale również najmłodsza siostra
dziadka mieszkająca w Lublinie Marianna Tkaczuk
- zwana przez rodzinę Manią - chętnie i często
przyjeżdżała do swojego rodzinnego miasta. Zazwyczaj cały dzień spędzała w mieszkaniu moich
dziadków, gdzie słynęła z barwnych opowieści
o swoich niezwykle licznych turystyczno-zarobkowych podróży po praktycznie całym Związku Radzieckim, a także po niektórych innych państwach.
Ponieważ mieszkanie to było zbyt małe, aby pomieścić wielu gości, chodziła spać do kuzynki mojej mamy Haliny Gwardowej, która mieszkała ze
swoją rodziną za Wieprzem, pod Borkiem. Często
trzeba było ciotkę Manię tam odprowadzać. Nierzadko w tym dosyć długim spacerze towarzyszyła
mała rodzinna grupa, w której i ja chętnie brałem
udział. Latem rozkoszowałem się widokiem Borku
i łąk nad rzeką, a zimą, idąc chodnikiem wzdłuż
drogi w stronę Chełma, przechodziliśmy przez widoczne wzniesienie drogi zwane Górką Kalmana.
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Szczególnie zimą było to fantastyczne miejsce do
zjeżdżania na sankach.
Bardzo lubiłem to miejsce pod lasem. Na
wysokiej skarpie królującej nad nadrzecznymi łąkami, oprócz domu Gwardów stały tam wtedy jedynie nieliczne budynki, w tym również bardzo stary,
drewniany dom moich pradziadków, który stoi tam
jeszcze do dzisiaj. Mój pradziadek Jan Kanty Rusin wybudował go po swoim powrocie z Ameryki
w 1920 roku, gdzie wyjechał siedem lat wcześniej.
Do Ameryki ściągnął on także swojego najstarszego syna Tomasza. Aby sfinansować wyjazd syna
do USA, moja prababka Zofia Rusin (z domu Żuber) musiała sprzedać ich dom na Górach w Krasnymstawie. Tomasz Rusin pozostał już na stałe
w USA, gdzie się szybko ożenił i założył rodzinę,
zmieniając przy tym swoje nazwisko na Thomas
Rutkoski. Zamieszkał później w mieście Schenectady w stanie Nowy Jork, gdzie dalej mieszkał jego
syn Frank Rutkoski, który - jak to często czynią
Amerykanie na emeryturze - przeprowadził się do
cieplejszego klimatu w miejscowości Pembroke Pines na Florydzie.
Mój pradziadek Jan Kanty Rusin wybudował
ten nowy dom pod lasem sam przy pomocy swoich
synów Stefana i Jana (mojego dziadka), którzy z zawodu, tak samo jak i on, byli cieślami i stolarzami,
na gruncie otrzymanym od miasta w dzierżawę wieczystą. Ze skarpy za domem roztaczał się wspaniały
widok na Borek i dolinę Wieprza. Była to prawdziwa
oaza przyrody. Tylko tam jeden jedyny raz widziałem
bardzo rzadko spotykanego czarnego bociana.
***
Czar Dworku Modrzewiowego trwał jedynie do roku 1976, kiedy został całkowicie zburzony. Moi dziadkowie przeprowadzili się wtedy do
bardzo małego mieszkanka w nowym bloku przy
ulicy Głowackiego. Miejsce, gdzie stał kiedyś ten
historyczny dom wyznaczają dzisiaj dwie równie
stare, a może nawet jeszcze starsze lipy. Jedna
przy dawnym targowisku po drugiej stronie ulicy,
o której mój dziadek opowiadał, że dawniej wieszano na jej starych konarach skazanych na śmierć
mieszkańców Krasnegostawu, a druga za dzisiejszym budynkiem przedszkola, kiedyś rosnąca na
tym starym cmentarzu-ogrodzie. Przynajmniej one
są jeszcze pod ochroną.
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***
W Puławach, jesienią 2016 roku, w bibliotece mojej mamy znalazłem nową książkę zatytułowaną „Sercem pisane - antologia poezji ziemi krasnostawskiej”. Książka ta była ilustrowana
obrazami Haliny Gwardowej, która jak tylko od
dziecka pamiętam zajmowała się malarstwem.
Był to główny powód, dla którego moja mama kupiła tę książkę. Przeglądając ją, znalazłem także
kilka wierszy i notkę o moim dawnym przyjacielu
Saturninie Naliwajce. Wróciły wspomnienia dawnych pięknych dni w Krasnymstawie wzmocnione
szczególnie jednym z jego wierszy:
Saturnin Naliwajko
Wieczorem
czerwonym obłokiem
dzień mówi - dobranoc
zabiera myśli za horyzont
chrabąszcze
głośnym brzęczeniem
szukają schronienia
w młodych lipach
bzy zamykają zapach
w fioletowych kiściach
aby poranne słońce
otworzyło
perfumerię wiosny
Saturnin tego w tym wierszu nie napisał,
ale ja odebrałem to bardzo wyraźnie, że to jest
wspomnienie ulicy i ogrodu właśnie przed Dworkiem Modrzewiowym w czasach naszego dzieciństwa. Przed moimi oczami pojawiły się barwne
i pachnące wspomnienia. Chyba duch Aleksandra
Fredry błąkający się po tej już nieistniejącej zacnej budowli natchnął go do pisania. Saturnin pisze fraszki, satyry, wiersze, opowiadania i teksty
piosenek. Ten wiersz i ta książka pozwoliła mi go,
z pomocą mojej rodziny, odnaleźć. On także ruszył
na zachód, ale tylko na Dolny Śląsk. Doszło do naszego spotkania po czterdziestu latach. Ale to już
zupełnie inna opowieść.
dr Janusz Wanot

Recenzja

Agnieszka Szykuła-Żygawska

„

Minimalizm jest najlepszy”

Kieszonkowy format, przejrzysta fabuła
i uzupełniające ją barwne ilustracje - to cechy charakteryzujące serię książeczek dla dzieci „Mr. Men
i Mała Miss”. Wydawnictwo Egmont prezentuje
w tym roku wersję w języku polskim cyklu, który zyskał uznanie najmłodszych w wielu innych krajach.
Autorem serii jest brytyjski pisarz i ilustrator Roger Hargreaves (1935-1988). Zanim zajął
się tworzeniem książek dla najmłodszych, pracował jako dziennikarz i redaktor. Gdy został tatą,
zamarzył, by połączyć ulubioną pracę z jeszcze
bardziej pożytecznym celem. Wymyślił książeczki
dla dzieci. Bohaterami serii, którą wyczarował są
wspomniani Mr. Men i Mała Miss. Mają już ponad
50 lat! Podobno powstały w 1971 roku, podczas
jednego z rodzinnych śniadań w domu Hargreavesów: ośmioletni syn zadał tacie niełatwe pytanie
- jak wyglądają łaskotki.
I tak powstała pierwsza postać serii: Łaskotek. Po niej kolejne, dla przykładu: Pan Zmartwiony, Pan Kichaczek, Mała Kłopotka, Mała Despotka,
Mała Uparciuszka, Mała Złośnica, Pan Bystrzak,
Pan Bałagan, Pan Siłaczek. Każdy znajdzie tutaj
coś dla siebie. Bohaterowie są wyraziści, mają
określone cechy i to trafia do wyobraźni najmłodszych, pozwala im oswajać się z cechami charakteru, przymiotami innych.
W moim domu te czytanki sprawdziły się
świetnie. Trafiają w uwagę młodego słuchacza.
Nie za długie acz wyraziste, pomagają uporządkować otaczającą rzeczywistość pod koniec każdego
dnia.
dr Agnieszka Szykuła-Żygawska

Lucyna Sobczak - wybitna nauczycielka

Irena Iwańczyk

Lucyna Sobczak -

wybitna nauczycielka,
pedagog i wychowawczyni
Lucyna Sobczak, od kilku lat emerytowana
nauczycielka, zmarła 12 lipca 2020 roku, mając 93
lata w Skierniewicach, gdzie przebywała u swojej
córki Anny Małyszko. Tam też została pochowana
14 lipca. Tu, w Krasnymstawie uczciliśmy mszą
świętą pamięć o tej wspaniałej Nauczycielce, Przyjaciółce i Koleżance.
Lucyna Sobczak przez 37 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Szkole
Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie, gdzie dała
się poznać jako ambitna, niezwykle pracowita
i wyjątkowa osoba. Pracę z młodzieżą traktowała jako powołanie, a nawet misję. Pracowała, tak
że już więcej nie można, wymagała od uczniów,
ale od siebie najwięcej. Oprócz codziennych zajęć z uczniami, często prowadziła lekcje pokazowe
dla nauczycieli ze swojej szkoły, gminy i miasta,
a także przygotowywała występy artystyczne na
różne uroczystości. Ponadto przez okres ponad
20 lat pisała protokoły z zebrań i spotkań członków
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Solidnie też
przygotowywała młodzież do konkursów i olimpiad
z języka polskiego, w których jej uczniowie zajmowali przodujące miejsca.
Dzięki solidnej pracy, sprawiedliwemu ocenianiu uczniów, wysokiemu poziomowi nauczania
i wychowania zaskarbiła sobie serca, szacunek
i uznanie nie tylko młodzieży, ale także rodziców,
kolegów, koleżanek, dyrekcji szkoły i władz oświatowych. Słusznie więc była nagradzana, osiągając
wszystko, co było możliwe. Jej wielkim, wówczas
sukcesem, było otrzymanie za całokształt swej
pracy nagrody ministra edukacji.
Wyjątkowo urodziwa i do końca życia
elegancka i pedantyczna, na co dzień skromna
i koleżeńska, dzieliła się sobą, swoją wiedzą, głębokim człowieczeństwem, życzliwością, doświadczeniem, a także - w moim przypadku - przyjaźnią,
która trwała od 1965 roku, to jest 55 lat, do chwili
Jej odejścia.
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Lucyna Sobczak - wybitna nauczycielka

Łączył nas ten sam zawód, specjalizacja,
rodzaj pracy, zainteresowania i poglądy. Byłyśmy
w ciągłym kontakcie w szkole i w domu. Razem
opracowywałyśmy rozkłady materiału, konspekty
do wyjątkowych lekcji, rozwiązywałyśmy problemy
związane z nauczaniem i wychowaniem, a także
trudności własnego życia. Byłyśmy dla siebie oparciem. Ponadto Lucyna Sobczak dla swojej rodziny,
przyjaciół i koleżanek była znakomitym doradcą
w zwalczaniu chorób i ratowaniu życia, sama stosując i zalecając innym rozsądne i skuteczne formy,
które dyktowała najnowsza literatura medyczna,
z której Ona na bieżąco korzystała, będąc cierpliwą i wytrwałą w jej stosowaniu, dlatego dożyła bez
półtora miesiąca 94 lat, będąc w dobrej formie prawie do końca. Tylko trzy miesiące chorowała.

Lucyna Sobczak, Irena Iwańczyk, Jadwiga Pyc
(fot. archiwum I. Iwańczyk).

rys. Robert Znajomski

Jej choroba i cierpienie wzbudzały we mnie
wielkie współczucie i smutek. Byłam z nią do końca. Gdy odeszła, słowami wdzięczności napisałam
dla mojej najlepszej i najwierniejszej Przyjaciółki
wiersz pt. „Pożegnanie”.
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Irena Iwańczyk
Pożegnanie
Kochana Lucynko,
Życie wionęło mi w twarz mogiłą.
Po spotkaniach z Tobą,
po rozmowach niedokończonych,
zapłakałam niby gołąb, jak ptak osierocony,
bo Twoje życie pękło w czasie drogi.
Skończyło się i nie idzie dalej,
i nie da się cofnąć.
Zegary bezradne już nie liczą
Twoich godzin, bo Ciebie nie ma
wśród nas.
Jesteśmy ulotnym tchnieniem
pośród otaczającego nas huraganu okoliczności.
Nosimy piętno przemijania.
Znikasz nam z oczu
i choć Cię nie widać, prowadzić
nas będziesz za sobą, bo zostawiasz
skarbnicę wspomnień, do których
ciągle będziemy wracać i zbierać z pamięci
fotografie Twej twarzy i obrazy zdarzeń,
gdy byłaś z nami.
Dziś, choć Cię nie ma, żyć będziesz w sercach
swoich uczniów, którym poświęciłaś życie,
w sercach rodziny i przyjaciół.
Dziękujemy Bogu, że mogliśmy mieć kontakt
z tak wspaniałą Nauczycielką, Przyjaciółką
i Koleżanką. Dziękujemy Bogu za Jej życie.
Wraz z Twoim odejściem odchodzi cząstka
naszego życia, które bez Ciebie będzie
uboższe, i w każdej chwili może się skończyć,
bo żyjemy pośród ciągłego umierania,
aby ono i nas toczyło. Świat i ludzie
przechodzą przez nas i odchodzą,
wkrótce i my do nich dołączymy.
Zamknięta szczelnie milczeniem
stopiona ze wszechświatem,
weszłaś w ramki nieba.
Żegnam Cię łzą, kroplą rosy na listkach brzozy,
zapachem ziemi i deszczu, krzyżami przy drodze,
bukietem lata i wiatrem, grającym tęskne melodie
w gęstwinie drzew. Nie odeszłaś jednak na
zawsze, bo nie umiera ten,
kto trwa w sercach żywych.
Niech w wędrówce w zaświatach towarzyszy Ci
srebrny blask księżyca, rokrocznie odnawiająca
się przyroda i szum wiatru w gałęziach drzew.
Pokój Ci Lucynko. Niech Ci ziemia lekką będzie.

Leonard Górski

Rzeka Wieprz

- obrazek z dzieciństwa
Cisza. Cisza. Spokojny nurt, gdzieniegdzie
z wirami na zakrętach. Wieprz, cicha rzeka mojego
dzieciństwa. Tajemnicza, stara, choć niewielka, ale
zdradliwa w zakolach i przerwańcach. Wielu moich
kolegów czy dalszych znajomych utopiło się w niej.
Pod koniec tygodnia, po pracy cała rodzina
- krewni, wujkowie, ciotki z dziećmi i my z mamą,
młodszą siostrą i bratem wybieraliśmy się na błonie. Błonie. Trawa krótka, po skubaniu przez zwierzęta - konie, krowy, owce, gęsi i kaczki - dlatego
krótka, poskubana, przyjemna dla bosych stóp.
Tam, nad rzeką Wieprz, na przedmieściach Krasnegostawu, spędzaliśmy koniec tygodnia. Nad samym brzegiem, ciotki rozkładały koce i siadaliśmy
do kanapek z jajkiem na twardo, ogórkiem zielonym, w ćwiartki wzdłuż pokrojonym, posolonym
i pomidorami. A czasami też trafiały się jakieś wędliny: plastry szynki czy kiełbasy. Jakie to bogactwo!
Mieć kanapki i tak smaczne! Bo na świeżym powietrzu smakują najlepiej.
I potem, po tych kanapkach, wskakiwaliśmy
do rzeki. A dorośli na kocu grali w karty w tysiąca.
Tam, na piasku na plaży były muszelki i okrągłe,
płaskie, białe i brązowe, szare i różowe kamyki.
Nieco dalej, na zakręcie nad wysokim brzegiem,
gdzie woda była głęboka, nie każdy miał odwagę
skakać i nurkować. Ja nie, ja się bałem. Mój brat
cioteczny Krzysio, nie był ostrożny i skakał w najgłębszą wodę! Tego mu trochę zazdrościłem, że
się nie boi. Mój brat cioteczny, Krzysio. Razem się
wychowywaliśmy do pewnego czasu, bo mieszkaliśmy blisko. Miał coś, czego ja nie miałem, ja
miałem coś, czego on nie miał.
Czysty piasek, spokojny nurt rzeki, a na
drugiej stronie w łozinach wierzby łódka czasami
się pojawiała. Ale jej właściciel nie zadawał się
z nami ani z nikim innym. Dało się to zauważyć.
To był rybak, który żył swoim życiem, nie dbając
o innych. Jaka była jego tajemnica - nikt nie wie.
I trudno tego teraz dochodzić.
Zmarznięci po kąpieli, chowaliśmy się pod
kocem, żeby się trochę ogrzać. I po chwili znowu

Rzeka Wieprz - obrazek z dzieciństwa

w nurt rzeki, żeby cieszyć się wodą, jej spokojnym,
chłodnym prądem i w miarę bezpiecznym dystansem od mulistego brzegu po drugiej stronie w łozinach.
Tak, Wieprz to była rzeka pełna tajemnic
i niespodzianek - na brzegu życia i śmierci! Tak
podskórnie to wyczuwałem. Ale, któż to wiedział
wtedy? Kto?

rys. Robert Znajomski

Proza

Po drugiej stronie rzeki była łąka, a dalej też
łąka, aż do lasu. Przyczółek lasu w łąkę wysunięty, zapach kwiatów, ziół i koszonej trawy, iglastych
sosen i krzewów. Tam w lesie, na słonecznym zboczu były polany i najlepsze miejsca do zbierania
czarnych jagód. A pod cienistymi drzewami grzyby
- maślaki, kurki, kozaki i opieńki, które całymi stadami rosły na starych pniach drzew… Nigdy nie
byłem grzybiarzem, który miał nosa, gdzie można
odnaleźć grzyby… Ale opieńki, kurki, maślaki i kozaki - były jak na dłoni… Zwłaszcza opieńki całymi
wiadrami można było zbierać i do domu przynosić! A przysmażone były rarytasem! Wspominam
duszone opieńki z cebulą i pierogi z grzybami
i kiszoną kapustą! Grzyby, poziomki, leśne maliny,
jeżyny albo czerwone borówki i czarne jagody…
I leszczynowe orzechy w sezonie, na które się tak
niecierpliwie czekało, jak się czeka na jutro, które
coś dobrego przyniesie…
To wszystko za Wieprzem, rzeką dzieciństwa. Obrazy wspomnień, rzeczy i małych wydarzeń, osób, które już odeszły, jak za mgłą szyby
daleko, i tylko przywołują nostalgię…
Leonard Górski
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Wakacyjna Akademia Kultury

Andrzej David Misiura

Finał akademickich zajęć
Centrum Kultury w Siennicy Różanej podtrzymuje wieloletnie tradycje artystyczne ziemi
siennickiej. Na tym terenie w okresie minionego
stulecia powstawały znakomite chóry amatorskie,
orkiestry, kapele ludowe i podwórkowe, teatry oraz
zespoły taneczne. Realizowano projekty, dzięki
którym m.in. powołano teatr amatorski, prowadzono kilkuletni program „Z Rejem do Siennicy” oraz
Wakacyjną Akademię Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. Przed dwoma laty wystartował projekt o nazwie Wakacyjna Akademia Kultury.
W ramach drugiej edycji WAK 2020 kontynuowano interesujące zajęcia artystyczne. Tradycyjne warsztaty, tym razem w zakresie malarstwa
akwarelami, prowadziła Sylwia Kiełbasa. Uczestniczyło w nich dziesięć osób: Emilia Kalinowska,
Dominka Klim, Karolina Kuźmicka, Regina Marek, Kinga Miszczak, Weronika Nowińska, Jagoda
Okoń, Maria Przysiężniak, Dorota Ptak i Lena Ptak.
Projekt zakładał powstanie 10 akwareli w tej trudnej
technice, jednakże grupa - składająca się zarówno
z dzieci, jak i seniorów - na poważnie przyjęła wyzwanie i wykonała ich blisko trzydzieści.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia fotograficzno-filmowe prowadzone przez
Piotra Galińskiego, z wykorzystaniem aparatów
cyfrowych i skrzynkowych, z użyciem tradycyjnych
technik wywoływania zdjęć. Zajęcia przewidywano
dla pięciu osób, jednakże wzięło w nich udział aż
dziewięcioro młodych ludzi: Maja Kubina, Katarzyna
Kuźmicka, Natalia Matczuk, Szymon Matczuk, Antoni Mazur, Iga Mazur, Aleksandra Rybak, Kacper
Wójcik i Julia Żuliniak. Jak należało się spodziewać,
powstała niezliczona ilość ujęć, które każdego dnia
były wspólnie omawiane. Spośród nich eksponowano kilkadziesiąt najciekawszych i oryginalnych podczas wystawy podsumowującej pracę Akademii.
Warsztaty teatralne w tym roku skierowane
zostały dla odmiany do grupy dorosłych i seniorów.
Doświadczony animator kultury Tadeusz Kiciński doskonalił warsztat uczestników w zakresie zasad zachowania na scenie, emisji głosu, dykcji, interpretacji,
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gry aktorskiej oraz trudnej sztuki recytacji. Podstawą
pracy aktorów amatorów był scenariusz „Czupurka”
Benedykta Hertza oraz wiersze lokalnych poetów.
W zajęciach udział wzięło jedenaście osób: Daniel
Dobosz, Sławomir Franc, Marek Kapeluszny, Bogdan Kargul, Halina Kargul, Katarzyna Kondratiuk,
Joanna Sleziak, Edward Słotwiński, Stefan Zając,
Agnieszka Zaworska, Grażyna Zaworska.
Równie interesującą i zakręconą propozycją zajęć były warsztaty wokalno-ruchowe dla
dzieci i młodzieży. Prowadziła je znana w środowisku kultury Katarzyna Kłosowska. Grupa składała
się z następujących osób: Julia Bis, Nikola Fiedor,
Kuba Knap, Maja Knap, Natalia Kostek, Katarzyna
Kubina, Zofia Kubina, Lena Kulbaka, Ada Mazur,
Kamila Mazurek, Nadia Mochniej i Maja Suseł.
Założeniem projektu - oprócz poznania warsztatu wokalisty - była integracja i zabawa. Finalnym
owocem natomiast - co najmniej jeden wspólnie
wypracowany i przedstawiony na scenie autorski
utwór muzyczno-wokalny. Jak się okazało, podczas podsumowania młodzi adepci estrady zaprezentowali aż trzy utwory!
Do nowych propozycji Wakacyjnej Akademii
Kultury zaliczyć należy warsztaty literackie wzbogacające dotychczasowy kanon skupiony wyłącznie
na sztuce reportażu. Tym razem zajęcia zaadresowane zostały do osób parających się nie mniej trudną sztuką, jaką jest dobry wiersz. Przygotowała je
i poprowadziła Monika Nagowska. W warsztatach
udział wzięli: Jadwiga Demczuk, Anna Fornal, Cezary Kaczor, Krystyna Kot, Franciszek Marek i Jan
Miszczak. Praca opierała się na przykładach twórczości uznanych autorów, w tym na utworach, których powstanie inspirowane było innymi środkami
wyrazu artystycznego, jak muzyka, architektura albo
malarstwo. Jednym z zadań warsztatowych online
było pisanie wierszy tematycznych i późniejsza ich
analiza. Ćwiczenia obejmowały również twórczość
samych uczestników, jak i dawnych przedstawicieli
siennickiego środowiska literackiego. W programie
zajęć znalazła się także praca redakcyjna. Jednym
z zadań było przygotowanie do druku tomików poetyckich Sabiny Derkaczewskiej z Zagrody i współczesnej poetki ludowej Krystyny Kot z Siennicy
Królewskiej Dużej. Gośćmi zajęć literackich byli
poeci: Jadwiga Demczuk, Jan Henryk Cichosz oraz
Andrzej David Misiura.

Wakacyjna Akademia Kultury

Finał akademickich zajęć

Grupa fotograficzno-filmowa.

Kapela Ludowa „Siennica”.

W niedzielę 12 lipca w Centrum Kultury
w Siennicy Różanej odbyło się podsumowanie warsztatów Wakacyjnej Akademii Kultury 2020. Prezentowano efekty dwutygodniowych zajęć. Tego dnia
zorganizowano również spotkanie dziennikarza
Janusza Schwertnera oraz promocję antologii poetów siennickich „Ziemia nad błękitem”. Wśród gości
obecny był starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk,
wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik,
wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura, przewodniczący Rady Gminy Piotr Banach, radni i przedstawiciele organizacji i instytucji samorządowych
oraz uczestnicy Wakacyjnej Akademii Kultury. Podsumowaniu WAK, oprócz wystaw akwareli i fotografii
artystycznej, wtórowały pokazy teatralne, wokalne
oraz występ Kapeli Ludowej „Siennica”.
Oficjalne zakończenie warsztatów Wakacyjnej Akademii Kultury 2020 w Siennicy Różanej nastąpiło 14 lipca. Po wręczeniu certyfikatów
i gadżetów, pełni satysfakcji uczestnicy spotkali
się w dobrych humorach przy wspólnym ognisku.
Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej zachowano
szczególne środki ostrożności. Zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem, albowiem pierwotnie
zakładano udział 40 osób, a w rezultacie podczas
warsztatów pracowało 48 uczestników.
W realizację projektu zaangażowani byli
wszyscy pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki

Publicznej w Siennicy Różanej: Mariola Kuźmicka,
Sylwia Kiełbasa, Ewelina Matczuk, Jolanta Proskura, Piotr Szostek, Andrzej Misiura oraz koordynator
projektu Justyna Stręfner.
Partnerami przy realizacji Wakacyjnej Akademii Kultury 2020 były: Gmina Siennica Różana,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej oraz
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku i Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Patronat medialny objęło Polskie Radio Lublin,
Czasopismo artystyczne „Nestor” oraz regionalne
tygodniki - „Nowy Tydzień” i „Super Tydzień”.
Zachęcamy do odwiedzania specjalnej strony internetowej, która relacjonuje dorobek i dokonania Wakacyjnej Akademii Kultury 2020 w Siennicy
Różanej pod adresem: https://waksiennica.pl/.
Trwałym pokłosiem Wakacyjnej Akademii
Kultury są prace artystyczne oraz dwa wspomniane zbiory poezji „Kwiatów moich czar” Krystyny
Kot z Siennicy Królewskiej Dużej i „Serce nad wioską” Sabiny Derkaczewskiej z Zagrody. Trzecim
dokumentem i miłym podsumowaniem jest album
zawierający reprodukcje prac artystycznych, do
których należą akwarele i fotografie oraz wiersze,
teksty piosenek, fotorelacje i opisy poszczególnych warsztatów.
Andrzej David Misiura
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Weronika Nowińska

Rusznikarstwo

Andrzej David Misiura

Wymagająca domena
rusznikarza

Na terenie powiatu krasnostawskiego grunty dzierżawi kilka kół łowieckich, m.in. Koło Łowieckie nr 6 „Jarząbek”, nr 21 „Lis” w Łopienniku, nr 81
„Sarna” w Gorzkowie, nr 17 „Jeleń” w Żółkiewce, nr
31 „Bażant” w Turobinie, czy chociażby najbardziej
elitarne Koło Łowieckie nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie, którego zalążki sięgają 1921 roku.
Warto wiedzieć, że łowiectwo z założenia
nie polega jedynie na urządzaniu polowań dla sportu lub rozrywki. Jest głównie elementem ochrony
środowiska przyrodniczego, o czym przypomina
ustawa „Prawo łowieckie” z 1995 r. Niewiele osób
zdaje sobie sprawę, że oprócz regulacji pogłowia,
koła łowieckie zajmują się dokarmianiem zwierząt,
ochroną ginących gatunków, bezkrwawym odławianiem, a następnie przewożeniem schwytanych
okazów w rejony, gdzie spadła ich populacja. Podobne zadanie spełniała przed laty np. hodowla bażantów prowadzona w latach 60. XX wieku przez
Koło Łowieckie nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie.
Rozwój łowiectwa to również rozkwit przemysłu myśliwskiego. Wytwarzanie oraz sprzedaż
broni, akcesoriów, ubiorów i świadczenia bardzo
przydatnej usługi jaką jest rusznikarstwo. Nie każde miasto posiadało lub posiada w obrębie swojego działania dobry serwis sprzętu myśliwskiego,
a przede wszystkim broni. Krasnystaw zyskał taką
możliwość, ponieważ tuż po drugiej wojnie światowej Aleksander Laskowski otworzył na terenie miasta zakład usług rusznikarskich. Miał spore kwalifikacje, gdyż w okresie międzywojennym prowadził
swój zakład w Lublinie, a zawodowe podstawy
i doświadczenie zdobył w austriackiej firmie zbrojeniowej. Wprowadził specjalistyczną technologię
z wykorzystaniem szeregu zawodowych tajników.
Działalność prowadził pod szyldem: „Mechanika
precyzyjna”, świadcząc też różnorodne usługi dla
ludności.
Z początkiem lat 80. XX wieku profesję
i firmę odziedziczył syn Waldemar Laskowski,
który przez wiele lat zgłębiał arkana zawodu w rodzinnym warsztacie. Naprawiał wówczas między
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innymi broń, którą w czasie pobytu w Polsce polował prezydent Jugosławii Josip Broz Tito oraz były
premier Piotr Jaroszewicz, a także broń, która brała udział w pierwszej ekranizacji filmu „W pustyni
i w puszczy”, z której główny bohater Staś Tarkowski (odtwórcą tej pamiętnej roli był Tomasz Mędrzak) strzelał do lwa.

Kurkowa broń z filmu „W pustyni i w puszczy”
w reżyserii Władysława Ślesickiego, wg. znanej powieści Henryka Sienkiewicza (fot. Stefan Ciechan).

Firma zaczęła rozkwitać po 1989 roku, gdy
nowy właściciel uzyskał koncesję na sprzedaż
broni i amunicji. Przybywało klientów, a z usług
rusznikarza Waldemara Laskowskiego nadal korzystali znani politycy jak: były premier, posłowie,
senatorowie oraz aktorzy. Dzięki udziałowi w Światowych Targach Broni IWA w Norymberdze, nawiązał kontakty z producentami narzędzi i technologii
dla rusznikarzy. Jakość i wachlarz usług rozszerzył
w wyniku współpracy z Trunem Unsetem - norweskim wytwórcą broni i Bertilem Johansonem
- szwedzkim współkonstruktorem sztucera Carl
Gustaf 2000 oraz polskim rusznikarzem Romanem
Tołczykiem. Ponadto wymieniał doświadczenia
z Michaiłem Dragunowem - konstruktorem wojskowego SWD - Snajperskiej Wintowki Dragunowa.

Podczas spotkania oczywiście doszło do wymiany
wizytówek.

Rusznikarstwo

Waldemar Laskowski i Jordan Jordanov - niemiecki
ekspert od broni i amunicji, autor publikacji w prasie
niemieckiej i amerykańskiej, również członek NRA, fenomenalny strzelec na odległości 1000 i więcej metrów.

Wymagająca domena rusznikarza

Waldemar Laskowski jako wykładowa w dziedzinie
montażu lunet Wojskowego Instytutu Technicznego
Uzbrojenia.

stalowe hartowane części broni uzyskują subtelny
niebieskawy odcień i zwiększoną trwałość powłoki.
Firma posiada także nie mniej interesujące patenty
służące odnawianiu kolb oparte na przedwojennej
technice odświeżania starych poczerniałych mebli. Metodę tę wyjawił przed dwudziestu pięciu laty
Jan Brześciński, krasnostawski stolarz z ulicy Jezuickiej. Okazała się wyjątkową, ponieważ - jak
twierdzi Waldemar Laskowski - nie napotkał jej
w literaturze zarówno powojennej jak i przedwojennej. Dzisiaj nie wyobraża sobie bez niej funkcjonowania firmy. Metoda jest rewelacyjna a jednocześnie prosta. Zawsze doprowadza starą zniszczoną
kolbę każdej broni do fabrycznej nowości.

Unikalny sztucer myśliwski prezydenta Josipa Broz Tito.
Na zdjęciach z generałem Mirosławem Różańskim
i generałem Jarosławem Miką - kolejnymi dowódcami
generalnymi rodzajów sił zbrojnych w Polsce.

Od 2003 roku krasnostawska firma rusznikarska stosuje specjalną technologię oksydowania z zastosowaniem niklu i platyny dzięki czemu

Na zdjęciu widoczny złoty monogram
w kształcie autografu prezydenta. Sztucer trafił do
pracowni W. Laskowskiego, ponieważ upadł na
ziemię i nastąpiło wgniecenie kolby oraz uszkodzenie mocowania lunety. Sztucer został naprawiony i przestrzelany, a wszystko wydarzyło się
pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, gdy
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Broń jednego z bardziej znanych obywateli Polski poddana renowacji wg metody Jana Brześcińskiego.
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polowania. Następnego dnia podpisał bardzo korzystną dla Polski umowę na licencyjną produkcję
pralek automatycznych Polar 663 Bio, którą znał
chyba każdy Polak, podobnie jak jugosłowiańskie
auta marki Zastawa.
Waldemar Laskowski od dawna nosił się
z zamiarem podpatrzenia warsztatu renomowanych producentów broni. Po kilkuletnich staraniach
otrzymał zgodę na odwiedziny w najsłynniejszych
angielskich firmach wytwarzających broń myśliwską dla najbogatszych. W ciągu dwóch tygodni odwiedził Purdey&Son, Holland&Holland czy
Boss&Co.

Precyzyjny karabin z przeznaczeniem do zawodów
strzeleckich wykonany przez W. Laskowskiego.

W. Laskowski z ręcznie wykonaną bronią marki
Holland&Holland do polowań w Afryce. W tle portret
założyciela firmy w 1835 roku. Cena prezentowanego
podwójnego sztucera w kalibrze 600 Nitro Ekspres po
przeliczeniu wynosi 785 tys. złotych.

Najnowszy model karabinu przygotowany na mistrzostwa Polski w pracowni krasnostawskiego rusznikarza.

prezydent Jugosławii Josip Broz Tito podczas jednej z wizyt dyplomatycznych w Polsce wybrał się
na polowanie w Bieszczady. Ustrzelił żubra i był
wówczas niezwykle zadowolony z wyników tego
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Od 2000 roku jest członkiem Amerykańskiej
Federacji Strzeleckiej NRA. W tym samym roku,
decyzją rady miasta i burmistrza Andrzeja Jakubca
otrzymał zgodę na bicie herbu miasta Krasnystaw
na swoich wyrobach. Z nieustannym zamiłowaniem doskonali rodzinny warsztat oraz konstruuje
własne modele broni. Mało kto wie, że z karabinu wyprodukowanego przez niego w 2013 roku
wystrzelany został absolutny rekord Polski, który
do dzisiaj nie został wyrównany. Rekord osiągnął
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Dwadzieścia punktowanych dziesiątek
(fot. Waldemar Laskowski).

W firmie Purdey&Son z Nitro Ekspres kal. 577.
Szacowana cena - 710 tys. zł.

Mistrzostwa Europy - strzelanie w zespołach.
Na podium: pierwszy od lewej Rafał Klecki (II miejsce),
trzeci Bogdan Raczyński (I miejsce) strzelają z broni
W. Laskowskiego, obok polscy generałowie.
Firma Boss&Co założona w 1850 roku do dzisiaj
prowadzona jest przez jedną rodzinę. Jakość produkcji
i zastosowanych materiałów zapewniana jest stuletnią
gwarancją! Na zdjęciu krasnostawski rusznikarz z
synem właściciela.

maksimum, czyli 200 punktów uzyskanych z 20
strzałów (każdy w dziesiątkę) z odległości 300 m.
Kolejnym modelem wypracowanym przez
wieloletnie próby i doświadczenia jest nowy kaliber broni snajperskiej nieistniejący dotychczas
na świecie. Przeznaczony jest i specjalnie dostosowany do dalekonośnych strzałów. Pod koniec
2019 roku wykonał dwa karabiny w tym kalibrze.
10-11 lipca 2020 roku na Mistrzostwach Polski
Snajper Nowa Dęba zawodnicy używający broni

Zespół strzelecki DELTA.

w tym kalibrze zajęli w najważniejszej konkurencji
- trójboju, na 300, 600 i 800 metrów pierwsze i drugie miejsca. Można powiedzieć, że jest to bezspor-
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Sztuka

„Obrazki z podróży”
- Wystawa akwareli emigranta - 6.03.2020 r.
Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

Julian W. Psujek, „Akwarele”, AKAPIT, Lublin 2020, ss. 24.
Waldemar Laskowski jest jednym z założycieli Krasnostawskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „Patron”
w Krasnymstawie (2013), oraz założycielem i trenerem
zespołu strzeleckiego DELTA. Członkowie zespołu
podczas ćwiczeń oraz w zawodach używają broni wykonanej przez W. Laskowskiego na dystansach od 300 do
1200 metrów.

ny sukces, który ukoronował ponad 30 lat pracy
w zawodzie rusznikarza i konstruktora.
Waldemar Laskowski jest również rzeczoznawcą i biegłym sądowym, autorem ponad 90
artykułów w polskiej i zagranicznej prasie na temat
broni, amunicji i balistyki w czasopismach: „Brać
Łowiecka”, „Łowiec Polski”, „Łowiec Lubelski”,
„Myśliwiec Kresowy”.
Krasnostawskiego konstruktora i rusznikarza we wszystkich działaniach wspiera małżonka
Anna. Oboje nie tylko służą pomocą myśliwym, ale
również od lat należą do Koła Łowieckiego nr 16
„Szarak”. Kontynuują rodzinną tradycję myśliwską,
którą zapoczątkował ojciec Anny - Jan Seweryn,
krasnostawski fotograf oraz współzałożyciel „Szaraka”.

Julian W. Psujek, Ul. Jezuicka, akwarela, 61x46.

Andrzej David Misiura
Fot. Stefan Ciechan oraz archiwum
W. Laskowskiego
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Julian W. Psujek, Ul. Sikorskiego, akwarela, 61x46.

Sport

Henryk Sieńko

Start 1944 Krasnystaw

Start 1944 Krasnystaw

Pohukiwał, krzyczał, komentował pod nosem
zagrania i kiksy

Przed rozpoczęciem wiosennej rundy Start
został osłabiony. Działacze mieli swoje argumenty. Witold Mazurek i Ryszard Dyjak poprosili klub
Lata 70.
o zwolnienie. Trener Zenon Wesołowski miał do
dyspozycji następujących graczy: Jerzy Zaworski,
Lata siedemdziesiąte to złoty czas lubel- Karpiński, Roman Kokotowski, Stanisław Kokotowskich juniorów. Zdobywali medale mistrzostw Pol- ski, Perestaj, Zdun, Basiński, Antoniak, Janusz Zaski, wygrywali turnieje mistrzowskie, a Władysław worski, Furgała, Bobryk, Jabłoński, Czajka, Patyk,
Żmuda także walczył o medale mistrzostw Euro- Słupianek i Pisarczyk. Zapowiadała się twarda walpy juniorów i mistrzostw świata seniorów. Talenty ka o obronę pobytu w Klasie O. Pierwsze mecze poznajdowano wszędzie. W Krasnymstawie błysz- nownie zaskoczyły kibiców. Start, w strugach ulewczeli bramkarze, toteż szybko zmieniali otoczenie. nego deszczu, pokonał u siebie Lewart 1:0 po golu
Juniorowi Mazurkowi „reklamę” w Kraśniku zrobił Basińskiego. W Kraśniku ze Stalą II padł remis 1:1
Janusz Zaprawa, który zdaniem tamtejszych kibi- (gol Zaworskiego na 1:0). Wyrównał Anders. Klęska
w Hrubieszowie była do przewidzenia. Unia przeców, kiedy miał dzień - bronił wszystko.
Piłkę niższego szczebla wyznaczały prob- grała przecież u nas 0:4. Trzy tygodnie później Unia
lemy sportowo-organizacyjne pojawiające się miała okazję jeszcze bardziej upokorzyć naszych
w rytm jesienno-wiosennego grania. Transfery, graczy. U siebie rozgrywała mecz o Puchar Polski.
walka o pieniądze, sprawy życiowe i tradycyjnie Lecz tym razem Start wygrał po dogrywce 2:1. Jak
lokalne ambicje i możliwości. Na początku dzie- zwykle takie mecze nadwyrężają mocno kondycję
sięciolecia ponownie pojawił się na krótko trener zawodników, toteż w kolejnym tygodniu Start przeCzesław Żurawski, po nim ster klubu obejmowali: rżnął arcyważny mecz z Turem Milejów (u siebie)
Marian Derkacz, Zenon Wesołowski i wreszcie Jó- 0:1. Spadł na trzecie miejsce od końca tabeli. Strach
przed spadkiem zaczął zaglądać naszym w oczy.
zef Orkiszewski… Także inni.

Część VII

W mistrzostwach Polski juniorów Witold Mazurek grał „na wypożyczeniu”. Później wrócił do Krasnegostawu.
Tutaj Stal Kraśnik wybiega na mecz mistrzowski juniorów… Bramkarz rodem z miasta nad Wieprzem zostanie
wicemistrzem Polski.
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Start 1944 Krasnystaw
Roman Kokotowski - legenda klubu przełomu lat 60/70.
Wyjechał z kraju.

Jednocześnie
trzeba było rozegrać
mecz pucharowy z Hetmanem Zamość, wówczas solidnym zespołem
III ligi. Czerwcowy mecz
o wejście do czwórki
najlepszych zespołów
PP na szczeblu województwa
zgromadził
w Krasnymstawie komplet kibiców. Przecież
Hetman grał o rzut kamieniem od Krasnegostawu. Goście przybyli
w najmocniejszym zestawieniu z Wężykiem
i Jandą na czele. Ale
tego dnia nasi przejechali się po gwiazdach Zamościa i okolic i wygrali 3:2, prowadząc do przerwy 2:0.
Bramki strzelili: Henryk Mazurek, Furgała i Basiński.
Po sąsiedzku - Chełmianka w innym półfinale przegrała ze Stalą Kraśnik 0:1, a gola wbił Pulikowski.
Los połączył zaraz Start ze Stalą w walce o finał.
Mecz rozegrano w Krasnymstawie, a ulewa sprzyjała lepszym technicznie gościom. Mimo anormalnych
warunków nasi zagrali świetnie, ale tak świetnie, że
tego dnia mogli strzelić tylko jednego gola. Bo pech
i wszelkie inne licho uwzięło się tego dnia na Start.
Napastnicy bombardowali bramkę, a gole strzelali goście. Na uderzenia Kaczana, Pulikowskiego
i Wyrwy Start odpowiedział tylko trafieniem Henryka Mazurka. Szansa awansu odjechała, ale emocje
i znakomita postawa Startu w pucharach zostały
zapamiętane i zapisane w kronikach. Bo był to znakomity sezon dla naszej piłki. W meczach pucharowych z pewnością wyróżniał się Henryk Mazurek,
błyskotliwy skrzydłowy. Później ten utalentowany
piłkarz zostanie prezesem znanej w kraju Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Kasiłanie.
Start, pokonując w Świdniku Avię II 1:0 (gol
Antoniaka), zapewnił sobie ligowy byt. Ryszard
Dyjak, chociaż strzelał gole tylko w jesiennej rundzie, zajął miejsce w czołówce strzelców (8). Rywalizację wygrali Żmijewski i Wiśniewski (Unia
Hrubieszów) - po 16 bramek. Ludwik Antoniak
miał na koncie 5 goli i również „załapał” się w elicie
strzelców.
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Jesienią 1971 roku Start wystartował ponownie w Klasie O. To był chyba pierwszy przypadek, kiedy Start po awansie do tak wysokiego
szczebla rozgrywek, utrzymał się na kolejny sezon. Skład niewiele się zmienił. Zespół wzmocnił
Józef Majdan, który podczas studiów bronił barw
Podchorążaka Szczytno. Po ośmiu latach ponownie pojawił się w roli trenera Czesław Żurawski.
Ze składu klubu sprzed ośmiu lat w kadrze Startu
pozostali tylko: Józef Bobryk i Władysław Patyk.
Wspomina Władysław Patyk: - Bez względu na
wyniki, trener Żurawski był na pewno znakomitym
fachowcem. Pozornie nerwowy, pohukiwał, krzyczał, komentował pod nosem zagrania i kiksy... Ale
też był przede wszystkim sprawiedliwy dla nas.
Wymagał wiele, ale nie oszczędzał się, ćwicząc razem z nami i pokazując jak należy wykonywać zadania. No i przede wszystkim świecił przykładem
poza boiskiem. Był abstynentem, toteż strasznie
przeżywał, kiedy zdolni piłkarze łazili po barach
i knajpach i trwonili kondycję i zdrowie. To były jego
porażki! Mówił o tych porażkach!
W premierowej potyczce nasi piłkarze
świetnie spisali się, remisując w Lublinie z Lublinianką II 2:2. Zaiste dziwny był to mecz. Gospodarze mający w pierwszej fazie gry wielką przewagę, po pół godzinie przegrywali ze Startem 0:2
po szkoleniowych kontrach wykończonych przez
Furgałę i Zaworskiego. Lublinianka z trudem zdążyła wyrównać po bramkach Junga i Wasilewskiego. Na boisku pojawił się Grzegorz Bakalarczyk,
później trener Motoru Lublin i Hetmana Zamość.
Wydawało się, że Start jest w piłkarskim gazie
i bez problemów będzie sobie radził w rozgrywkach. Niestety, już w drugiej kolejce kibice otrzymali srogi prysznic. Start przegrał w Krasnymstawie
z Ładą Biłgoraj 1:4, a przegrywał już 0:4, po golach Beka (3) i Edwarda Ożogi. W 90 minucie honor uratował Antoniak. „Rewelacyjny beniaminek
nie traci impetu!” napisano w Tempie o Ładzie,
a kibice wściekali się na zły los. Łada nie zawojowała jednak ligowych boisk i już w następnej kolejce
w Lublinie przegrała z Lublinianką II 2:4. W Starcie
w świetnej formie był Janusz Zaworski, lecz drużyna jako całość prezentowała się mizernie i już
po kilku kolejkach była czerwoną latarnią. Z meczu
na mecz było gorzej, a punkty Start zdobywał ciułaniem remisów. Po 10 kolejkach miał na koncie
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4 punkty zdobyte w czterech remisowych grach.
Dopiero w 11 kolejce nasi przełamali niemoc i pokonali w Międzyrzecu Huragan 1:0 po złotej bramce Jerzego Basińskiego zdobytej w 43 minucie. To
zwycięstwo było zasługą Witolda Mazurka, który
w bramce dokonywał ekwilibrystycznych ćwiczeń
gimnastycznych, ale gola nie przepuścił. Kryzys
klubu można było obejrzeć w prasie. Start zajmował ostatnie, 14 miejsce w tabeli.

a Start bronił się zaciekle, licząc minuty do gwizdka. W 90 minucie snajper wbił dla Łady drugiego
gola i kibice gospodarzy mogli się szyderczo zaśmiać z naszych: „Zamiast grać, patrzyli na zegarki!”. „Ojej, jeśli Pan Bóg jest kibicem futbolu, to nasi
muszą być wielkimi grzesznikami! Taka kara!!!”.

Ojej!
W styczniu działacze postanowili połączyć
dwa kluby Start i LZS i utworzyć Międzyzakładowy
Ludowy Klub Sportowy. Miał to być klub wielosekcyjny, a opiekować miało się nim zrzeszenie LZS.
Prezesem został Tadeusz Okoński. Kibice i działacze liczyli, że tak ułożony miejski sport odbuduje
swoją pozycję. Przede wszystkim liczono, że piłkarze obronią ligowy byt.
W przerwie zimowej Start został jednak
osłabiony. Perestaj został wcielony do wojska, nie
grał Janusz Zaworski, natomiast Karpiński zakończył karierę. Trenerem został Marian Derkacz. Do
drużyny powrócił - tak zapowiadało w „Skarbie Kibica” „Tempo” - Ryszard Dyjak, a z nowych graczy
pojawili się: Krawiec, Łagowski, Sidor, Pidek, Baluch i Mojski. Nie było w składzie Bobryka, Henryka Mazurka. Odszedł też Janusz Koss. Start miał
dwa punkty straty do Huraganu, trzy do Motoru II,
cztery do Tura Milejów, pięć do Łady i Podlasia,
oraz sześć do Opolanki - tej Opolanki, która awansowała dzięki Startowi i która ogrywała go bezlitośnie w Klasie O (4:2, 5:0, 3:2).
Pierwszy mecz Start przełożył ze względu
na remont boiska. Oczywiście na zakończenie
sezonu. Mogło to mieć znaczenie, bo dwa punkty
mogły decydować o pozostaniu w lidze. W drugiej
kolejce rewanżów Start grał w Biłgoraju i zwycięstwo mogło być mocnym odbiciem psychicznym,
dla walki o cel podstawowy - byt w Klasie O. Po
meczu, którego dramaturgia przekroczyła wytrzymałość kibiców, Start przegrał 1:2. W 47 minucie
Jerzy Basiński uzyskał prowadzenie i podopieczni trenera Derkacza skutecznie bronili wyniku.
W 74 minucie Jerzy Mura wyrównał, a w 84 minucie
nie wykorzystał karnego. Łada nadal atakowała,

Bohaterowie lat 70. Od lewej Józef Majdan
(poźniej krótko będzie trenerem), Jerzy Basiński
i Waldemar Mojski.

Mecz, który miał być przełomem, stał się
początkiem końca. Porażka ze Stalą II Kraśnik 1:2
pomimo prowadzenia 1:0 (Basiński z karnego). Do
Świdnika zespół pojechał już praktycznie rozłożony psychicznie i zebrał baty 0:5. To była trzecia
porażka z rzędu. Przełom miał nastąpić w meczu
z Podlasiem Biała Podlaska. Znamienne były słowa reportera „Tempa”: „Tylko do momentu utraty
bramki gospodarze byli równorzędnym przeciwnikiem dla Podlasia”. A więc drużyna psychicznie nie
była przygotowana do takich ciosów. Gola strzelił
Głowiński, który pokonał Mazurka potężnym strzałem z wolnego. Po tym meczu Start miał już pięć
punktów straty do przedostatniego zespołu Huraganu i osiem do dwunastego Motoru II. Szansa na
uratowanie się przed spadkiem była minimalna.
Może dlatego piłkarze, już bez tego balastu psychicznego zaczęli grać nieco lepiej i po czterech
meczach bez punktu urwali wreszcie jeden punkt
bezlitosnej dla niego Opolance, remisując w Opolu
Lubelskim 1:1 (Baluch), gdzie po raz któryś z kolei
bohaterem został bramkarz Witold Mazurek. Kolejny mecz - z Motorem II w Krasnymstawie był pokazem indolencji naszych gwiazd. Potężna przewaga zdesperowanych zawodników, którzy chcieli
odzyskać choćby minimum zaufania kibiców, zaowocowała wynikiem 0:2, po katastrofalnych kiksach obrońców. Wbili sobie nawet samobójca. Na
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piętnaście minut przed końcem niezawodny Ludwik
Antoniak strzelił kontaktowego gola, zaś pięć minut
później doprowadził do wyrównania, a Leszek Dziełakowski nie miał nic do powiedzenia. Tak tracono
kolejne bezcenne punkty. Pucharowa porażka 0:3
z Ładą była „obowiązkiem”. Dopiero w 7 kolejce
rundy rewanżów Start wygrał. Sensacja wydarzyła
się na boisku silnego (5 miejsce) Sygnału Lublin,
a bohaterem spotkania, oprócz bramkarza Mazurka
był Tadeusz Sawa, strzelec dwóch goli. Ten mecz
był jednak pewnie przypadkowym zwycięstwem, bo
kolejne to kontynuacja serii porażek: z Unią Hrubieszów 1:2 (Basiński), Turem Milejów 1:6 (Sidor).
W takiej sytuacji pokonanie mizernego, przedostatniego teamu Huraganu Międzyrzec 4:2 nic nam nie
dawała. Trzy gole, w tym dwie z „jedenastek” strzelił
Jerzy Basiński, jednego Antoniak.
W Krasnymstawie można było świętować
opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli. Jeszcze tylko zaległy mecz z Lublinianką (2:1) i ostatni
z Chełmianką 2:5 i Start pożegnał się z Klasą O.
Ligę wygrała Stal Poniatowa, przed Avią II, Lublinianką II, Chełmianką i ...Opolanką. W tabeli
strzelców najwyżej uplasowali się: Jerzy Basiński
10 goli i 7 miejsce, oraz Ludwik Antoniak 10 miejsce z 8 golami. Ale był to marny sezon!!! „Czyżby
zadziałała klątwa rzucona przez koziarzy z Izbicy
po meczu w 1970 roku, kiedy to Start odebrał Ruchowi wspólny awans do Klasy O!?”.

Start 1944 Krasnystaw

Stanisław Karpiński
Wiosenną rundę piłkarze już w Klasie A
rozpoczęli od 3:0 z RKS Rejowiec. Później było
jeszcze lepiej. Z jedenastu spotkań Start wygrał aż
osiem, między innymi: 7:0 z Famegiem Zwierzyniec, 7:2 z LKS Modliborzyce, 6:1 z Sanną Zaklików. Trzy remisy: z Zadrzewiem Zawadówka 1:1,
Ruchem Izbica 0:0 (cienka zemsta!) i Janowianką
Janów Lubelski 2:2 dały zespołowi pierwsze miejsce w tabeli i awans do klasy okręgowej. Drugi
w tabeli Zadrzew zanotował 8 punktów mniej. Trenerem tego zespołu był Józef Orkiszewski, a jego
barwy najczęściej reprezentowali wówczas: Witold
Mazurek, Jerzy Zaworski, Józef Majdan, Roman
Kokotowski, Adolf Kaczmarek, Waldemar Miller,
Andrzej Sidor, Jerzy Basiński, Ludwik Antoniak,
Jerzy Furgała, Waldemar Mojski, Zbigniew Mandziak, Bogdan Słupianek, Tadeusz Sawa, Roman
Zdun, Andrzej Baluch. Start nie przegrał żadnego
meczu, notując 16 zwycięstw i 6 remisów. Stosunek goli 67-16.

Ruch czekał na kolejne derby powiatowe?
Miały mieć dodatkowy smak!
Jesień 1972. Na początek Start remisuje
3:3 z RKS Rejowiec. Później wygrywa w Poniatowej 3:0 ze Stalą II i gromi Zadrzew 3:0. Jest na drugim miejscy w tabeli Klasy A (Południe). Co z tego
sukcesu, jeśli na pierwszym miejscu znajduje się
Ruch Izbica, który czeka właśnie na spełnienie się
klątwy. Obie drużyny idą niemal łeb w łeb. Jak Start
remisuje 1:1, to i Ruch 1:1. Wreszcie 1 października dochodzi do „świętej wojny” w Krasnymstawie.
Tego dnia miasto w godzinie meczu wymiera. Start
wygrywa 4:1, a kibice świętują do późnych godzin
porannych. Na koniec rundy jesiennej Start jest na
drugim miejscu - za Stalą II Poniatowa, z tą samą
liczbą punktów.
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Jerzy Zaworski i Witold Mazurek.

Stanisław Karpiński od czterech lat był
kapitanem drużyny. W 1973 roku kończył karierę
i nie grał przez cały sezon, niemniej miał udział
w powtórnym awansie Startu do Klasy O. Wspomina: - To był mój 20 sezon ganiania po boiskach.
Zaczynałem jako 15-latek w 1954 roku, pamiętnym,
bo Krasnystaw był wówczas na ustach piłkarskiej
Lubelszczyzny. Strasznie przeżyliśmy dyskwalifikację po „wyczynach” Franka Buchta bardziej
znanego jako „Złota Nóżka”. Przez te 20 lat z prze-
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rwą na służbę wojskową na przełomie lat 50. i 60.
rozegrałem na pewno ponad 500 spotkań. Dzięki
pomocy prezesa Henryka Bijaty podjąłem pracę
w Powiatowej Radzie Narodowej i była to nagroda
za postawę na boisku. Dzisiaj w wielu klubach jest
podobnie, bo praca jest dla piłkarzy również nagrodą za boiskowe osiągnięcia. Byłem lewym obrońcą,
toteż rzadko strzelałem bramki, ale raz pozwolono
mi strzelić karnego. To było w wygranym meczu
z Janowianką. Pamiętam świetnych trenerów:
Skoneckiego, Hernika, Żurawskiego, Steinmetza,
Wesołowskiego i Orkiszewskiego. Na boisku doskonale rozumiałem się z kolegami z obrony: Jankiem Kowalczykiem, Januszem Perestajem oraz
Romanami - Kokotowskim i Gołąbkiem.
Tej jesieni jeszcze inny fakt pewnie zadowolił zawodników Startu. Z Klasy O spadła Opolanka Opole Lubelskie. Jednocześnie znakomicie
poczynali sobie nasi gracze w Pucharze Polski,
awansując aż do ½ finału na szczeblu województwa lubelskiego. Byli więc w czwórce najlepszych
zespołów tej rywalizacji, eliminując po drodze kilku wyżej notowanych przeciwników. Start pokonał
Tomasovię 3:1, Fameg Zwierzyniec 4:0, trzecioligową Avię Świdnik 1:0, wreszcie także trzecioligową Wisłę Puławy 4:2, rozstrzygając zawody już
w pierwszych 45 minutach, kiedy to gospodarze
wpakowali gościom trzy gole, nie tracąc ani jednego. Bramki w tym spotkaniu strzelili: Ludwik Antoniak 2, Jerzy Basiński i Tadeusz Sawa.
W Krasnymstawie zapanowała wielka radość, klub był o krok od sprawienia wielkiej niespodzianki w historii startu w Pucharze Polski. Jego
przeciwnikiem w walce o finał był rezerwowy zespół
Avii Świdnik, a więc Avia II. Oczywiście ów rezerwowy team trzecioligowców wzmocnił się kilkoma
graczami wcześniej wyeliminowanymi przez Start,
na co zresztą prawie zawsze zezwalały przepisy
PZPN. Start zagrał znakomity mecz i o mały włos
a pokonałby Avię II. Jeszcze przy stanie 0:0 nasi
nie wykorzystali kilku wybornych okazji. Tymczasem jedna z kontr Avii zakończyła się przypadkowym strzałem późniejszego gwiazdora Lucjana
Oskroby. Marzenia o finale zostały brutalnie przerwane. Pech!!! Nie pomogła rewelacyjna forma
bramkarza Jerzego Zaworskiego.
Jesienią Start „wystartował” po raz kolejny
w rozgrywkach klasy okręgowej (wcześniej grał
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w tej samej klasie, lecz zwała się ona Ligą Okręgową). W hierarchii cyfrowej była to nadal lokalna
IV liga. Podobnie jak podczas pierwszego pobytu
Startu w tej klasie - na inaugurację przeciwnikiem
naszych była Wisła Puławy. Po „złotej bramce”
Andrzeja Sidora gospodarze wygrali 1:0, a kibice
uwierzyli, że mają drużynę na poziomie rywalizacji w czołówce tabeli. Szybko zostali sprowadzeni
na ziemię. Z Sygnałem Lublin Start przegrał 0:2,
a z Lublinianką II 1:2. Później sensacyjnie odebrał punkty liderowi rozgrywek Chełmiance (0:0),
co zepchnęło Chełmiankę z pierwszego miejsca.
Kiedy kibice solennie stęsknili się za kolejnym
zwycięstwem, nadeszła sensacyjna wiadomość
z Kraśnika - Start ograł Stal 2:1 po bramkach Stanisława Horeckiego i Jerzego Furgały. Cóż to był
za mecz! Przecież jeszcze niedawno Furgała trenował w Kraśniku i miał być w przyszłości podporą
Stali. - Pewnego wieczoru przyszedł do mnie do
hotelu jeden z gwiazdorów Stali i powiedział, że
my jesteśmy jeszcze młodzi i mamy czas na wielką
piłkę - wspominał po latach kraśnicki epizod Jerzy
Furgała. - Zrozumiałem, że nie przebiję się przez
tamtejszy „układ”.
Dwa do jednego w Kraśniku po strzałach
Stasia Horeckiego, młodszego brata niedoszłej
gwiazdy Stali Ryszarda Horeckiego i Furgały.
A więc gwiazd powiatu Krasnystaw. „- Kto nie zaznał smaku tak słodkiej zemsty piłkarskiej, ten niewiele wie o grze w futbol” - mogli mówić nasi napastnicy. Takie mecze mają różne oblicza i kulisy,
niemniej zawsze są trwałym fragmentem piłkarskiej
przekory. „- Nie chcieliście mnie, to teraz macie!”
Po latach, kiedy wielki futbol zawładnął kanałami
telewizji światowych, podobnych przypadków będzie więcej, a szlagierowym przykładem jest „niechciany” w Barcelonie Walijczyk Mark Hughes. Po
odejściu z Nou Camp znalazł się w Manchesterze
United. Do finału Pucharu Zdobywców Pucharów
awansowały FC Barcelona i Manchester United.
„Czerwone diabły” z Old Trafford wygrały 2:0,
a oba gole wbił Mark Hughes. „- Na pohybel frajerom!” - mógł wznieść szampański toast Hughes.
„- Na pohybel kraśniczakom!” - mogli śpiewać
w drodze powrotnej z Kraśnika po meczu ze Stalą
piłkarze Startu z Furgałą i Horeckim na czele.
I niech nikt nie mówi, że takie porównanie
jest nie na miejscu, bo nie można porównywać tak
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przepastnego poziomu wyczynów. Guzik prawda! Takie zdarzenia tworzą historię piłki zarówno
w wymiarze kamer telewizji satelitarnych jak i na
boiskach A klasy czy III ligi. Wyzwalają wśród kibiców takie same emocje i namiętności.
Kiedy piłkarze dojechali do Krasnegostawu,
rozpytywani o wynik powiedzieli, że przegrali 1:2.
Kibice byli zadowoleni, że tylko 1:2, bo spodziewali
się pogromu. Następnego dnia rano, czytając relację z meczu w gazecie, przecierali oczy ze zdumienia. Pomstowali też w duchu na kumpli za to
„słodkie” oszukaństwo. No i przede wszystkim byli
dumni.
Dwanaście punktów zdobytych jesienią
i dwunaste miejsce w tabeli. W pamięci kibiców
utkwiły inne spotkania, choćby z Traveną Trawniki, rozegrane w 9 kolejce w Krasnymstawie. Oto
jak padały gole: 0:1 Mirecki (36’), 0:2 Wróbel (37’),
1:2 Sawa (65’), 2:2 Sawa (67’), 2:3 Młynarski (80’),
2:4 Marzec (82’). Dwubramkowe seriale minuta
po minucie, ale obrona Startu została rozbrojona.
W kolejnej rundzie Start zremisował z Motorem 1:1
po golach Chachuły w 52 minucie i Sawy w 62. W
Motorze brylowali: Wiater, Kozłowski i Chachuła,
w Starcie dotychczasowych bombardierów wyręczał Sawa. W Biłgoraju Łada przegrała ze Startem
1:3 (bramki: Sidor 2, Sawa - jego 4. kolejny gol
w lidze). Ludwik Antoniak w meczu z Unią Hrubieszów (2:1) strzelił dwie bramki z karnych. Był
w tym elemencie gry bezbłędny. Kibice żałowali
spotkań przegranych, na przykład z Lublinianką
Ib 1:2. Wśród gości czołowe role odgrywali: Wideński, Kasprzyk, Tosiek, Zientak i Bakalarczyk.
Zresztą uznanych i niedoszłych gwiazd futbolu
kibice Krasnegostawu oglądali stale. W meczu
z Tomasovią w zespole gości grał Marian Kopczan,
później zawodnik Avii Świdnik i Toronto Falcons
w Kanadzie (grał tutaj przed nim sam Euzebio).
Grał też wówczas w Tomasovii Józef Kirsz, który
do piłkarskiej kariery startował razem z Włodzimierzem Lubańskim (w Piaście Gliwice). W Stali
Kraśnik brylował Andrzej Pop, w Unii Hrubieszów
bracia Lebiedowiczowie, w Stali Poniatowa Mięśniak, Ochodek, Dębiński i Sola.
Pechowe porażki z drużynami dolnych rejonów tabeli okazały się znamienne. Start raz wygrywał, raz przegrywał, a kibice miłość do swoich
graczy zaczęli dzielić z namiętnościami wobec
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reprezentacji narodowej. Przecież w październiku Polska zremisowała na Wembley z Anglią 1:1
i wywalczyła awans do finałów Mistrzostw Świata. Łąki, klepiska, błonia, byle jakie place do gry
zapełniły się dziećmi i młodzieżą. Każdy chciał iść
w ślady Lubańskiego, Deyny i Tomaszewskiego.
A w „Sportowcu” ukazał się felieton Jerzego Górzańskiego, który cytował list kibica piłki z Krasnegostawu. Cytuję i ja. Bo czyta się go z wielką
przyjemnością i ...żalem, że jego treści nikt w Krasnymstawie nie spopularyzował: Panie redaktorze,
nie jesteśmy wcale tacy naiwni, żeby nasz sukces
na Wembley rozpatrywać jedynie jako zwycięstwo
jedenastki orłów nad jedenastką lwów. My przede
wszystkim udowodniliśmy, że mamy ciekawsze
życie towarzyskie, że nasze mieszkania są otwarte prawie dla każdego. Anglicy zamknięci w swoich lodowatych domach, ponieśli także klęskę na
gruncie towarzyskim. Proszę zauważyć: ile było
takich sytuacji, kiedy Anglicy wciąż potykali się
o siebie, przewracali na polu karnym, jak gdyby
po raz pierwszy mieli ze sobą do czynienia. Gdy
tymczasem nasi sprawiali wrażenie ludzi świetnie
siebie znających, zaprzyjaźnionych, takich co to
przed chwilą spotkali się na imieninach czy też na
innym bankiecie. Byliśmy świadkami zwycięstwa
biesiady nad fanfaronadą zamkniętych w czterech
ścianach zachodnich konsumentów. Nic dodać,
nic ująć. Może jedynie to, że Anglicy tak po prawdzie, to nigdy nie mieli wielkiej piłkarskiej drużyny
narodowej. Mistrzostwo świata zdobyli bez grania
eliminacji, na swoich boiskach, a i to z wydatną
pomocą grupy sędziów, w newralgicznych meczach z Argentyną 1:0 (usunięcie Rattina) i w finale
z Niemcami (słynna bramka w dogrywce, której nie
było). A gdy już jechali na finały, to zwykle lał ich
kto chciał z Amerykanami wzmocnionymi haitańskimi uchodźcami na czele (1950 rok 0:1 po golu
Barryego Gaetjensa).
No ale dobrze, że tak świetnie się promowali, bo tym większy był nasz sukces na Wembley.
Bo setki tysięcy dzieci w Polsce zaczęło uprawiać
futbol... Każdy skutek ma swoją przyczynę, a przyczyna rodzi nowe skutki. Wembley otworzyło nam
drzwi na salony światowego futbolu. Otrzepało
z kompleksów...
W 1973 roku w Krasnymstawie dokonano
też wyboru nowego włodarza miasta. Został nim
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Tadeusz Okoński, wówczas przewodniczący Rady
Powiatowej Federacji Socjalistycznych Związków
Młodzieży Polskiej. Wcześniej był działaczem
Związku Młodzieży Wiejskiej, ale przede wszystkim był też etatowym sekretarzem Rady Powiatowej Ludowych Zespołów Sportowych. Znał więc
problemy sportu od podszewki, był związany emocjonalnie ze sportem. Działacze liczyli więc na
wszechstronną pomoc dla ambitnych sportowców
uprawiających różne dyscypliny w klubie Start. Tym
bardziej, że w swojej karierze Tadeusz Okoński był
też prezesem Startu. W nawale obowiązków zrezygnował z prezesowania klubem, a jego miejsce
zajął Józef Madeja. Krasnystaw liczył wówczas 13
tysięcy mieszkańców i prężnie się rozwijał.

skiej z Raksem, prowadziła do przerwy 2:0. Nawet
remis powodował, że to Raks spadał z ligi, a Start
by w niej pozostał. Ale „chłopaki” z Kraśnika dali
sobie wbić w drugiej połowie gry trzy gole i Raks
wygrał 3:2!
Oto co napisał reporter „Sztandaru Ludu”:
Wyraźnie lepszy zespół gospodarzy stracił do
przerwy dwa gole i nic nie wskazywało na to, by
miał jakiekolwiek szanse w tym meczu. Po zmianie stron jednak, strzały Kazimierczaka (60’), Beja
(75’) i Stańczaka (85 min z karnego) przesądziły
losy meczu. Bramki dla gości strzelił w 2 i 3 minucie Szmerło.
W Krasnymstawie wiedziano jedno -
w przerwie w szatni gości musiały się dziać ciekawe rzeczy... Jeśli myśleli, że Kraśnik im odpuści to
się zawiedli, no i w przerwie trzeba było negocjoO tym jak robiono w wała dziennikarzy
wać. Oj, panowie z Kraśnika postraszyli działaczy
Raksu. Ten Sz. to cwaniak, ale jednak wychowaWiosna 1974 roku to pełna mobilizacja. Li- nek sąsiada zza miedzy Victorii Parczew...
czono na uratowanie się przed spadkiem. Zespół
W lipcu odbyły się Igrzyska Młodzieży
był właściwie przygotowany zarówno psychicznie w Warszawie. Młodziutkich piłkarzy trenowali
jak i fizycznie. Odniósł aż siedem zwycięstw, po- Grzegorz Budzyński i Stanisław Piekutowski. Do
konując między innymi: Sygnał Lublin 2:1 (Mojski, kadry Lublina powołany został między innymi utaFurgała), Chełmiankę 1:0 (Antoniak), Tomasovię lentowany bramkarz Startu Krasnystaw Tomasz
1:0 (Furgała), Unię Hrubieszów na wyjeździe 3:2 Pomian. Lublin w drodze do finału zremisował
(Furgała, Sidor, Antoniak), Avię II 2:0 (Antoniak z Łodzią 2:2 i wygrał z Kielcami 1:0. W finale wygrał
2), Tura Milejów 3:0 (Antoniak, Mojski, Furgała), z Katowicami 1:0, a bohaterem zawodów był nie
Ładę Biłgoraj 2:0 (Mojski 2 i skuszony przez nie- kto inny tylko 15-latek z Krasnegostawu Tomasz
go karny). Los Startu zawisł na przysłowiowym Pomian. Z Kielcami grał na bramce, w finale z Kawłosku. Polski Związek Piłki Nożnej wymyślił ko- towicami szalał na lewym skrzydle, siejąc strach
lejną reformę rozgrywek centralnych. Gdyby do II w obronie przeciwników. Jego precyzyjne centry
ligi awansowała Wisła Puławy, która miała pewne na pole karne przyczyniły się do zdobycia złotego
szanse, to Start mógł się utrzymać. Niestety, Wisła medalu. Tomek był już wówczas w podstawowym
nie awansowała i Start jako czwarty zespół musiał składzie Startu i grywał w zespole seniorów. Piętpożegnać się z klasą okręgową. Miał najgorszy nastolatek w bramce seniorów! To była sensacja
bilans bramkowy w porównaniu z drużynami ma- w skali województwa. Szkoda, że niewielu piłkającymi po 28 punktów, czyli tyle co Start - Sygnał rzy z ówczesnej ekipy trampkarzy Lublina, zdoLublin 39-46, Tomasovia 27-33, Raks Biała Podla- było później ligowe szlify. Jacek Figiel, talent na
ska 36-37. Bilans Startu wynosił 35-47.
miarę Deyny - jak pisali dziennikarze - wprawdzie
Miłośnicy „gdybania” zaraz zaczęli szukać grał w Motorze, ale niczego wielkiego nie osiągnął.
tego zgubionego punktu, który mógł uratować Stosunkowo największą klasę osiągnął Krzysztof
Start przed degradacją. Mówili o porażce jesienią Wójtowicz, który występował w I lidze w barwach
z Traveną, o pechowej porażce ze Stalą Kraś- Motoru. Inny złoty medalista igrzysk, Ryszard Bonik 1:3 (1:1) i kilku innych. Tego roku to gracze z rowiec był zawodnikiem II-ligowej Avii Świdnik.
Kraśnika rozprowadzili ostatnie kolejki, decydując
Jesienią Start rozpoczął boje w A-klasie
o ostatecznym układzie tabeli. W ostatnim spotka- „Południowej”. Jeszcze przed rozpoczęciem rundy
niu Stal, która grała o „pietruszkę” w Białej Podla- doszło do sprawdzenia możliwości w derby po-
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wiatu z Ruchem Izbica. W towarzyskiej rozgrywce
rozegranej w Izbicy lepszy był Start, który wygrał
3:2, a bramki strzelili: Furgała, Basiński i Siedlaczek oraz Horecki dla Ruchu. Kiedy w Izbicy przeczytano relację z meczu, wśród kibiców zawrzało!
Już następnego dnia dziennik musiał prostować
wiadomość: „To Ruch wygrał a nie Start!” - to tytuł
sprostowania. „Prawdziwa święta wojna rozpoczęła się dopiero wówczas, kiedy w Izbicy dowiedziano się o relacji z meczu. To nie Start wygrał, lecz
Ruch. Wynik 3:1, a wszystkie gole dla gospodarzy
wbił Ryszard Horecki. Honorowe trafienia dla Startu uzyskał Furgała!” Ot, jakiś dowcipniś zakpił sobie z graczy i podał telefonicznie fałszywy wynik.

Start 1944 Krasnystaw

buntować. Gnębiły mnie kontuzje, przechodziłem
operacje łąkotki, a w końcu trzeba było pomyśleć
o życiowej stabilizacji. Być może byłem zbyt odważny w polu karnym i kilka razy miałem złamane
palce rąk. Jednocześnie ciągle walczyłem dla dobra drużyn, w których grałem. Wiem, że zakończenie dobrze zapowiadającej się kariery w wieku 21
lat mogło być dla wielu szokiem. Taki już piłkarski
los.
Rzeczywiście kariera Tomasza Pomiana to
fascynujące lata przygody z małą, większą i wielką piłką. To wreszcie pierwszy reprezentant Startu
Krasnystaw, który założył koszulkę z białym orłem.
Swego rodzaju fenomen.
Jesienią Start wystąpił w Klasie A. Na inaugurację wygrał 2:0 z Rudą Hutą (dzisiaj Hutnikiem). Później rozpędzał się coraz szybciej i na
finiszu rundy zajmował pierwsze miejsce, mając
na koncie 21 punktów i wyprzedzał Ładę Biłgoraj
o dwa punkty. Z Ładą Start przegrał też jedyny
mecz w tej rundzie.
- Oj ty jojno!

Tomasz Pomian - w plebiscycie na najlepszego sportowca LZS w województwie lubelskim zajął 10 miejsce.
Był jedynym przedstawicielem świata piłki nożnej.

Właściwe derby w mistrzowskiej rozgrywce
rozegrano 2 listopada. Start był już liderem Klasy
„A”, natomiast Ruch okupował zaledwie 10 miejsce. Wygrał Start 4:0 i umocnił się na czele tabeli.
Imponujący stosunek bramek Startu (24:3) był zasługą nie tylko napastników, ale przede wszystkim
bramkarza i obrońców. Kilkanaście spotkań i tylko
3 przepuszczone gole - taki był dorobek piętnastolatka Startu. Supertalent bramkarski!
Do licha! Dlaczego ten chłopak nie trafił do
I, a przynajmniej II ligi i nie zrobił wielkiej piłkarskiej kariery? Mówi Tomasz Pomian: - Wcześnie
zacząłem grać w zespole seniorów, rozgrywałem
mnóstwo gier, młody organizm w końcu zaczął się
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Wiosną Start przegrał tylko dwa spotkania:
z Tęczą Kraśnik 0:1 i Stalą II Poniatowa 1:3. Nie
miał litości szczególnie wobec beniaminka z Rudej Huty, gromiąc go u siebie 10:0. Na mecie Start
uzyskał 39 punktów i stosunek goli 63:19. Oczywiście zdobył kolejny awans do klasy okręgowej
i oczywiście ponownie przemianowanej - tym razem na Klasę Międzypowiatową. Ten awans był
dziełem Józefa Orkiszewskiego i jego teamu
w składzie: Tomasz Pomian, Zbigniew Zielonka,
Andrzej Raczkowski, Roman Kokotowski, Bogdan
Słupianek, Waldemar Miller, Adolf Kaczmarek, Waldemar Moski, Henryk Sieńczyk, Jerzy Basiński,
Stanisław Karpiński, M. Kowalczyk, Andrzej Sidor,
Zbigniew Siedlaczek i Jerzy Borkowski. Oprócz
pierwszego miejsca w tabeli, Start zajął też pierwsze
miejsce w punktacji dżentelmenów, mając zaledwie
6 punktów karnych. Tego roku Marian „Mariańcio”
Wiśniewski miał niewiele okazji do zastosowania
swojego legendarnego przekleństwa: „Oj ty jojno!”.
Jesień 1975. Józefa Orkiszewskiego na
stanowisku trenera zastąpił Janusz Zaworski. Na
inaugurację gry w Klasie Międzywojewódzkiej
(może III, może IV?) Start przegrał u siebie ze Sta-
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lą Poniatowa 2:4, choć prowadził do przerwy 2:1
po efektownych bramkach Ludwika Antoniaka.
Kolejne nominacja spadła na Tomka Pomiana - otrzymał powołanie na zgrupowanie w Słubicach, gdzie reprezentacja polskich „orlików” trenowana przez Marka Janotę, przygotowywała się do
międzynarodowych rozgrywek. Razem z nim do
turnieju w Duszanbe przygotowywali się: Fronczak
(Radomiak), Figiel (Motor), Jędrzejewski (Korona),
Łakomiec (Granat Skarżysko), Łukasik (Avia Świdnik), Piekarczyk (Górnik Czerwionka), Czerniawski
(ŁKS), Grudzień (Dioram Dzierżoniów), Zemełko
(Hutnik Kraków), Sieradzki (Polonia Warszawa),
Utka (Górnik Zabrze), Hus (Stal Rzeszów), Nocko (Śląsk Wrocław), Dorobek (Legia Warszawa),
Iwan (Wanda Kraków), Król (Polonia Bytom).
Z różnych powodów nie uczestniczyli w zgrupowaniu Dudka (Wisła Kraków) i Kaprys (Ruch Chorzów). Wielu z tych piłkarzy zrobiło później duże
kariery, a dorobku Andrzeja Iwana, prawdziwym
kibicom nie trzeba przypominać.
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kolarzy, zapaśników, lekkoatletów i ciężarowców.
Bal mistrzów sportu odbył się tego roku w Krasnobrodzie. Tomasz Pomian nie mógł uczestniczyć
w imprezie ogłoszenia wyników, gdyż przebywał
na turnieju w Duszanbe.
Niestety, tylko cztery zwycięstwa były na
koncie drużyny przed zimową przerwą. Start wygrał z Lewartem 4:0 (Mojski 2, Antoniak, Sidor),
Traveną 1:0 (Basiński), Raksem Biała Podlaska
2:1 (Antoniak, Furgała) i Hetmanem Zamość 2:1
(Sidor, Siedlaczek). Na półmetku był na 15 miejscu
i zima zapowiadała się niezbyt radośnie. Jedynym
jaśniejszym punktem była gra Ludwika Antoniaka,
autora 5 goli. Był nadal najskuteczniejszym napastnikiem zespołu.
Piłkarze Zaworskiego mieli jednak kompleks
obcego boiska. Tej jesieni nie zdobyli na wyjeździe
nawet jednego punktu. Na osłodę pozostawał fakt,
że w Lidze Dżentelmenów zajęli pierwsze miejsce.
„Dżentelmeni dżentelmenami, ale wolelibyśmy, aby nerwy od czasu do czasu chłopakom
puściły i grali na pełnych obrotach” - komentowali
kibice. „Niech nie będą dżentelmenami i maminsynkami, tylko zdobywają punkty! Nawet jak trzeba
będzie kogoś po drodze potrącić”.

Reprezentant Polski

Tomasz Pomian w reprezentacji młodzieżowej.
Obóz w Duszanbe.

W podsumowaniu roku kalendarzowego
młody bramkarz Startu Krasnystaw znalazł się w
złotej dziesiątce najlepszych sportowców województwa lubelskiego LZS. Wydarzenie bez precedensu, bo piłkarze LZS rzadko trafiali do plebiscytowych list. Tomasz Pomian otrzymał ponad 18
tysięcy głosów i wyprzedził wielu mistrzów maty,

Wiosną 1976 roku Start miał za zadanie
obronienie ligowego bytu za sezon 1975/76. Niestety, po raz kolejny okazało się, że są to tylko
marzenia. Już na inaugurację piłkarze otrzymali
psychicznego „kopa” w postaci kompromitującej
porażki na własnych śmieciach ze Stalą Poniatowa 1:9. Kolejne spotkania nie były lepsze - Start
pokonał tylko Unię Hrubieszów i trzykrotnie zremisował: z Avią II Świdnik 0:0, Sygnałem Lublin 0:0
i Hetmanem Zamość 2:2. Klasa Międzywojewódzka
okazała się zbyt komfortowym salonem piłkarskim
dla naszych zawodników. Spadli niżej z kretesem,
zdobywając tylko 14 punktów przy stosunku goli
21:81. Nikłym pocieszeniem był fakt, że najlepszy
zespół tej klasy mógł rywalizować w barażach o II
ligę (?). Jedynym miłym akcentem sezonu był fakt
posiadania w składzie kadrowicza, wszak Tomasz
Pomian nadal występował i trenował w reprezentacji juniorów.
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Najlepsi sportowcy LZS 1975 (lubelskie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Żukowski Mirosław (Zjednoczeni Chełm)
Pożak Janusz (Spółdzielca Lublin)
Niemiec Tadeusz (Znicz Biłgoraj)
Makowski Adam (Spółdzielca Lublin)
Klinszport Marek (Unia Hrubieszów)
Żukowski Józef (Zjednoczeni Chełm)
Skorek Dariusz (Spółdzielca Lublin)
Lipski Ryszard (Zjednoczeni Chełm)
Leszczuk Bogdan (Unia Hrubieszów)
Pomian Tomasz (Start Krasnystaw)
Pańczyk Jolanta (Unia Hrubieszów)
Malec Marzena (Zjednoczeni Chełm)
Zawadzka Mariola (Unia Hrubieszów)
Watras Łucja (Unia Hrubieszów)
Wojewódka Adam (Spółdzielca Lublin)
Szewczuk Karol (Unia Hrubieszów)
Wilczek Bożena (Unia Hrubieszów)
Piętas Grażyna (LZS Piotrawin)
Łazarz Jadwiga (Tęcza Kraśnik)
Szumowski Ryszard (Włodawianka)

Kadrę Startu w tym sezonie tworzyli: Tomasz Pomian, Adolf Kaczmarek, Roman Kokotowski, Jerzy Furgała, Waldemar Miller, Zbigniew
Siedlaczek, Bogdan Słupianek, Andrzej Raczkowski, Jerzy Basiński, Waldemar Mojski, Ludwik
Antoniak, Andrzej Sidor, Krzysztof Miś, Stanisław
Karpiński, Jerzy Borkowski, Zbigniew Zielonka,
Marek Kowalczyk, Janusz „Dziuniek” Bandyga,
Robert Fornal.
Jesienią 1976 nasi rozpoczęli ponownie
w Klasie Międzywojewódzkiej. Tak, to nie pomyłka
- spadli z Klasy Międzywojewódzkiej do... Międzywojewódzkiej. Jak to możliwe? Ano, po reformie
administracyjnej kraju trzeba było zmienić strukturę rozgrywek, dostosować ją do potrzeb geograficznych i ambicji działaczy lokalnych. Powołano
do życia Klasę Międzywojewódzką Chełmsko-Zamojską. Obok Startu znalazły się w niej tak znane
ekipy jak: Hetman Zamość, Włodawianka, Unia
Hrubieszów i Łada Biłgoraj. W pierwszej rundzie
Start zajął wysokie 5 miejsce, strzelając 14 goli
i tracąc 13. Było więc nieźle, ale obawy przed rundą rewanżową potęgowała sytuacja w klubie. Po
raz kolejny nie za dobrze było w finansach...
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zapasy st. klas.
kolarstwo
podnoszenie ciężarów
akrob. sportowa
lekkoatletyka
zapasy st. klas.
akrob. sportowa
zapasy st. klas.
lekkoatletyka
piłka nożna
lekkoatletyka
tenis stołowy
lekkoatletyka
lekkoatletyka
kolarstwo
lekkoatletyka
lekkoatletyka
szachy
piłka ręczna
żeglarstwo

41 571
36 140
33 262
31 323
28 227
26 539
24 293
22 239
20 141
18 285
17 415
14 839
13 800
13 046
11 957
10 668
10 177
7 068
5 706
4 742

Siermiężna walka nie wiadomo o co
Wiosną 1977 piłkarze przystąpili do rozgrywek spokojni o ligowe bytowanie. Niestety,
spisywali się coraz gorzej. Spadli na 10 miejsce
w tabeli, wyprzedzając tylko Tomasovię II Tomaszów Lubelski. Pośrednio także Start Pawłów,
zespół z niewielkiej wsi koło Chełma, któremu tak
samo jak szybko zamarzyła się gra z potentatami
lokalnej piłki, tak samo szybko się znudziła - po
pierwszych sromotnych porażkach Start Pawłów
wycofał się z rozgrywek. Sezon można było podsumować krótko - siermiężna walka o… no właśnie - nie wiadomo o co.
Bo jesienią 1977 roku Klasa Międzywojewódzka Chełmsko-Zamojska została podzielona na dwie grupy: Chełmską, w której miał grać
Start, oraz Zamojską Klasę Międzywojewódzką.
Grupę chełmską tworzyło zaledwie 8 zespołów.
Tak więc piłkarze uraczyli w jednym sezonie kibiców zaledwie czterema spotkaniami u siebie,
a w rewanżach tylko trzema. Emocji było więc
jak na lekarstwo. Ostatecznie Start zajął na wiosnę drugie miejsce w tabeli Klasy Wojewódzkiej
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(chełmskiej), ustępując miejsca Włodawiance Włodawa. Zdobył 21 punktów oraz osiągnął stosunek
bramek 51:19.
Miejsce w tabeli pozornie nie miało znaczenia, ale szybko okazało się, że będzie kolejna reforma rozgrywek. Tak więc drugie miejsce w tabeli
okazało się być awansem do Klasy Międzyokręgowej.
Jesienią reforma stała się faktem. Dla
zwiększenia zainteresowania kibiców utworzono
Klasę Międzyokręgową. Do drużyn województwa lubelskiego przyłączono kilka z województwa
siedleckiego, które to województwo miało własny
okręg piłkarski. Liczono na pasjonujące rozgrywki
i ciekawą konfrontację umiejętności. Szczególnie
interesująco zapowiadały się mecze z drużynami
województwa siedleckiego: Wilgą Garwolin, Mazovią Mińsk Mazowiecki i Orlętami Łuków.

Start 1944 Krasnystaw

Znaleźć artykuł o swoim klubie w gazecie centralnej nie
było łatwo. Start podobno miał chody, bo był pierwszym
klubem PRL-u. Żeby kupić „Piłkę Nożną” trzeba było
mieć też chody (w kiosku).

by odpowiedzieć na pytanie: kiedy i gdzie powstał
pierwszy w Polsce Ludowej po wyzwoleniu klub
sportowy? Przypuszczam, że nie wiedzą tego nawet specjaliści, którzy opracowują najnowszą historię sportu polskiego. Próżno bowiem wertowałem wydaną w 1975 roku „Księgę sportu polskiego
1944-1974”. Owszem jest i o WTW, WTC, Cracovii,
Wiśle, Polonii, Warcie, o rodowodach najstarszych
polskich klubów, które powstały sześćdziesiąt,
a nawet sto lat temu. A przecież po wyzwoleniu
nie tylko reaktywowano przedwojenne organizacje
1978/1979
sportowe, ale i zakładano nowe.
Tymczasem w Krasnymstawie (z obiektu
Wiosna 1979. Start w Klasie Międzyokrę- sportowego korzystają także szkoły, woj. chełmgowej. Oprócz wymienionych już zespołów z skie) istnieje do dziś Zakładowy Klub Sportowy
siedleckiego, w nowej lidze wystąpiły drużyny: Bu- Start 1944, który na swoich proporcach posiada
dowlani Lublin, Motor II Lublin, Wisła Puławy, Stal napis: „Pierwszy Klub Sportowy w Polsce LuKraśnik, Stal Poniatowa (z lubelskiego), Unia Hru- dowej”. Założony został 3 sierpnia 1944 roku,
bieszów, Łada Biłgoraj, Roztocze Szczebrzeszyn a w dwa dni później jego drużyna piłkarska roze(zamojskie), oraz Chełmianka Chełm, Włodawian- grała mecz z jednostką Armii Czerwonej, która wyka (chełmskie).
zwoliła to miasto. Przechodził różne koleje, reorStart rozpoczął źle, by nie powiedzieć wręcz ganizacje, należał kolejno do LZS, Ogniwa, Spójni,
beznadziejnie.
aż wreszcie aktualnym jego patronem są Zakłady
Wyrobów Sanitarnych (FS Chemik). Dziwna jest
zaiste ludzka pamięć, a właściwie niepamięć. PioPotomkowie pionierów
nierzy, którzy w pierwszym okresie czasu kładli
podwaliny pod odradzający się sport polski, dziaW kwietniu 1979 roku klub odwiedził Jerzy łają w zapomnieniu i walczą o swoją egzystencję.
Rybiński, popularny reporter „Piłki Nożnej”, która
Z daleka stadion robi przyjemne wrażenie:
była wówczas organem Polskiego Związku Piłki teren rozległy, ogrodzony. Jednak jeśli przyjrzeć
Nożnej, o kłopotach i nadziejach klubu rozmawiał się z bliska widać, że obiekt jest zaniedbany, właśz wiceprezesami klubu Marianem Siedlaczkiem ciwie bez zaplecza. Nie ma boiska treningowego.
i Józefem Madeją. Tekst zatytułował „Potomkowie Pawilon - to za wielkie słowo na określenie budynpionierów”, a jego ilustracją był proporzec klubo- ku (barak, nie barak), gdzie w malutkim pomieszwy z napisem „Pierwszy klub sportowy w Polsce czeniu mieści się sekretariat, administracja i zaLudowej”...
rząd klubu. Nie ma właściwie szatni ani natrysków,
Cytat: Nie wiem ilu uczestników popularnej nie mówiąc już o saunie.
imprezy organizowanej przez „Sztandar Młodych”
Wiceprezesi Startu Marian Siedlaczek i Jópod nazwą „Mistrzostwa Polski Kibiców”, potrafiło- zef Madeja są mimo wszystko optymistami. A tych
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„mimo” jest bardzo dużo, aż za wiele. Stadion, jedyny zresztą w tym 16-tysięcznym mieście, należący do Miejskiego Ośrodka Sportu jest od dwóch
lat w permanentnym remoncie. Teraz też płyta
boiska piłkarskiego nie nadaje się do właściwego
przeprowadzania meczów. Co roku we wrześniu
odbywają się tutaj ogólnopolskie dożynki chmielowe „Krasnostawskie Chmielaki”. Impreza na pewno potrzebna. Występują zespoły regionalne i kapele, po płycie mkną zaprzęgi konne, przesuwają
się barwne korowody taneczne. Po tym widowisku
piłkarze mają trudności z ponownym przystosowaniem boiska do gry. Zrozumiałe, że z jedynego.
Nic więc dziwnego, że potomkowie pionierów okupują aktualnie ostatnie miejsce w tabeli rozgrywek
szczebla makroregionalnego. Nie są oni oczkiem
w głowie władz nawet swego własnego klubu. Sekcja wiodąca to zapasy, mające w swym dorobku
wiele osiągnięć. To bardzo dobrze, ale i zapaśnicy
pracują w prymitywnych warunkach. Marzeniem
jest sauna, a potrzebą minimum dla wszystkich choćby natryski z ciepłą wodą.
- Nie mamy warunków, aby awansować
- mówią wiceprezesi. - Nastawiliśmy się na szkolenie młodzieży. Bazujemy na zespole szkół zawodowych. W mieście są poza tym trzy szkoły średnie i zespół szkół rolniczych. Cały budżet na ten
rok zamyka się sumą 1 800 tysięcy złotych. Składają się na to przede wszystkim dotacje zakładów
pracy, które zresztą wpływają do kasy klubowej
dość opornie. Nie możemy więc objąć szkoleniem
większej liczby młodzieży piłkarskiej. Trzy czwarte budżetu przeznaczamy na sekcję zapaśniczą.
Sekcja piłkarska posiada cztery drużyny; poza
pierwszym zespołem są juniorzy, juniorzy młodsi
i młodzicy. Razem około 100 zawodników.
- Jak sobie dajecie radę? - pytam. - Przecież utrzymanie 100 piłkarzy kosztuje. Szkolenia,
sprzęt, wyjazdy na mecze...
- U nas obowiązuje inna taryfa niż w klubach
ligowych. Poza dietą 40 zł lub wyżywieniem dziennym 70 zł na wyjazdach, opłacamy zawodnikom
obiady w szkole, jako dożywianie. To wszystko.
Przez wysokie okno sekretariatu klubowego
patrzę na boisko. Myślę w tej chwili o karcie piłkarza, o transferach i aferach. Rozmowa nie klei się.
W pewnym momencie stwierdzam, że nie wiem
o co pytać. Przypominam sobie mimo woli cykl
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drukowany na łamach naszego tygodnika: „Dialog
z klubem”. Uczestniczyłem w rozmowach z Lechem Poznań, Zagłębiem Sosnowiec, GKS Tychy.
Dialog był wartki, okrągły, nawet gdy poruszaliśmy
drażliwe problemy. Teraz zastanawiam się czy to
wszystko było szczere.
Moi rozmówcy są spokojni, opanowani
i rzeczowi. Nie oznacza to wcale, że zrezygnowani i pasywni. Wprost przeciwnie, odnajduję
w nich prawdziwych entuzjastów piłkarstwa. Mówią o swojej pracy społecznej otwarcie i szczerze.
Trzymam w ręku wręczony mi przed chwilą proporczyk. Czytam: ZKS Start 1944 - pierwszy
klub sportowy w Polsce Ludowej...

Jerzy Rybiński
Trzy miesiące później reportaż o Starcie
Krasnystaw drukuje „Sportowiec”, bodaj najlepsze
pismo sportowe w Polsce XX wieku. Tytuł „Było
słonecznie” przywołuje po raz kolejny w pamięci
mecz z 1944 roku, z piątku 3 sierpnia, kiedy to o godzinie 17.00 sędzia dr Gładkowski rozpoczął mecz
z reprezentacją Armii Radzieckiej. Jacek K. Mleczko otrzymał bezcenne fotografie z tamtych lat. Na
nich piłkarze Startu i Sygnału Lublin na stadionie
w Krasnymstawie przed meczem w 1945 roku. Na
drugiej fotografii drużyna Startu przed meczem
z zespołem Chełma w 1946 roku. Sędzia zawodów
dr Gładkowski losuje wybór boiska. Na centralnej
części fotografii Franciszek Stępkowski.
Niestety, jubileusz ma gorzki smak. Piłkarze ostatecznie zajmują 12 miejsce w tabeli, a więc
trzecie od końca, lecz nie wystarcza to do utrzymania się w lidze. Dorobek to 17 punktów oraz bilans
bramek 22:49.

Jesień 1979 roku Start rozpoczął w Klasie Wojewódzkiej Chełmskiej. Tutaj mógł rządzić
i dzielić. Jeszcze raz okazało się, jak wielka przepaść dzieli poszczególne klasy rozgrywkowe, oraz
kluby uczestniczące w rozgrywkach. Start za słaby
na Klasę Międzyokręgową, teraz gromił kolejnych
rywali, a często zdarzało się, że przeciwnicy przez
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wiele minut w poszczególnych meczach nie „wą- Stanisław Kliszcz
chali” piłki. Jesienią Start tylko raz zremisował -
z Hutnikiem Ruda Huta 1:1. Prowadził zdecydowanie w tabeli.

Poetka z matury

Anna Kamieńska urodzona w 1920 roku
w Krasnymstawie znana jest nie tylko jako poetka, ale też pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka.
Jest autorką blisko stu książek nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci i młodzieży.
Ona sama nie pretendowała do miana
poetki wybitnej, jednak setna rocznica urodzin jest
szczególną okazją, aby pochylić się nad jej wierszami, gdzie jest wiele osobistych wzruszeń, poetyckiej refleksji, gdzie wybrzmiewają główne wątki
twórczości - starość, samotność, czas, śmierć.
Krasnostawski Dom Kultury przygotował
kilka plansz z wierszami pochodzącymi z różnych
okresów jej drogi artystycznej. Do zaprezentowania
w przestrzeni publicznej wykorzystał także wiersze
Podsumowaniem lat 70. był wniosek - nawiązujące do związków poetki z Lubelszczyzną
w regionalnie przeciętnym klubie zdecydowanie „Drzewa” czy dedykowany naszemu miastu „Krasnajlepsi okazali się bramkarze. Witold Mazurek nystaw me genuit”.
Stanisław Kliszcz
zdobył wicemistrzostwo Polski juniorów, będąc
wypożyczonym do Stali Kraśnik. Jerzy Zaworski
był bohaterem wielu dni meczowych w Krasnymstawie, Tomasz Pomian stał się ulubieńcem lubelskiej generalicji, dokonując cudów w bramce
Lublinianki. Jako pierwszy zawodnik z Krasnegostawu zagrał też w koszulce z białym orłem. Lata
siedemdziesiąte to także trzy awanse i dwukrotnie
półfinał Pucharu Polski LZPN (porażki w półfinale
ze Stalą Kraśnik i Avią Świdnik). W pucharach był
obok Motoru Lublin, Avii Świdnik i Stali Kraśnik,
tym czwartym. Generalnie Start był wśród czołowych klubów w regionie, nawet wobec siermiężnej
pozycji finansowej. Wywalczył trzy awanse do lig
wyższych.
Henryk Sieńko
cdn.
Foto - archiwum klubów Stal Kraśnik
i Start Krasnystaw.
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„Norwid” w sieci

Ewa Magdziarz

„

Norwid” w sieci

W trakcie nauczania zdalnego uczniowie
z „Norwida” brali udział w różnorodnych przedsięwzięciach koordynowanych przez Młodzieżowy
Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon”. Zostali zaproszeni do udziału w projekcie „Teatr Wierszalin
w sieci”. Dariusz Matys - koordynator pracy artystycznej zaproponował zainteresowanym klasom
udostępnienie nagrania przedstawienia „Dziady. Noc druga”. W umówionym czasie, 19 maja,
w przestrzeni teatralnej online z młodzieżą spotkali
się: reżyser spektaklu Piotr Tomaszuk, aktor Rafał Gąsowski, który wcielił się w postać Konrada,
oraz Dariusz Matys grający role ks. Piotra i Senatora. Reżyser i aktorzy Teatru Wierszalin połączyli
się z uczniami i nauczycielami II LO za pomocą
Skype’a, aby rozmawiać o spektaklu, Mickiewiczu,
poezji, teatrze… W tym dniu odbyły się 2 spotkania autorskie (dla klas pierwszych i drugich). Wirtualny spektakl teatralny, który uczniowie obejrzeli
w ramach Objazdu Mickiewiczowskiego, skłonił ich
do refleksji związanych w teatrem, zawodem aktora oraz problematyką tak ważnego w literaturze
polskiej dramatu romantycznego. Młodzież zadawała liczne pytania, na które w sposób pogłębiony
i pasjonujący odpowiadali reżyser i aktorzy. Warto
wspomnieć, że informacje o wirtualnym projekcie
Teatru Wierszalin zostały przekazane przez Damiana Kozyrskiego - dyrektora KDK. Wydarzenie
(wirtualny pokaz spektaklu oraz 2 spotkania autorskie) zostało zorganizowane dla uczniów „Norwida” za zgodą dyrektor Anny Antygi, z inicjatywy
Ewy Magdziarz. Twórca Teatru Wierszalin i reżyser
spektaklu Piotr Tomaszuk zaprosił uczestników wirtualnego wydarzenia na spektakl organizowany w
ramach Objazdu Mickiewiczowskiego, który odbędzie się jesienią w Krasnostawskim Domu Kultury.
W czasie nauczania zdalnego odbył się Wirtualny 4. Festiwal „Kręćmy Film!”, w trakcie którego
8 czerwca udostępniona została prezentacja ukazująca przedsięwzięcia filmowe realizowane przez
MDKF „Iluzjon”, ogłoszone zostały także wyniki
XVIII Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspira-
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cje Filmoteką Szkolną”. I miejsce w kategorii praca filmowa/fotograficzna/fotokast otrzymały Ewa
Japola z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii
Lubelskiej za film „Samolotem do raju” oraz Julia
Bogusz i Karolina Wiórko ze Szkoły Podstawowej
w Rejowcu za film „Zdrady”. I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajęła Zofia Kędra z II LO
w Krasnymstawie (scenariusz „Kwiaty”), natomiast
I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły ex aequo uczennice z II LO w Krasnymstawie Aleksandra Węcławek (film „Green Book”) i Gabriela
Gronkowska (film „Green Book”) oraz Aleksandra
Roman ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (film „Zmruż oczy”).
W ramach Wirtualnego 4. Festiwalu „Kręćmy Film!” 15 czerwca odbyła się premiera filmu
„Plaga” zrealizowanego przez MDKF „Iluzjon”
w trakcie 9. letniego projektu „Kręćmy film!”
w lipcu 2019 r. Opiekunem artystycznym projektu
i reżyserem filmu był aktor Grzegorz Emanuel, koordynatorem - Ewa Magdziarz - opiekun MDKF-u
i lider Filmoteki Szkolnej. W projekcie wzięli udział
uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
w Krasnymstawie, z liceów w Krasnymstawie i Zamościu oraz studenci z Warszawy i Lublina. Au-
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torami scenariusza byli Grzegorz Emanuel i Zofia
Kędra. Film porusza współczesne problemy oraz
przedstawia relacje młodzieży z dorosłymi. Nie
brakuje w nim tajemnic i niezwykłych zwrotów akcji. W główne role wcieliły się Adrianna Dras i Sara
Gontaro Bazalar. Matkę głównej bohaterki zagrała
Anna Antyga. Operatorem był Karol Sawczuk - absolwent II LO, który w projekcie wziął udział po raz
ósmy. W zespole filmowym pracowali także: Kinga
Żelisko, Zofia Kędra, Wiktoria Stasieczek, Agata Drozd, Oliwia Jaroszyńska, Zuzanna Kołyga,
Filip Rybczyński, Andrzej Szałaj, Marcin Rudzki,
Mateusz Liśkiewicz, Paweł Kurek, Jacek Mąka,
Dominik Marciniec i Błażej Mazurek. Film „Plaga”
dostępny na:
https://www.youtube.com/watch?v=CrnYsdPoa
no&feature=youtu.be&fbclid=IwAR37GWWMMF6txrjjI_ClkjEPaQ7fEu-blBXOkbWx536hdC8R8IDG9VOVCc

„Norwid” w sieci

Ciekawym przedsięwzięciem edukacyjnym
zorganizowanym przez II LO jest także program
„Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” realizowany
od października 2019 r. w ramach czterech cykli
filmowych: „Filmowe podróże” (SP, kl. I-III), „Kino
współczesne” (SP, kl. IV-VI), „Dojrzewanie w kinie”
(SP, kl. VII-VIII) oraz „Trudne tematy” (LO). W ramach każdego cyklu zaplanowano pokaz 7 filmów.
Do udziału w projekcjach zgłosili się nauczyciele
i uczniowie (w sumie 514 uczniów) z Krasnegostawu i okolic - z publicznych szkół podstawowych nr 4 i 5, szkół podstawowych w Małochwieju
Dużym i Orłowie Drewnianym oraz z I i II Liceum
Ogólnokształcącego w Krasnymstawie. W związku z nauczaniem zdalnym, zakończenie programu
przeniesiono do sieci. Od maja do czerwca 2020 r.
odbyło się 6 projekcji online w ramach 4 cykli dla
uczniów kl. I-III, IV-VI, VII-VIII ze szkół podstawowych oraz uczniów liceów.
W czerwcu lider Filmoteki Szkolnej Ewa
Magdziarz i edukatorzy z Filmoteki Szkolnej zrealizowali webinarium na temat: Metamorfoza w filmie
„Amator” Krzysztofa Kieślowskiego (webinarium
zostanie udostępnione na stronie Filmoteki Szkolnej). Zajęcia online prezentują sylwetkę i wybraną
filmografię wybitnego reżysera oraz Lekcję nr 21
z Filmoteki Szkolnej. Uczniowie, wykorzystując
karty pracy, mają możliwość analizować przemianę bohatera na podstawie całego filmu „Amator”
oraz przygotowanych fragmentów.
Popularyzowanie edukacji filmowej i teatralnej w sieci od marca do końca roku szkolnego
2019/2020 było zadaniem nowym i kreatywnym.
Mimo trudnej sytuacji, udało się zakończyć online
rozpoczęte przedsięwzięcia filmowe dzięki współpracy z koordynatorami i edukatorami z Filmoteki
Szkolnej oraz Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Nowy rok szkolny będzie na pewno pełen
nieoczekiwanych wyzwań, ale społeczność „Norwida” udowodniła, że świetnie radzi sobie w każdej
sytuacji.
Ewa Magdziarz
- opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki
Szkolnej, koordynator programu NHEF.
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Ewa Magdziarz,
Grzegorz Emanuel, Teatr „Wierszalin”.
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Poezja - Lucjan Cimek

Lucjan Cimek
W Święto Zmarłych 2020 r.
Wiele grobów się światłem zajarzy
Rozrzuconych po świecie cmentarzy.
Piękne wieńce i kwiaty ozdobne
Złożą ludzie na płyty nagrobne
Swoich bliskich, bo tradycja każe
W dniu tym licznie odwiedzać cmentarze.
I czcić zwyczaj, tak bardzo nam miły,
By z wielką pokorą spojrzeć na mogiły
Tych odeszłych i widzieć ich twarze
We wspomnieniach, wśród różnych zdarzeń.
A ich cienie, w błyskach opadłych liści
Tworzą obraz, na którym są nam bliscy.
Są mogiły, co kryją żołnierzy nieznanych,
Kiedyś walecznych, drogich i kochanych.
Może w tym dniu, powstałe z nich cienie
Wśród nas razem wędrują przez ziemię?
I dlatego, dzisiaj w Dniu Pamięci,
Gdy wiatr opadłymi liśćmi zakręci,
Pamiętajcie o wszystkich, jak o bliskiej osobie,
Niech zapłonie znicz na każdym grobie…

Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu
w Krupem (fot. Lucjan Cimek).
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„Nasza wieś Borowica, kroniko-historia”

Jacek Kiszczak

N

„
asza wieś Borowica,
kroniko-historia”
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Borowicy, pod koniec lipca 2020 roku ukazała się długo oczekiwana publikacja „Nasza wieś Borowica,
kroniko-historia”. Jest to zarazem pierwsza monografia o Borowicy, w której zostały zebrane prawie
wszystkie wiadomości o miejscowości. Czytelnik
znajdzie w niej zarówno informacje historyczne,
archeologiczne, kroniki spisane przez już dawno nieżyjących mieszkańców wsi, wspomnienia
z czasów II wojny światowej i z życia codziennego najstarszych mieszkańców Borowicy, a także
twórczość literacką borowickich poetów. Książka
powstała przede wszystkim dzięki zaangażowaniu
członków stowarzyszenia - Marka Bodaka (prezesa), Zbigniewa Rudnika i Stanisława Pukasa,
a także piszącego te słowa Jacka Kiszczaka.
Wsparcie finansowe w dużej mierze pochodziło
ze składek członków Towarzystwa oraz od firmy
„Metalik” ze Stargardu (gdzie Bogdan Dąbrowski,
szukając swoich przodków, odnalazł korzenie rodzinne w Borowicy).
Na pierwszej stronie okładki umieszczone
zostało zdjęcie borowickiego kościoła pochodzące z 1936 roku, a na ostatniej - mapka Borowicy
z roku 1804 oraz krótkie streszczenie monografii
napisane przez Jacka Kiszczaka.
Czytelnicy, we wstępie autorstwa Jacka
Kiszczaka, dowiadują się, co zawiera książka oraz
kilka zdań opisu dwóch umieszczonych kronik śp. Piotra Sawy i śp. Juliana Pukasa. Po wstępie
umieszczono „kilka słów” od wydawcy. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Borowicy Marek Bodak przedstawia krótką historię powstania Stowarzyszenia,
jego działalność, współpracę z różnymi organizacjami społecznymi oraz instytucjami samorządowymi. Następnie kreśli „parę zdań” o powstałej
publikacji. Po tych rozważaniach umieszczony
został rozdział Jacka Kiszczaka o „Najstarszych
dziejach Borowicy w świetle archeologii i historii”. Przybliża w nim wszystkie wiadomości, jakie
posiadamy o Borowicy pod kątem archeologii.
Przedstawione i opisane zostały wybrane zabytki
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„Nasza wieś Borowica, kroniko-historia”

„Nasza wies Borowica, kroniko-historia”, Towarzystwo Przyjaciół Borowicy, 2020.

materialne pochodzące z badań archeologicznych
i rekonstrukcja najstarszego osadnictwa w Borowicy i najstarszej historii Borowicy, która na kartach
historiografii pojawia się po raz pierwszy w roku
1513. Zamieszczone zostały także rysunki i fotografie zabytków archeologicznych, mapa Borowicy
i Żulina płk. Mayera von Heldensfelda z 1801-1804
roku oraz herb Ślepowron rodziny Krasińskich
(najważniejszego rodu, którzy byli właścicielami
majątku Borowica-Żulin), a także portrety najsłynniejszych ich członków. Kolejny rozdział autorstwa
Stanisławy Rudnik pt. „Kościół pw. Przemienienia
Pańskiego w Borowicy - wyjątkowa „perełka architektoniczna”. Historia jego budowy i prac remontowych” przedstawia - jak sam tytuł wskazuje
- historię modrzewiowego kościoła wraz z przeprowadzonymi pracami konserwatorskimi. Autorka
dotarła do wielu dokumentacji konserwatorskich
znajdujących się w WUOZ w Lublinie, Del. w Chełmie oraz do archiwum parafialnego. Powołując się
na Jana Góraka, który pisał o borowickim kościele
jeszcze w ubiegłym wieku, podaje za nim, że jest
to jedyny w kraju utrzymany w czystości stylowej
zabytek klasycystycznej architektury drewnianej,
unikat swego rodzaju i cenny dokument epoki. Po
tym rozdziale umieszczone zostały w całości dwie
kroniki spisane w ubiegłym wieku - śp. Piotra Sawy
„Nasza wieś Borowica. Kroniko-historia” i śp. Julia-

na Pukasa „Pamiętnik”. Pierwsza przedstawia barwną historię Borowicy, w której wiadomości zostały
zebrane i spisane przez autora od ludzi w większości już dawno nieżyjących. Kronika ludowego
poety J. Pukasa została w całości i po mistrzowsku spisana wierszem. Autor zawarł swoje wspomnienia o wsi. W książce przedstawione zostały
ponadto dwa rozdziały autorstwa Arkadiusza Kosteckiego i Barbary Smętkowskiej. Pierwszy przedstawia „Kulturę muzyczną Borowicy”. Opisano w
nim m.in. historię chóru parafialnego z Borowicy
w okresie międzywojennym i powojennym, a także
współcześnie, oraz historię zespołu ludowego „Polesie” - ich działalność na różnych uroczystościach
kulturalnych, dożynkowych itp. Natomiast Barbara Smętkowska przygotowała rozdział „Borowica
niedawno i obecnie”. Czytelnik może się z niego
dowiedzieć o życiu codziennym mieszkańców wsi
od lat siedemdziesiątych XX w.
Publikacja „Nasza wieś Borowica, kroniko-historia” zawiera nagrane i spisane przez
M. Bodaka i S. Pukasa wspomnienia najstarszych
mieszkańców wsi. Nagrania dotyczą wspomnień
z okresu II wojny światowej starszego kaprala
WP Stanisława Stachańskiego, Kazimierza Lewczuka, Julii Rudnik oraz Stanisława i Kazimiery
Zasadnich. Czytelnik zainteresowany twórczością
literacką mieszkańców Borowicy może znaleźć
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wiersze takich poetów jak: Julian Pukas, Bogusława Skrajnowska, Czesława Rudnik, Zbigniew
Rudnik oraz gościnnie Jana Ziółkowskiego, mieszkańca Łopiennika Podleśnego, zaprzyjaźnionego
z Towarzystwem Przyjaciół Borowicy. Na końcu
książki umieszczona została „Fotokronika” Borowicy. Tematyka czarno-białych i kolorowych zdjęć
uporządkowana została w czterech kategoriach:
„Stary kościół”, „Szkolne czasy”, „Życie codzienne”
i „Historia najnowsza”. Uzupełnieniem monografii
są plany budowy Szkoły Powszechnej w Borowicy z 1930 r., lista duchownych, którzy posługiwali
w kościele borowickim (wraz z datami ich posługi)
oraz zasłyszane opowiastki związane z Borowicą.
Podsumowując, monografia „Nasza wieś
Borowica, kroniko-historia” stanowi niebagatelne
kompendium wiedzy, która została w całości zebrana w „jednym miejscu”. Każda osoba, która
będzie trzymała w ręku tę niezwykłą książkę, znajdzie coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań.
Kończąc powyższą recenzję, pozwolę sobie przytoczyć moje słowa ze wstępu książki: Mam głęboką nadzieję, że poniższa lektura zaciekawi większe
grono odbiorców, zarówno tych starych, jak i nieco
młodszych oraz skłoni ich do pielęgnowania niezwykłej historii naszej małej borowickiej ojczyzny.
Chciałbym także podziękować Towarzystwu Przyjaciół Borowicy, w tym prezesowi Stowarzyszenia
Markowi Bodakowi za podjęcie się przygotowania
i wydania publikacji.
Jacek Kiszczak

Anna Buchalska
pomiędzy
między rozumem a sercem rodzi się przepaść
dystans stumilowy
gwar emocji buja się na zerwanym moście
strachem wisieć na linie
czy strachem puścić się w objęcia rozgorączkowanego
pulsu

rys. Robert Znajomski

między niebem a ziemią
białą smużką mknie marzyciel
myśli i strachu
tych co w górze
tych co na ziemi
łączników pomiędzy ziemią a niebem
jacy jesteśmy wielcy dotykając marzeń
jacy malutcy gdy puszczamy je w strefę niebios
na ziemi smakujemy spokój
pomiędzy chmurami wolni
zagubieni w świecie światłocieni
fruwać pragniemy
***
natchnione loty
przyziemnych spraw
albatrosa wędrownego
natchnione loty altruisty
niebieski ptak

rys. Robert Znajomski
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Z tomiku „Szeptem” (Kutno 2016).
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Amelia Pudzianowska
Chore ciało
Dla pani, którą myłam w szpitalu.
nie miała sutka
gdy przekraczała próg higieny
obwisłe resztki kobiecości
zasłaniały otwór rozrodczy
polewałam kark, by się nie połamał
podałam ręcznik
by wtarła w siebie czystość
woda to źródło życia
choć podobno zawsze umiera się nago
czy odwrotnie
(tele)Wizja

Poezja - Amelia Pudzianowska

Brudni kochankowie
masz potencjalnie łysą fryzurę po ojcu
ja mam złamany paznokieć po matce
razem moglibyśmy umierać podwójnie
mam plastikową protezę czoła
od kiedy całujesz mnie powyżej spojrzenia
daj się uchwycić między nieistnieniem
a uwiecznię cię w miejscu
przez sceptyków nazwanym nigdzie
tam podobno mieszka ten staruszek
którego spotkaliśmy przy polnej kapliczce
zanim znak krzyża złoży pieczątkę na naszej niewoli
chcę żebyś wiedział, że nikt tu nie był przed tobą
moja ziemia jest sucha
więc rozgość się
jest dość miejsca by zmieścić twoje ego
O miłości do kobiety, która moczyła nogi

ruchem palca wyciągam na wierzch nowe wszechświaty
przede mną czarna dziura na planie prostokąta
a przy niej wieczna lampka
czerwone oko
nie mruga
w moim tabernakulum nie ma miejsca na Boga
kolorowe pudło więzi głosy i kikuty
ciała pourywane wojną kadrów
sen o trójwymiarze
adoruję

pokaż mi palec na wpół serdeczny
w złotej obręczy widać najżywsze ciało
wtedy może i ja uwierzę w los ostateczny
tak jak tobie kiedyś wierzyć się chciało
ta niewiasta kocha głowę węża
ma ona stopy twarde ozdobnie chłodem
to podobno miłość smród zwycięża
to podobno ogień wypala wodę
wokół spały zamknięte twarze
w lodowatej wodzie moczyła nogi
a ty pokochałeś te sine żył witraże
jak cichy kościółek, piękny choć ubogi
byli też jacyś inni - kto ich dziś pamięta?
leżeli zziębnięci na skraju męczeństwa
lecz ona jedna jak matka, jak święta
zstąpiła do głębin swego człowieczeństwa
chciałeś na stopach złożyć pocałunek
w wonnym olejku namaścić je i topić
lecz w żyłach płynął zgoła inny trunek
nadzieja z misy wylana - nie ma czego opić

rys. Robert Znajomski

nie płacz, w wodzie wszystko jest krzywe
złudzenia jak deszcz obmyją ci ręce
chciałeś ujrzeć życie trudne, lecz szczęśliwe
lecz to były tylko stopy, nic więcej
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Andrzej David Misiura

Siennicki panteon

legitymują się związkiem z ziemią siennicką głównie poprzez miejsce urodzenia lub zamieszkania
w obecnych i dawnych granicach gminy Siennica
Różana. Tworzą niezwyczajne spektrum począwiennicki panteon
szy od dojrzałych poetów, erudytów, po twórców
wyrosłych na surowej ziemi, ale noszących w serNie jest tajemnicą, że ziemia siennicka cu ducha poezji. Oprócz pokolenia, które już przekulturą stoi. Od odzyskania niepodległości, aż do minęło, prezentują się tu uczniowie, rolnicy i przeddzisiejszych czasów nieprzerwanie rozbrzmiewa stawicie różnych zawodów będących przekrojem
muzyką, pieśnią, tańcem i teatralnym aplauzem. społecznym środowiska.
Tutaj również rozkwitały sztuki plastyczne i rodzili
Działalność wydawnicza Centrum Kultury
się poeci. Niewielka gmina wydała na świat pleja- w Siennicy Różanej oraz wieloletnie prace przy
dę uzdolnionych artystów jakich nie mogłyby się gromadzeniu materiałów do antologii, dały szansę
powstydzić wielkomiejskie środowiska.
na odkrycie nowych twórców słowa. PrezentowaRok 2020 pełen pandemicznego zagro- ny zbiór nie przedstawia jednak wszystkich sienniżenia i społecznego lęku sparaliżował działanie ckich poetów, ponieważ jednym zabrakło odwagi na
zakładów pracy a przede wszystkim ośrodków ujawnienie swojej twórczości, a innym doświadczenauczania oraz instytucji kultury prawie w całym nia. Do obu grup nieobecnych należą również autoświecie. Nie przeszkodził jednak działalności Cen- rzy pieśni i piosenek śpiewanych przez siennickie
trum Kultury w Siennicy Różanej, która skupiła się zespoły. Gdyby więc doszło do drugiego wydania
m.in. na zakończeniu prac nad antologią poetów antologii, listę autorów mogłoby zasilić jeszcze kilsiennickich. Przedłużające się przygotowania do kanaście nowych nazwisk. Antologia nie objęła rówwydania książki miały jednak nieocenioną zaletę, nież przyjaciół gminy, jak Marian Cichosz, Marian
ponieważ pozwoliły zgromadzić rekordową liczbę Janusz Kawałko czy Janusz Trzebiatowski. Wyni29 autorów.
ka to z faktu, że Siennica Różana ma niezmiernie
Siennicki panteon otwiera „ojciec litera- liczne grono sympatyków. Zaproszenie ich na łamy
tury polskiej” Mikołaj Rej - historyczny właściciel antologii wiązałoby się prawdopodobnie z podwojei mieszkaniec Siennicy Różanej. Wiersze jego pre- niem objętości wydawnictwa.
zentowane są w wersji oryginalnej oraz uwspółAntologia ujrzała światło dzienne dzięki
cześnionej dla lepszego odbioru. Pozostali autorzy współpracy, aż dziewięciu podmiotów - samorządów
prezentują twórczość w kolejności alfabetycznej gmin: Siennica Różana, Kraśniczyn, Krasnystaw,
a należą do nich: Stanisław Chmielewski, Jadwiga Chełm, Miasta Krasnystaw i Powiatu Krasnystaw
Demczuk, Sabina Derkaczewska, Janina Dobosz, oraz Gminnego Centrum Kultury w Siennicy NadolBronisława Fastowiec, Lidia Jurkiewicz, Cezary nej i Centrum Kultury w Siennicy Różanej. MecenaKaczor, Mariusz Kargul, Krzysztof Kołtun, Krysty- sem wydawnictwa jest również miłośnik wartościona Kot, Feliks Kuś, Małgorzata Madejek-Chomik, wych inicjatyw Tadeusz Badach - prezes Okręgowej
Stanisława Małysz, Franciszek Marek, Andrzej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie.
Misiura, Jan Miszczak, Monika Nagowska, TereKsiążka wydana została dla uczczenia 600sa Nowak, Feliksa Patyra, Franciszek Piątkow- lecia Siennicy (1419-2019) oraz 45-lecia Centrum
ski, Apolonia Proskura, Ewelina Suska, Michalina Kultury w Siennicy Różanej (1975-2020).
Szczupak, Wiesława Szymoniak-Grodzka, IreTytuł „Ziemia nad błękitem” zaczerpnięty
na Tomaszewska, Agnieszka Werner, Krystyna został z wiersza Franciszka Hipolita PiątkowskieWiniarczyk i Stefan Zając.
go. Okładkę zdobi obraz siennickiej artystki AgaAntologia poetów ziemi siennickiej „Ziemia ty Dawydiuk (Czemerys) oraz zdjęcia wszystkich
nad błękitem” ma symboliczny i zarazem egalitar- autorów. Książkę przygotował zespół redakcyjny
ny charakter. Prezentuje twórczość osób, które w składzie: Monika Nagowska, Wiesław Krajewzdecydowały się na jej upublicznienie bez wzglę- ski, Andrzej David Misiura, Paweł Piłat i Kazimierz
du na pisarskie doświadczenie. Autorzy antologii Stołecki.

S
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Podczas promocji, która odbyła się 12 lipca
obecni byli przedstawiciele samorządów, goście,
autorzy oraz ich rodziny. Wiersze zamieszczone
w antologii recytowali aktorzy siennickiego Teatru
Pokoleń.
Andrzej David Misiura

„Ziemia nad błękitem. Antologia poetów siennickich”,
Centrum Kultury Siennica Różana 2020, ss. 300.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Tryptyk Zygmunta
Klukowskiego

Tryptyk Zygmunta Klukowskiego

Wiele jest publikacji autorstwa tego lekarza,
na które można się powoływać. Zwłaszcza ostatnimi czasy, gdy wydawane są wznowienia jego
kronikarskich zapisów. Niemniej dopiero wnikliwe
przeanalizowanie ich wszystkich daje nam prawdziwy, niewypaczony obraz tej postaci. Autor tryptyku jest szczególnie wyczulony na owe ocenzurowane również w najnowszych edycjach niuanse.
Zygmunt Klukowski dotychczas był znany jako baczny rejestrator wojennej historii Zamojszczyzny. Biskup Jan Śrutwa pochylił się nad
wybranym, jakże ważnym aspektem jego życia
- życia w wymiarze duchowym. Zaciekawiony, zaintrygowany postacią Klukowskiego postanowił na
niego spojrzeć przez pryzmat wiary. Ukazał duchową ewolucję człowieka, jego dojrzewanie do wiary.
Trzy części: „Odrzucenie krzyża”, „Krwawy szał
bezbożnych” i „Pojednanie z krzyżem” czyta się
ciekawie, zwłaszcza osobom - jak pisząca te słowa
- związanym ze Szczebrzeszynem: opisy konkretnych miejsc, postaci, sytuacji. Ale nie da się czynić
tego w pośpiechu. Wraz z autorem analizujemy
drobne akcenty braku wiary, jej krytyki, a następnie
obojętności, by wychwycić sytuacje wskazujące na
duchowe przeistoczenie naszego doktora.
Zygmunt Klukowski nawrócił się z ateizmu
i pod koniec życia stał się wiernym wyznawcą religii rzymskokatolickiej.
dr Agnieszka Szykuła-Żygawska

Nakładem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazała się w ubiegłym
roku książka autorstwa biskupa Jana Śrutwy „Bez
Boga - ani do proga. Tryptyk doktora Klukowskiego”. Jest to ciekawa lektura, ukazująca powrót
do wiary lekarza medycyny, ukazany na tle burzliwych, trudnych dziejów Rzeczypospolitej na początku XX wieku, podczas II wojny światowej oraz
po niej.
Autor opracował temat jako znawca: napisanie książki o takiej tematyce wymaga dużej
wiedzy i rozeznania w historii naszego kraju oraz
ówczesnej sytuacji Kościoła. Dopiero wówczas,
z takim zasobem wiedzy możliwe jest przeanalizoBiskup Jan Śrutwa, „Bez Boga - ani do proga. Tryptyk
wanie drogi duchowego rozwoju doktora Zygmun- doktora Klukowskiego”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019,
ss. 279, 9 nlb.
ta Klukowskiego.
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Waldemar Michalski

Słowo o wierszach
Anny Łyczewskiej

Anna Łyczewska urodziła się i mieszka
w Lublinie. Jest absolwentką filologii polskiej
UMCS. Dotychczas opublikowała pięć tomów
wierszy: „Poczekam na siebie” (1979), „Nie muszę
kłamać, że mnie nie ma” (1985), „Wyznania przedsenne” (1997), „Poza czasem” (2015), „Lublin zza
mgły” (2017, współautorstwo z Krzysztofem anin
Kuzko, autorem fotografii). Jest również autorką licznych utworów drukowanych w antologiach
i czasopismach.
Od wielu lat pracuje jako polonistka w lubelskich szkołach (inicjatorka szkolnego Teatru
Bez Maski, 1983-2017). Od 1985 r. jest członkiem
Związku Literatów Polskich. Należy również do
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Środowisko „Ponury - Nurt”).
Jej poezja stanowić może przykład liryki
czystej, jest bezpośrednia w swoim wyrazie i przesłaniu. Sytuacja liryczna stanowi tu podstawową
konstrukcję wiersza. Wiersz zaczyna się od przywołania szczegółu, który następnie jest komentowany, rozwijany:
wiersz na szydełku robię
choć nie wiem co to szydełko
i nie wiem co wiersz
gubię słowa jak oczka
powstaje coś
ni to na głowę
ni to na szyję
chyba tylko na ten patyk
w zamarzniętej ziemi
który chciałby stać się drzewem
(fragment utworu pt. „Wiersz”)
Podmiot liryczny odsłania swoje doznania,
obserwacje, przeżycia. Czyni to słowem właściwym codziennej konwersacji. Nawet metafory czy
porównania nie odbiegają tu od potocznie używanych określeń. Wiersze charakteryzuje też wyjątkowa oszczędność słowa, poszczególne wersety

74

Słowo o wierszach Anny Łyczewskiej

niczym komunikaty informują o kolejnym wydarzeniu, fakcie. Dominuje wiersz, w którym wyciszone
emocje znajdują swoje odniesienia do natury, tradycji literackiej, legend, architektury, miejsc sercu
najbliższych:
jakże pięknieją po deszczu kamienie
więc zostawiam im drobne iskierki
wydłubane z własnego wnętrza
a one śpiewem prowadzą
uliczkami starego miasta
a z każdego wymyka się anioł
z pełnymi legend skrzydłami
i czekają niebieskie anioły
w zapomnianych zaułkach
by z deszczem wniknąć w kamienie
(„Kamienie”)
Wiersz Anny Łyczewskiej to wyciszona
w emocjach rozmowa z przyjacielem, dzielenie się
z nim swoimi spostrzeżeniami i uwagami - i w tym
tkwi autentyzm i sugestywność tej poezji.
W twórczości Anny Łyczewskiej często
obecne są motywy lubelskie (architektura, pejzaż,
ludzie). Łąki nad Bystrzycą, kamienice i kamienie Starego Miasta, jesienne pejzaże, „zaplecione ścieżki dni i nocy”. To liryka wysublimowana
w swoich przekazach, zwieńczona ciekawą pointą,
często dowcipną, prowokującą do zadumy. Unika
interpunkcji i dużych liter, bo wiersz, w przekonaniu
autorki, niczego nie zaczyna i niczego nie kończy.
Jest otwartą propozycją na dziś i jutro.
Od pierwszych wierszy, opublikowanych
przed czterdziestu pięciu laty, Anna Łyczewska
przemawia własnym poetyckim głosem. Jej liryka
urzeka tekstem zbudowanym często z kilku wersetów, w których natura lub architektura są pretekstem do rozważań o kondycji człowieka zespolonego z otaczającym światem.
Anna Łyczewska jest poetką postrzegającą świat w wymiarze optymistycznym, przyjaznym
człowiekowi, może dlatego, jak już wspomniałem,
w jej wierszach gości żart, dowcip, dobry humor,
a anioł bywa najlepszym przewodnikiem. Słychać
w tych wierszach także nutę melancholii, okazjonalnej zadumy, bo nie wszystko jest tak, jak być
powinno, i nie może tu pomóc nawet anioł, który
„ludziom oddał swoje serce”.
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Łyczewska wydaje się być oczarowana
poezją Józefa Czechowicza, chodzi z nim uliczkami lubelskiego Starego Miasta, słyszy dzwonki od
Dominikanów na ulicy Złotej, podziwia księżyc nurkujący między stromymi dachami renesansowych
kamienic, wędruje po łąkach otaczających miasto:
Nad Bystrzycą mgła.
Lublin utonął w liściach.
Malarka jesień.
*
Pod Zamkiem cisza trawy rosną na zgliszczach.
Noc tylko wzdycha.
(haiku z tomu „Lublin zza mgły”)
Tom najnowszy pt. „Nieoczywistość nieanielska”, który miałem przyjemność czytać już w
maszynopisie, wnosi do poezji Anny Łyczewskiej
ogromny ładunek muzyki, światła i wszechobecnej
anielskiej troski.
Bywa, że poloniści dyskutują o znamionach
„kobiecości” w poezji. Jeżeli w ogóle można mówić
o takim kryterium, to poezja Anny Łyczewskiej wydaje się dostarczać argumentów „za”. Oto jeden z
dowcipnych wierszy ujawniających kobiecy świat
poetycki, gdzie „oczywistość” mówi sama za siebie:
dla kobiety
która nie lubi gotować
na białym obłoku kuchni
tańczą przysadziste garnki
jak anioły ze skrzydłami pary
szary słoń podnosi trąbę
i gwiżdże
wtedy rodzą się deszcze srebrzyste
i nikt nie wie że to łzy
choć wywija batutą łyżki
nawija nadzieję na smyczek widelca
nic się nie układa jak należy
i nic nie smakuje jak powinno
(*** dla kobiety...)
Zawsze z zainteresowaniem czekam na
kolejne wiersze Anny Łyczewskiej. To poezja komunikatywna, czysta, subtelna. Jej nowy tom „Nieoczywistość nieanielska” to propozycja zamyślenia
nad nierozpoznawalną do końca „oczywistością”,
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to zaproszenie do wędrówki, w której piękno i dobro odkrywane są w wymiarze dnia codziennego
i powszedniego.
Waldemar Michalski

Anna Łyczewska
xxx
w głębi lustra schowałam
wszystkie nadużywane twarze
zużyte uśmiechy i grymasy
nie zaglądam nie przeglądam
bo i po co wracać do tego
co skończyło się
na amen
dziwię się tylko
dlaczego ciągle jest
powinno rozpaść się
spłynąć rzeką goryczy
pozostawiając jasny prostokąt ściany
xxx
świt rozświergotał okoliczne drzewa
rozwiązał bolesny supeł nocy
rozebrał ją z dusznych snów
i za ciasnych marzeń
wschodem słońca wkraczasz
na nieznaną ścieżkę
idziesz
masz puste ręce
łzami podlewasz kwitnące ogrody
za szybą nieistnienia
krzykiem depczesz ciszę
nie bój się
nie mieć nic
to często mieć wszystko
dojdziesz to tego
w końcu
dojdziesz
niebo
położyło się błękitem pod stopami
rozedrganą niebieskością
otworzyło się spadło znienacka
pozostawiając na górze
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zszarzałość żałość łzawą
brudną kałużę
spójrz
spojrzeniem szafirowym
pod nogami je masz
na korne schylenie karku
z pękniętym słońcem
w milionach złotych kropeczek
noc
skrzydła rozkładam
jeszcze w sobie skurczona
a już wiatr mnie niesie
otwieram chmury
pełne słów ostatnich
na czarną godzinę
rozsypują się literami
które nie chcą znaczyć
ani brzmieć po ludzku
wiatr skowyczy wilczo
wilk zamyka oczy
znika błysk dzikości
pozostaje ciemność
i kapie krew w białe skrzydła
rozłożone w bezkres
niechciany wiersz
podkrada się
na palcach liczy schody
zgrzyta strachem w zamku
wysysa tlen z powietrza
w końcu upada pod drzwiami
i przez szpary wysyła słowo
po słowie za słowem
zmusza mnie bym hołubiła
w nosie ma niechcenie moje
zniechęcenie do zlepiania
składania i układania
sczepiania i wiązania
scalania i kompletowania
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śmierć
bezszelestnie
za mną
z czasu zaprzeszłego
kościstym zimnym palcem
rysuje na plecach
obrazy mapy runy
kośćmi grzechocze
wyprzedza
wydłuża
wymartwia
czy to ja prowadzę ją na smyczy
czy ona mnie wodzi
zwodzi
niebem i wodą
nicość
noszę ją w sobie
ograniczoną horyzontem zdarzeń
przeróżnych i przedziwnych
zapadam się w nią
komórka po komórce
stary mądry Albert sądzi
że nic mi nie grozi
z prędkością zerową
nie ucieknie donikąd
nieuporządkowanie w uporządkowaniu
noszę je jak każdy
doprowadzi nas
do miejsc
w ziemi niczyjej
i zapomnianej

leży tak bardzo zdruzgotany
wymizerowany nie do naprawienia
a ja pozbawiona oczu i uszu
niepochylona
Anna Łyczewska (Borkowska), „Nieoczywistość
nieanielska”, Norbertinum, Lublin 2020, ss. 70.
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tęsknota
trzymam ciągle dłoń swoją w twojej
czemu odwracasz twarz
czego się lękasz
przecież
nie chcę niczego
już dotknęłam twojej duszy
i boli mnie ból
samotność w samotności
cieniem się tulisz we mnie
falą czułości
cóż jeszcze
mogę
tylko śnić
o niespełnieniu
i dziwić się niezmiernie
jak każdy któremu nie było
dane nic
Z tomiku „Nieoczywistość nieanielska”:
czułość
nawet nie wiem czy jesteś
nawet nie myślę o tobie
a czułość
czułość jest tylko deszczem
który powieki zamyka
w bezkresną zieloność
to wiatru powiew
dłoń zawieszona w powietrzu
nieznane nikomu słowa
pierwsze listki brzozowe
na nagiej gałązce rozchwiane
niechciana łza
nuta na bezdrożu odkryta
nieoczywistość księżyca
i mgła
otwierająca drzwi świtu
koncert
uwiodły mnie te saksofony
anioł przysiadł na czapce ptaszyna
czapka legendarna
doskonale wie jak ukryć w cieniu ten błysk
muzyka zamknęła mi oczy
rozedrgała trzewia
a anioł huśtał się na rytmice buta
lśniącego jazzem

Dawno oczekiwany debiut

Anna Łyczewska

Dawno oczekiwany debiut
Trudno powiedzieć o Leonardzie Górskim
- debiutant, ale rzeczywiście „U wrót medytacji” to
jego pierwsza książka. Podwójnie pierwsza, gdyż
zamieszkały obecnie w Nowym Jorku poeta, wydał
ją w dwóch wersjach - angielskiej i polskiej.
Leonard Górski urodził się w 1953 roku
w Krasnymstawie i tam ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły. Jest absolwentem filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, byłym pracownikiem Zakładu Literatury Religijnej KUL i współpracownikiem redakcji
Wydawnictw KUL. Był również nauczycielem języka polskiego w Stankowie koło Elbląga. Od 1986
roku przebywa poza Polską (Włochy, USA).
Można śmiało powiedzieć, że poetycka droga Leonarda Górskiego rozpoczęła się od… „Słowa”, które jako grupa literacka zaistniało w 1976
roku. Pomysły powołania takich formacji pojawiają
się zazwyczaj podczas udziału w różnych spotkaniach. Tak podobno było i tym razem, gdy Jan
Henryk Cichosz i Leonard Górski podczas II Lubelskiej Biesiady Literackiej w 1974 roku zaplanowali
założenie krasnostawskiej grupy literackiej.
Plany zaczęły się materializować dopiero dwa lata później, w 1976 roku, gdy Cichosza
i Górskiego zasiliła grupa młodych ludzi, którzy
wspólnie zyskali przychylność i pomoc Tadeusza
Kicińskiego (poety i ówczesnego dyrektora Krasnostawskiego Domu Kultury). Spotkania odbywały
się w gabinecie metodycznym KDK. Początkowo
tworzyli oni Klub Młodych Pisarzy, który przekształcił się w „Grupę Krasnystaw”. W gronie założycieli znaleźli się: Jan Henryk Cichosz, Edward
Franciszek Cimek, Leonard Górski, Tadeusz Kiciński i Andrzej David Misiura. W 1982 roku grupa
zmieniła nazwę na „Słowa”, a wkrótce na „Słowo”.
W międzyczasie zasilili ją: Anna Kicińska, Mieczysław Szmit, Edward Krzysztof Rogalski, Aleksander Bernat, Henryk Radej i inni. Grupa, wspólnie
z Krasnostawskim Domem Kultury organizowała
liczne zbiorowe i indywidualne wieczory autorskie
w Krasnymstawie i innych miejscowościach. Był
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rys. Robert Znajomski

wieczór poświęcony pamięci zapomnianego poety chłopskiego Stanisława Bojarczuka, ogłaszano
konkursy poetyckie jego imienia. W okolicznych
miejscowościach odbywały się imprezy plenerowe - tzw. „Koczowiska literackie”. Na zaproszenie
„Słowa” przyjeżdżali literaci z całej Polski.

Leonard Górski, podobnie jak pozostali
członkowie grupy, publikował swoje wiersze m.in.
w „Kamenie”, „Poezji”, a poza tym później - w londyńskich „Ekspresjach” i w „Nestorze”. Wreszcie,
po latach, zdecydował się wydać własną książkę.
Tomik „U wrót medytacji” ukazał się w bieżącym
roku w Wydawnictwie TEST. Liczy sobie 104 strony i zawiera 65 wierszy. Są to utwory z różnych
okresów życia autora. Łączy je wszystkie refleksyjny, filozoficzny charakter. Poeta „medytuje” nad
własnym życiem i światem, nie próbując dawać
gotowych odpowiedzi. Podmiot liryczny wędruje przez życie i po świecie i wspomina, rozważa,
obserwuje... Wiele tu odwołań do religii, filozofii,
kosmologii i sztuki. Autor stosuje znaki interpunkcyjne i wszystkie wersy rozpoczyna wielkimi literami. Litery te wykorzystuje poeta również po to, by
zaznaczyć, uwypuklić, podkreślić, a nawet nobilitować ważne dla niego słowa. Uwidacznia się to np.
w wierszu „Przestrzeń ograniczona jest”:
Zamknięte wrota są Przestrzeni
Jakkolwiek wielka,
Jednak jest skończona
A gdyby cudem jakimś boskim
Ktoś drzwi uchylił niespodzianie
Zniknęłaby, jak deszcz jesienny,
Z głębiną mórz wnet połączona
Pogrąży się w Nieskończoności. […]
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Również w innych tekstach możemy to zaobserwować, np.:
Jeżeli dobrze odczytałem
Z Księgi Kosmosu,
To, co doświadcza Każdego
Znika w Przestrzeni Przepadłych Wydarzeń i
Rzeczy Nigdy nie ukazuje się innym.
Jest jak dyscyplina najwyższego poziomu
Trudnej Sztuki Myślenia i wysokiej pokory.
Taka jest właśnie Samotność. […]
(„Jeżeli dobrze odczytałem”)
Takim podkreśleniom rzeczy istotnych służą autorowi przerzutnia, bardzo nieprzewidywalna, myślniki i wielokropki. Dają czytelnikowi znak
- zatrzymaj się, pomyśl albo zostawiają miejsce na
własne przemyślenia.
Wiersze Leonarda Górskiego niosą wiele pytań o kondycję człowieka we współczesnym
świecie, ale odpowiedzi pozostawiają czytelnikom.
Poezja ta jest dowodem na to, że człowiek spragniony jest doznań metafizycznych, ciągle dąży do
doskonałości, do miłości, do dzieciństwa, do spokoju, do ciszy, do czystości i chce pozostać wrażliwym
na kody przyrody i subtelne znaki Nieznanego.
Polecam tę książkę - naprawdę warta jest
przeczytania i przemyślenia...
Anna Łyczewska

Leonard Górski, „U wrót medytacji”,
wersja angielska.
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Leonard Górski
Chciałem być wojownikiem
Chciałem być wojownikiem,
A tymczasem poniosłem klęskę.
Bo oto świat rzuca mnie na
Kolana.
I wiedzie za nos po swoich zakamarkach.
Wystarczy byle odprysk
Piękności - w nadtłuczonej
Glinianej figurce,
Linii drewnianych słojów
Na desce, gdzie wzór układa się
W drwiącą twarz diablika,
Albo miłości mojej dawnej
Księżniczki Nefretiti - choć z dwojga
Złego - nie wiem doprawdy,
Co lepsze?
Poranek na Ridgewood,
Strzelające pąki z nagich gałęzi?
Mój Boże - mówię sobie,
Jak możesz wodzić mnie tak,
Po tych wszystkich twoich cudach
Ziemi - od sycylijskich wąwozów
W Ragusie, po kwitnące rododendrony
W Piemonckich Alpach.
Od srebrnoszarych fal rzeki Hudson,
Po łąki białych chmur nad Oceanem,
Gdzie blisko do ciebie - nie z racji
Wysokości, tych dwunastu tysięcy metrów.
Ale te łąki - te białe łąki obłoków,
Gdzie jestem, jak starzec we mgle U Felliniego, który zagubiony
Nie wie, czy już może jest
Po drugiej stronie...
xxx
Co widziałem?
Nie ugina się gałąź
Pod lekkim ptakiem.
Człowiek się ugina
Pod ciężkim światem
Nawet we śnie…
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Zębate koła wyobraźni
Zębate koła wyobraźni
Jak wielki zegar na londyńskiej wieży,
Bez ustanku mielą pożółkłe, zakurzone
Annały pamięci Pozostawiając wciąż nietknięte,
Niewidzialne strony
Przestrzeni Przepadłych Wydarzeń
Osób i Rzeczy...
Poeta i Tajemnica
Jak bezpański pies,
Wędrujący po obrzeżach wiedzy
I doświadczenia,
Błąka się poeta w poszukiwaniu Tajemnicy.
Po świetlistych polanach
W ciepłym Słońcu Czarne jagody zbiera do koszyka,
Bo słyszał gdzieś, że
Sok z ziołami,
Wprowadza w stan głębokiej medytacji,
Nawet bez wstępnych ćwiczeń!
I śpiewnych, przepięknych inkantacji
Himalajskich gór Nepalu:
Om Mani Padme Hum...
Om Mani Padme Hum…
Jest jeden sekret nauk Buddy:
Nie przywiązuj się do niczego,
Nie ufaj nikomu, niczemu Tylko wewnętrznej intuicji,
Którą masz odkryć!
Własnej substancji gest
Stwórczy.
Uśpij zmysły i zanurz się cały,
Totalnie, jak w głębi jeziora
I za głosem ciszy wędruj
Do końca.
Na jasnej polanie dojdziesz do siebie,
Pozbędziesz się siebie
I w harmonijnej wibracji W strumieniu Nieobjawionego Bytu
W oceanie energii Zjednoczenie.
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Siedząc na schodach przed domem

Święty Augustyn albo Pamięć

Wioślarzem smukłych czółen
W poszukiwaniu szczęścia
Chciałem być.
Rajdowym kierowcą
W labiryntach śmierci,
Najczulszym kochankiem
Księżniczki z Jedwabnego Królestwa...
I tym podobnych rzeczy...

Ćma do światła,
Kwiaty do Słońca
Twarz swą zwracają,
I płomień, jak tulipan
W drżącym powietrzu stoi.

Lecz przede wszystkim:
Autorem wielkiej powieści
Dni i nocy smutnego
Życia w samotności,
Niespokojnego człowieka Coś a’ la Marcel Proust
Który wiele doświadczył
W poszukiwaniu sensu
Cierpienia i wysiłku
Głodnej wyobraźni...
A tymczasem skrobię wiersze
Z nagłego przypływu natchnienia
I wyglądam z nadzieją lepszych dni...
W międzyczasie mieszam kapustę,
A potem,
Popijam kolejną kawę
I zaciągam się mentolowym newportem.
Siedząc na schodach przed domem
W ciepłym, przyjaznym słońcu.
Psychografografia
Szkicować portrety pięciosekundowe chciałem,
Twarzy, które spontanicznie ręka kreśli,
Albo tych kobiet z marzeń, czy mężczyzn
Przyjaznych, bez zazdrości, czy innych uchybień.
Z braku terminu wymyśliłem
Dziedzinę nową, którą nazwałem
Psychografiografią.
I tak kreślę nieudolne rysunki,
Bez wprawnej ręki mistrza,
Żeby ocalić choć trochę,
To piękno, które nas otacza.
I naskrobać słów kilka,
Aby „ocalić od zapomnienia”.
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Ogień drzewo trawi,
A ono zielone, czy martwe,
Ku górze się wznosi.
Tak zjednoczone żywioły
Pamięć zachowują.
Skąd przyszły,
Tam powracają.
Tak niespokojne jest
Nasze serce Dopóki nie spocznie
W Tobie.
Czym byłby świat
dla Zareedy
Czym byłby świat, bez
Istot tak subtelnych, jak
Krzew mimozy...
Jak kwiaty kwitnące wiosną
Na dalekich łąkach,
Pośród szemrzących strumyków
I wodnych ptaków, w piór feerii kolorów?
Delikatna i jedwabna
W drzwiach pokoju stoi, aby mnie przywitać.
Promienny uśmiech na jej twarzy
Zaprasza do spotkania:
Do miłej rozmowy na latającym,
Perskim dywanie.
Cała niewinna i czysta,
Choć jej usta, to dla mnie,
Jak kilka kroków do
Próżnego, zakazanego
Przez zwyczajną przyzwoitość
Pożądania...
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Edward Krzysztof Rogalski
Moje miasto
Tu autobusy, samochody,
Tramwaje, rowery
Mkną
Ulice do placów
Promieniście
Słońce i chmury
Wiatr!
Mówią: „od morza tak...”
A mewy wieść wieszczą
O historii gniazda
Gdzie książęce twarze ciszy
Milczą niepokojem
Zamku Gryfitów
Naraz
Strzelista fala katedry
Do nieba oczy
Wznosisz
Prosisz
A w uszach
Buuu... Buuuu...
Syreny buczą
Statek wpływa
Na szeroko rozlane
Wody Odry
Szare
Głębokie
Gęste od wspomnień
Chlup… chlup
O bulwarów brzegi
I biegi
Bieganie
Trendy takie zdrowotne
Przystajesz
Na Jasnych Błoniach
Spotkanie
Pod Platanem
Pomnikiem Papieża
Albo Trzech Orłów
A może...
W „Różance”
Z zapachem róż
Kawa?
Szczecin, luty A.D. 2020

Jeszcze o Rzeczkowskich…

Barbara Hać

Jeszcze o Rzeczkowskich…
PS do wspomnień „Pamiątka mojej wojny”
W poprzednim numerze „Nestora” (52) ukazał się tekst o moich dziadkach - Helenie i Julianie
Rzeczkowskich, ale chochlik drukarski sprawił, że
ostatni akapit został trochę ucięty. Błąd wkradł się
też do podpisu pod ostatnim zdjęciem - jest rok
1983, a powinno być 1963.

Od prawej: Józef Rzeczkowski z żoną Franciszką,
Helena i Julian Rzeczkowscy, siostra babci - Józefa
Kowalska z mężem i synem, około 1963 r.

Julian i Helena Rzeczkowscy mieszkali
z dziećmi w Orłowie Drewnianym, później w Orłowie Murowanym, a od roku 1962, po wybudowaniu
własnego domu, przeprowadzili się do w Kolonii
Orłów Murowany. Mieszkali tam aż do śmierci - Helena do 10.05.1989, a Julian do 13.07.1993 roku.
Najstarsza córka Aniela (zm. w 2005 r.), w roku
1956 wyszła za mąż i zamieszkała w Majdanie
Krynickim, a najmłodsza Maria, wyszła za mąż za
Jana Biłozora i zamieszkała w Rzeczycach. Obecnie w rodzinnym domu Rzeczkowskich mieszka
ich syn Józef i wnuczka Ewa Kuboszek z rodziną.
Dom został wyremontowany i odnowiony przez
obecnych właścicieli. Dziadkowie spoczywają na
cmentarzu parafialnym w Orłowie Murowanym.
Dom rodzinny Rzeczkowskich położony jest
na pagórku przy drodze do wsi Majdan Krynicki.
Po drugiej stronie drogi znajduje się źródło „Święty
Jan”, gdzie można zaczerpnąć (ostatnio z trudem!)
chłodnej i smacznej wody oraz obejrzeć zabytko-
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cowali, by kupić kawałek ziemi i postawić własny
dom. Z żalem wspominali Rekliniec, gdzie zostawili dorobek całego życia - 22,5 morgi ziemi, dom,
zwierzęta, zabudowania gospodarcze…

Dom Juliana i Heleny odnowiony przez obecną
właścicielkę, r. 2020.

we figury. Tym miejscem zawsze opiekowała się
rodzina Rzeczkowskich, a szczególnie Franciszka
Rzeczkowska (zmarła w 2009 r.), dzięki niej teren
wokół źródła był zawsze starannie uporządkowany
i obsadzony kwiatami. Później opiekę przejęła jej
córka Ewa Kuboszek, która podjęła też starania
o odnowienie mocno już zniszczonych figur.
Obecnie możemy oglądać już odrestaurowane przez konserwatora dzieł sztuki figury św.
Dokument wystawiony przez Radę Wiejską
w Reklińcu, wrzesień 1945 r.
Jana Nepomucena i św. Józefa. Wykonano też
stylową obudowę źródła, zadaszenie i zbudowano
parking. Przedsięwzięcie sfinansował Urząd GmiDziadkowie nigdy nie doczekali się rekomny w Izbicy przy wsparciu ze środków unijnych.
pensaty za pozostawione mienie - ani w czasach
PRL-u, ani w wolnej Polsce! W latach dziewięćdziesiątych starał się o to Julian Rzeczkowski
i jego syn Józef, a po śmierci Juliana - jego dzieci
i wnuki.
Babcia Helena straciła wszystkie pieniądze
i sporo dokumentów w czasie podróży do Polski,
bo okradziono ich w pociągu. Pozostał jedyny dokument wystawiony przez Radę Wiejską w Reklińcu (w języku ukraińskim) zawierający spis pozostawionego mienia, ale Urząd Wojewódzki, przed
którym toczy się sprawa o potwierdzenie prawa do
rekompensaty, odmówił jego uznania.
Przykre jest to, że moi dziadkowie i ich
dzieci nigdy nie doczekali się zadośćuczynienia za
pozostawione mienie zabużańskie. Nawet symboliczna kwota byłaby przecież aktem sprawiedliwoŹródła św. Jana, 2019 r.
ści dziejowej. Może wystarczyłaby na nowy nagroPo wojnie moim dziadkom i ich dzieciom bek dla Heleny i Juliana Rzeczkowskich.
długo towarzyszyła bieda. Jak wspominałam, na
Barbara Hać
początku mieszkali „w komornym” i ciężko pra-
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Lech Dziedzic

Wojna lat 1919-1920

w listach z wojska szeregowego
Tomasza Kopruchy
Bardzo wiele dzisiaj mówi się o zasługach
polityków i dowódców wojskowych w zwycięskiej
wojnie z bolszewikami w latach 1919-1920, a bardzo niewiele o kilkuset tysiącach zwykłych żołnierzy przeważnie chłopskiego pochodzenia, którzy
stanowili fundament tej wiktorii. Przed kilkoma
laty podjąłem próbę odtworzenia wojennych losów
jednego z takich żołnierzy, na podstawie listu pisanego do ojca oraz wpisu w książeczce wojskowej.
Niedawno w moje ręce trafiło jeszcze jedenaście
jego listów, przepustka wojskowa oraz jeden list
pisany w imieniu kolegi z pułku. Obecnie, mając do dyspozycji 13 listów z wojska, książeczkę
wojskową, przepustkę i jedną fotografię, mogłem
zrewidować moją wiedzę o wojennych losach tego
żołnierza, tym bardziej, że okazało się, iż jego książeczka wojskowa podaje błędną informację o jednostce, w której służył. Dlatego podjąłem kolejną
próbę odtworzenia wojennych losów szeregowego
Tomasza Kopruchy, rocznik 1894, w oparciu o listy,
dokumenty i historie pułków, w których służył.
Rok 1919 był dla Polski ze świeżo odzyskaną niepodległością bardzo trudny. Na zachodzie
szykowała się konfrontacja z Niemcami o Śląsk,
na południu z Czechami o Zaolzie, a na wschodzie z Ukraińcami i bolszewicką Rosją. W tym
czasie liczebność polskiego wojska pochodzącego z zaciągu ochotniczego liczyła około 110 tysięcy, dlatego 15 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski
ogłosił dekret naczelnika państwa o poborze powszechnym do wojska, a sejm 7 marca 1919 roku
uchwalił ustawę O powszechnym obowiązku służby wojskowej, w której uchwalono pobór roczników 1896-1901 na całym obszarze ziem polskich.
W ramach tego poboru do wojska miało trafić 500
tysięcy młodych mężczyzn, głównie chłopskich
dzieci. W maju 1919 roku do wojska powołano
wielu poborowych z gminy Żółkiewka, wśród nich
Basiak, Romanek, Szabat, Jan Brzyński i Tomasz
Koprucha, o losach których dowiadujemy się ze
wspomnianych listów i dokumentów. Z książeczki
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wojskowej Tomasza Kopruchy wiemy, że do poboru stawił się w Krasnymstawie 12 maja 1919 roku
(w książeczce wojskowej zapisano, że służbę odbył w 78. pułku piechoty, jednak z analizy listów
wynika, że jest to pomyłka), 13 czerwca poborowi byli już w Niepołomicach, o czym informuje list
pisany przez Tomasza Kopruchę w imieniu Jana
Brzyńskiego do Andrzeja Wiatra zamieszkałego
we dworze w Woli Żółkiewskiej. Z listu tego dowiadujemy się, że na 25 czerwca wyznaczono termin
wyjazdu z Niepołomic, oraz o przydzieleniu części
żołnierzy do kadry zapasowej 11. pułku piechoty.
O dalszych losach poborowych z gminy Żółkiewka
dowiadujemy się z listu Tomasza Kopruchy do ojca
Szymona z 7 lipca 1919 roku. Żołnierze wyjechali
z Niepołomic 5 lipca i byli w drodze do Modlina.
Zatrzymali się we wsi Strzałków koło Radomska.
List ten informuje, że żołnierze nie zostali jeszcze
przydzieleni do kompanii, a transport ma zostać
podzielony. Jego część ma trafić do Sosnowca na
granicę z Niemcami.
List pisany dnia 7 lipca 1919
W pierszych słowach moiego listó niech
bendzie pochwalony jezós chrystós Spodziewam
się żemi otpowiecie nawieki wieków amen ateras
donosze wam że z niepołomic wyjechaliśmu 5 lipca Do noworadomia za czenstochowe 5 mil jak żeśmy wyjeżdżali zniepołomic do stacyi dopodłenża
to z wielko wesołościo a na stacyi jak się kapitan
z nami żegnał to wszyscy płakali i kapitan znami
i wyiechaliśmy dopola Stoiemy wewsi wieś nazywa
się szczałków za miastem nowo radomsko 3 wiorst
stoiemy nienadłógo mamy znowó wyieżdżać do
modlina pod warszawe ale niewiemy na pewno
a piersza kompania ma wyjeżdżać dososnowca
dostraży granicznej na niemiecko granice jeszcze
nie iesteśmy przedzieleni dopółkó toniewiadomo
jakpisać adres chociasz niestoiemu fpoló jednak
piszymy się dopola teras jak żeśmy mieli wyiezdzać to dostaliśmy po 37 koron na dziesieńć dni
z iasiem się bardzo mało widzimy bo ony stoio we
dwoże a my nawsi to też on mnie prosieł żebyście
wiatrom opowiedzieli gdzie mystoiemy bo może
jemó niebendzie miał kto listó napisać wnet wiencei niemam co dopisać [tutaj słowo nieczytelne]
jestem zdrów złaski pana boga czego i wam
scałego serca zycze i żeby niebyło woiny i żebym
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zdrów móg powrócić dowas a teras pozdrawiam
was kochany tato i was siostry i ciebie szwagże
i ciebie bracie wszystkich krewnych i znaiomych
adresó niepisze amen
W kolejnym liście z 10 lipca Tomasz Koprucha pisał, że żołnierze dalej przebywali w Strzałkowie, a on otrzymał już przydział, jak pisał tymczasowy, do 11. pułku piechoty. W międzyczasie
do Szymona Kopruchy, ojca Tomasza dociera karteczka od syna, w której pisze:
adres do mnie 11 P.P. Ziemia Będzińska
No. 19 II Baon 8 kopania te kartke zadresem oddaicie kolegom tym co zechco mi list odpisać.
11. pułk piechoty powstał w styczniu 1919
roku z dwóch batalionów utworzonych przez Polską Organizację Wojskową z Grodźca i Będzina
w grudniu 1918 roku. Pierwszy rozkaz dzienny wydano 27 stycznia 1919 roku. 25 maja pułk został
wysłany na granicę z Niemcami, gdzie stacjonował do 8 czerwca 1919 roku. Z granicy odesłano
go do Żarek celem uzupełnienia zapasów i stanu
osobowego kompaniami marszowymi. Dwie z tych
kompanii składały się z poborowych z Lubelszczyzny. Zapewne pierwotnie to lubelskie uzupełnienie
było przeznaczone dla wywodzącego się z Chełma
1. batalionu 35. pułku piechoty, który znalazł się na
granicy śląskiej 26 maja 1919 r. Kiedy uzupełnienie
dotarło do Niepołomic, pułk został z granicy niemieckiej wycofany (7 czerwca), dlatego częścią uzupełnienia, które dotarło do Niepołomic zdecydowano
wzmocnić 11. pułk piechoty. Początkowo jeszcze
w Niepołomicach jedną kompanią, a podczas
postoju w Strzałkowie podjęto najprawdopodobniej decyzję o wzmocnieniu 11. pułku jeszcze co
najmniej jedną kompanią, bo z listu Tomasza Kopruchy z 10 lipca 1919 roku dowiadujemy się, że
przydzielono go do 2. kompanii 11. pułku piechoty.
Te działania były rekcją na niemieckie prowokacje
na Górnym Śląsku, które doprowadziły 16 sierpnia
1919 roku do wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Na granicy śląskiej 11. pułk obsadził około
30-kilometrowy odcinek pomiędzy miejscowościami Rudnik Wielki-Siedlec. Kiedy sytuacja na Śląsku
uległa względnemu uspokojeniu, wybuchł konflikt
z Czechami w rejonie Cieszyna. W związku z tym
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w październiku 1919 roku 11. pułk odesłano na Śląsk
Cieszyński, gdzie zabezpieczał 80-kilometrowy odcinek od przełęczy Jabłonkowskiej do ujścia Olzy
do Odry. Wtedy też w Cieszynie znalazł się nasz
poborowy z gminy Żółkiewka Tomasz Koprucha. Informację o tym przekazał w liście z 7 stycznia1920
roku. Drugi list z granicy z Czechami wysłany został
23 stycznia. W liście tym Tomasz Koprucha przesyła ojcu na pamiątkę jedną koronę cieszyńską i jedną
czeską. 11. pułk piechoty służbę na granicy czeskiej
zakończył 2 lutego 1920 roku i marszem pieszym
udał się do Krakowa. O pobycie w Krakowie informuje Tomasz Koprucha w liście z 21 lutego:
List pisany dnia 21 lutego1920
Wpierszych słowach moiego listó niech
bendzie pochwalony jezós chrystós kochany tato
spodziewam się żemi odpowiecie nawieki wieków amen Ateras donosze wam że listów odwas
otrzymałem trzy za które wam serdecznie dziękuje
Ale nie odpisywałem bo nie małem czasó bośmy
wracali ze śląska cieszyńskiego do krakowa i teras
stoiemy w krakowie Ale jak dłógo bendziem stali to
niewiemy jeśli bendziemy mieli dłógo stać towam
napisze drógi list j opisze gdzie stoiemy w iakiem
mieiscó tera tem czasem tostoiemy wbarakach
w krakowie j otkrytke odebrałem od was pisaliście że siostra bardzo mie wyglonda j wy wszyscy
wyglondacie ja tesz bym się rat zwami zobaczyć
mamy stać ze dwatygodnie to jak bendo urlopy
to może przyjade dowas teras basiiak blisko iest
i bżyński tesz blisko iest codzień się możemy widzieć z bżyńskim się widziałem to on muwił że jak
był naswientach na urlopie to mówił że wy się bardzo martwicie omnie że nie pszyieżdżam na urlob
j że niepisze czensto Ale niepaczcie nato boia pisze często tylko listy może niedochodzo naurlob
tesz pszyiade tylko niewtenczas kiedy ja chce tylko wtenczas kiedy czas przyjdzie i kiedy wypadnie a tera prosze was kochany tato […] wszyscy
niemartwcie sie j nie frasóicie się omnie bonieiest
tak źle jak wy sobie myślicie j iak ludzie mówio że
my jóż nie wrócimy Ale wy natoniepaczcie bo teras
słychać o spokoió to jak panbóg da spokoi j iak tak
bendzie jak mówio to w marcó my powróciem dodomó Ateras pozdrawiam was wszystkich razem
i życze wam wszystkiego dobrego Dowidzenia doprentkiego zobaczenia.
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11. pułk nie pozostał w Krakowie na dłużej,
bo już 28 lutego znalazł się w Równem na Wołyniu jako odwód frontu wołyńskiego. Działania bojowe przeciw armii bolszewickiej 11. pułk piechoty
rozpoczął w nocy 1 kwietnia 1920 roku w rejonie
Zwiahla (Nowogród Wołyński), obchodząc pozycje
sowieckie, by 2 kwietnia rano zająć wsie Staryki
i Czernica, zdobywając armatę wraz z zaprzęgiem,
13 karabinów maszynowych i wziąć do niewoli 200
sowieckich żołnierzy. Dowódca pułku w rozkazie
dziennym napisał tak:
Dzień 2 kwietnia 1920 roku złotemi głoskami zostanie zapisany na kartach dziejów 11-go pułku piechoty. Po raz pierwszy bowiem pułk, darzony
zaufaniem przełożonych dowództw, pod Czernicą,
Starykami i Chulskiem dowiódł, że żołnierz polski jest zawsze nieustraszony w walce z wrogiem
swojej Ojczyzny. Świetne zwycięstwo okryło pułk
nasz sławą i rozniosło nasze imię we wszystkie
zakątki naszej ziemi. Dumny czując się, że stoję
na czele takiego bohaterskiego pułku podziwiam
odwagę i męstwo wszystkich swych podwładnych i wierzę, że wieniec sławy zdobyty na polach
Czernicy przyozdobi się w najbliższej przyszłości
nowymi wawrzynami. Wszystkim oficerom i szeregowym biorącym udział w tej akcji składam serdeczne podziękowanie za złożone dowody zapału
i męstwa. Imiona zaś tych, którzy życiem okupili
to zwycięstwo pomieszczone będą w historji pułku,
niechaj ich przelana krew stanie się bodźcem dla
innych do dalszych laurów zwycięstwa. Cześć ich
pamięci!
4 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną pułk
był ponownie w Równem, gdzie żołnierzy powitał dowódca frontu wołyńskiego generał Antoni
Listkowski, który w tym czasie zastępował Józefa Piłsudskiego. O tych wydarzeniach wspomina
Tomasz Koprucha w kolejnym, niestety bardzo
uszkodzonym liście:
[t]eras donosze wam że [….] wyjezdzamy
zrówna d[…] [Zwa]chla a ze zwachla pojedziem
dożytomierza i nie wyadomo czy może nasze
kompanie przydzielo do in[n]ego pólkó […] kompania bendzie u[…] jeńcach […] pszy plinnych [
ben[…] [f]rontó odstawiać jch dalei A jeśli bysie
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adres zmienił [A] bo miał się zmienić to wa[…] was
Adres [wy]śle jteras urlopy ben[…] [...]wno pszy[…]
[...]de
Tomasz pisze w liście o jeńcach (plennych),
których być może jego kompania miała pilnować
i odprowadzić poza linię frontu, natomiast pułk
ma udać się z Rówego do Zwiahla (24 kwietnia
1920 r.) i dalej do Żytomierza. Tomasz Koprucha
wspomina także, że jakieś kompanie mają zostać
przydzielone do innego pułku. Tak też się stało,
w kolejnych listach Tomasz Koprucha w adresie
podaje 35. pułk piechoty. Kontakt z sowieckimi
jeńcami skończył się dla niego fatalnie - zachorował na tyfus, co wyłączyło go z działań wojennych pułku. Początkowo leczony był w Równem,
potem został odesłany do Szpitala Ujazdowskiego
w Warszawie, a następnie na rekonwalescencję do
Wojskowego Domu dla Ozdrowieńców w Beniaminowie koło Zegrza. Stamtąd napisał list pod koniec
czerwca, wysłany z Zegrza 5 lipca 1920 roku:
List pisany dnia […] czerwca 1920 roku
wpierszych słowach moiego listó niech
bendzie pochwalony jezós chrystós kochany tato
pisałem dowas list zrówna żeióż maiałem się wypisać zrówna dopółkó ale że dochtór niechciał mie
jeszcze wypisać tylko mie odesłali dowarszawy
dośpitala uiazdowskiego i tam ieszcze leżałem bes
tydzień j teras nas odesłali na letnie mieszkanie
na odżywianie do domu uzdrowieńców w beniaminowie tó so tylko takie co pocieszkiei chorobie
jest nas pszeszło sto takich chorych co po chorobie A bes siły po tyfusie plamistyn i różnych innych
chorobach ja tesz chorowałem natyfós Ale że teras dzięki bogó jóżem zdrowy tylko mie nogi bolo
pszykszy misie boniemam żadnej wiadomości odwas tak dłógo iniewiem cosie uwas dzieie czyście
wszyscy zdrowi czy żyiecie iak tam [i]est uwas co
nowego tótai długo jóż n[ie]bende może tydzień
dwa czy do woiska ni[eb]ioro bo unas mówio że
maio brać czy już bioro teras proszę was opiszcie
mi o moich kolegach gdzie so boia to tylko wiem
oiednem szabacie boon pisze domnie ia mam iego
Adres Ale mnie to bardzo ciekawi co się dzieie
zromankiem czy nieżyje czysie namnie gniewa że
niepisze teras może jak wyzdrowieie to na pewno
poiade dokadry i może pszyjade naurlob teras pi-
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sze Adres tylko jak bendziecie odpisywać topiszcie
bardzo dokładnie dowidzenia wam wszystkim tylko
w małych kopertach odpisóicie listy Adres domnie
Ziemia Warszawska Poczta Zegże Woiskowy dom
dla uzdrowieńców w be[n]iaminowie.
Rekonwalescencja zakończyła się przed
24 lipca 1920 roku, bo taką datę ma kartka pocztowa wysłana do siostry Tomasza Wiktorii. Oznacza to, że Tomasz otrzymał przydział i trafił do 35.
pułku piechoty pomiędzy 5 a 24 lipca. Powrót na
front nie był łatwy bo 35. pp. był ciągle w ruchu.
Brał udział w wyprawie kijowskiej i 10 maja zajął
most na Dnieprze w okolicach Rzeczycy. W czerwcu znad Dniepru ruszyła sowiecka ofensywa. 18
czerwca dowodzona przez generała Sikorskiego
Grupa Poleska, w skład której wchodził 35. pułk
piechoty rozpoczęła odwrót. W walkach 16 czerwca 2020 roku pułk dotarł do Łachwy, około 80 km
na wschód od Pińska, kierując się do Grodna. Jednak Sowieci byli szybsi i zajęli Grodnio. Przez kilka
dni pułk wiązał siły sowieckie w rejonie Grodna. 27
lipca pułk wycofał się do Tykocina, a 29 walczył o
Siekierki. Ostatecznie pułk został wycofany z frontu
5 sierpnia 1920 roku na odpoczynek - najpierw do
Wyszkowa, potem został przewieziony do Trzcianki. W takich okolicznościach Tomasz Koprucha
trafił na front na krótko przed Bitwą Warszawską.
Kolejny list Tomasz Koprucha napisał dopiero po
Bitwie Warszawskiej, 20 sierpnia 1920 roku.
List pisany 20 sierpnia 1920 r
wpierszych słowach miego listu Niech będzie pochwalony jezós chrystus A teras donosze
wam kochany tato że żyje jestem zdrów złaski
pana boga czego i wam scałego serca życze niepisałem dowas tak długo bo niemiałem jak posłać bo
niebyło poczty bo teras bardzo tródno list posłać
totesz prosze was kochany tato niemartwcie się i
niesłóchajcie co wam ludzie opowiadaio z żywego zrobi umarłego i nie myście sobie że ia owas
zapomniałem staram się oile moge to list napisze
bo wiem że sobie myślicie nieras morze że jósz
nieżyie Dowidzenia wam wszystkiem bo niemam
czasó.
Adresó niewiem pewny 35 pp 1 baon 4
kompania.
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Wojna lat 1919-1920 w listach z wojska...

Niestrety, Tomasz Koprucha w liście nie
pisze nic o bitwie, ale z historii pułku możemy odtworzyć, co się z nim w tym czasie działo. Odpoczynek w Trzciance był bardzo krótki, bo już następnego dnia pułk został przetransportowany do
Jaszczołt, a 9 sierpnia walczył już z bolszewikami
pod Długosiodłem, ponosząc znaczne straty. Poległo trzech dowódców kompanii i 18 szeregowych,
rannych zostało 2 oficerów i 49 szeregowych.
W związku ze stratami, 10 sierpnia pułk wycofał
się do Natolina, a następnie do Serocka, a potem
w rejon Konstantynowa i Suchocina. 14 sierpnia
pułk został skierowany do Borkowa pod Nasielskiem, około 50 km na północny wschód od Warszawy, gdzie w nocnej bitwie zatrzymał Sowietów,
którym udało się sforsować Wkrę. 15 sierpnia
1920 roku walki trwały cały dzień, żołnierze walczyli także na bagnety. 16 sierpnia bolszewicy
rozpoczęli odwrót. 35. pułk ścigał ich do stacji kolejowej w Nasielsku a następnie udał się na odpoczynek w okolice Ciechanowa. 31 sierpnia pułk
został przetransportowany do Chełma i 7 września
ponownie wyruszył na front, prowadząc walki z Armią Czerwoną nad Bugiem. 12 września Sowieci
rozpoczęli odwrót. 35. pp. w pościgu za nimi zajął
Włodzimierz Wołyński i Łuck. Podczas wkraczania
do Łucka żołnierze polscy zostali zbombardowani
przez własne samoloty, było wiele ofiar. Żołnierze
nie zatrzymali się w Łucku, ale natychmiast ruszyli
na Dubno. Z Dubna pułk pomaszerował na stację
kolejową Hołuby, skąd został przetransportowany
do Andrzejowic koło Wyłkowyska, by w pościgu za
wojskiem sowieckim 12 października zająć Trąby,
gdzie naszych żołnierzy zastał rozejm. Tomasz
Koprucha jeszcze nie wrócił do domu i wraz pułkiem trafił do Lidy, skąd napisał jeszcze dwa listy
- 26 i 27 października 1920 roku. Z Lidy zachowała się przepustka wystawiona przez dowódcę
3. kompanii 35. pułku piechoty 13 maja 1921 roku
dla Tomasza Kopruchy celem udania się na stację
kolejowa w sprawie osobistej. Zgodnie z wpisem
w książeczce wojskowej, Tomasz Koprucha zakończył służbę wojskową 31 sierpnia 1921, najpewniej
w Lidzie.
Warto jeszcze wspomnieć o fotografii
z roku 1920, która zachowała się w rodzinnym
archiwum. Dostarcza ona wielu informacji o wyposażeniu Wojska Polskiego w okresie wojny pol-
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Karpiowe ości
Wychowałem się na twórczości Aleksandra
hrabiego Fredry, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Jerzego Jurandota, Mariana Hemara, Mariana Załuckiego, Ludwika Jerzego Kerna, Wojciecha Młynarskiego. Patrząc na świat oczyma tych
wspaniałych autorów, nauczyłem się wyłapywać
z otaczającej nas szarej rzeczywistości iskierki radości, które pojawiają się jak ości z kawałka smażonego karpia.
Melancholijny, trochę senny nastrój panujący w latach 1950-70 w naszym Krasnymstawie,
dzięki żyjącym wówczas ludziom stawał się chwilami zabawny, można powiedzieć groteskowy.

sko-bolszewickiej. Na fotografii widzimy młodego
człowieka w bardzo zniszczonym mundurze typu
M1912 pochodzącym z amerykańskiego demobilu, na nogach trzewiki i owijacze, a na głowie czapka typu legionowego. Niezwykle interesujące są
naszywki na prawym rękawie, wbrew pozorom nie
są to naszywki amerykańskiego stopnia starszego sierżanta, co mogłoby sugerować pochodzenie
tego munduru. W rzeczywistości jest to „Odznaka
honorowa dla oficerów i szeregowych za czas pobytu na froncie”. Odznaka ta została ustanowiona
rozporządzeniem Rady Obrony Państwa z 14 lipca
1920 roku. Była nadawana żołnierzom Wojska Polskiego, bez względu na stopień, za czas pobytu na
froncie po 1 listopada 1918 roku, w bezpośredniej
styczności bojowej z nieprzyjacielem. Za każde 6
miesięcy pobytu na froncie przysługiwało naszycie
jednego kąta (szewronu - krokiewki) na rękawie.
W przypadku Tomasza Kopruchy mamy trzy takie
kąty, co oznacza, że spędził on na froncie półtora
roku. Na tej podstawie można ustalić czas powstania fotografii. Ponieważ wiemy, że rozpoczął on
służbę wojskową w maju 1919 roku, to fotografia
mogła powstać najwcześniej jesienią 1920 roku.

Nasze małe Miasteczko
Leży sobie nad Rzeczką
Życie płynie w nim bardzo leniwie,
Tak jak inni rodacy
Ludzie chodzą do pracy
A wieczorem siedzą przy piwie.
Snują swoje wspomnienia…
Wokół nic się nie zmienia
Jakby czas dawno stanął… i czeka…
Sprawy dawno przebrzmiałe,
Brzmią jak baśnie wspaniałe,
Każda treścią i czarem urzeka…
Zapraszam na wspomnieniowy cykl anegdot
„Karpiowe ości”, które oparte są na autentycznych
wydarzeniach, z udziałem autentycznych bohaterów, lecz dla potrzeb edytorskich zostały przeze
mnie nieco ubarwione. Przepraszam jeśli kogoś
urażę, ale satyra musi kłuć jak ości karpia…
Artysta
Sięgając w otchłanie pamięci, do czasów
kiedy krasnostawski skwer ogrodzony był płotkiem
z listewek, z trzema zielonymi kioskami na rogach,
bez fontanny, za to z wielkim klombem i ławkami
bez oparć - wyłania się postać malarza pokojowe-
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go pana Bolesława. Ten niedużego wzrostu mężczyzna wypijał więcej trunków różnego rodzaju, niż
zużywał wapna i kredy do malowania.
Trafiła mu się pewnego wiosennego dnia
nie byle gratka, bo robota u mecenasa mieszkającego w starej kamienicy. Sufity z ozdobnymi rozetami i gzymsami skutecznie odstraszały innych
fachowców z branży. Dla Bolesława była to „pestka”, nie takie rzeczy przecież w życiu „zmalował”.
Robota została więc szybko uzgodniona. Tradycyjnie, po rozstawieniu drabiny na środku pokoju,
powieszeniu na niej wiadra z pędzlem i zainkasowaniu zaliczki, mistrz Bolesław na trzy dni zniknął,
czyli poszedł „w tango”. Zjawił się wreszcie z ekipą
kolesiów, która w ekspresowym tempie zachlapała
ściany na biało. Mistrz zajął się sztukaterią. Rozety i gzymsy, na których osiadł w naturalny sposób
kurz, pod pędzlem mistrza przejaśniały i nabrały
młodzieńczego blasku. Pani mecenasowa była
wniebowzięta. Zachwycona końcowym efektem,
rzekła do mistrza: „- Panie Bolesławie, pan to ma
złote ręce!”. Na co pan Bolesław zachrypniętym
z przepicia głosem odparł: „- Mam też, łaskawa
pani, diamentowe gardło…”

Cichosz, właśnie jestem
Kierownikiem Wydziału AdministracyjnoGospodarczego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krasnymstawie, jeszcze przed powstaniem 49 województw, czyli przed rokiem 1975, był
Jan Cichosz. Porządny człowiek, ale miał jeden
słaby punkt. W swoich wypowiedziach, co trzecie,
czwarte słowo padało „właśnie”. Przedstawiał się
tak: „- Cichosz, właśnie jestem”. Pracownicy prezydium mieli niezły ubaw z tego „właśnie”.
Kilku żartownisiów zatrudnionych w prezydium postanowiło zrobić kawał panu kierownikowi.
Napisali pismo do przewodniczącego PPRN. Włożyli je między inne pisma przeznaczone do podpisu, z nadzieją, że kierownik Cichosz nie będzie
czytał, tylko podpisze, co mu podsunięto. Podpisane przez Cichosza pismo trafiło z korespondencją
na biurko przewodniczącego. Pismo miało treść
(pomijając wszystkie formuły pisma urzędowego):
Ja, niżej podpisany, właśnie Jan Cichosz,
proszę, właśnie Pana Przewodniczącego o zwol-
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nienie mnie, właśnie z zajmowanego, właśnie
stanowiska za to, właśnie, że nie czytam, właśnie
podpisywanych przez siebie, właśnie pism.
Przewodniczący PPRN wezwał pana Jana
i delikatnie perswadował, że już mu niewiele pozostało do emerytury, żeby jeszcze się zastanowił
i przemyślał swoją decyzję. Zdziwiony Cichosz zaprzeczał jakoby miał się właśnie zwalniać z pracy,
że to jest jakieś właśnie nieporozumienie. Gdy zobaczył na własne oczy prośbę o zwolnienie przez
siebie podpisaną, chwycił kartkę i warknął:
- Ja im, właśnie pokażę, kto jest, właśnie
do zwolnienia!

Koncert fortepianowy
I uderzyły palce w klawisze! I poszybowały
dźwięki w eter! Symfonia Czajkowskiego wypełniła salę konferencyjną Urzędu Gminy urządzoną
w stylu „wczesny Gierek”. Typowa dla tamtego
okresu boazeria z laminowanych płyt pilśniowych,
sufit ze sklejki, no i oczywiście parkiet. Policzyłem: w 115 rzędach było ułożonych 21 390 całych
dębowych klepek i 864 dociętych na wymiar, na
ścianach natomiast 486 pionowo przymocowanych listew kryjących złączenia 486 sztuk wąskich
pasków płyt pilśniowych.
Trzeba przyznać, że na koncert błysk na sali
zrobiono na zicher. Ściany aż lśniły, parkiet froterowany od rana błyszczał niczym lodowisko. Krzeseł dla
widzów ustawiono 68, z czego połowa była wolna.
Dwa pierwsze rzędy zarezerwowano dla
gminnych „oficjeli”, ale i tak świeciły pustką, bo
kto w gminie zna się na muzyce klasycznej, kto
na co dzień słucha Czajkowskiego, Paderewskiego, Pendereckiego, Rachmaninowa czy Chopina?! Z każdym taktem, muzyka stawała się coraz
głośniejsza, dźwięki coraz bardziej ostre. Nagle,
ze szczelin parkietu zaczęły wyskakiwać pająki
i ślizgając się na swoich długich nogach, zmierzały
w kierunku obudowanego listwami kaloryfera, tam
rozpaczliwie szukając schronienia. Za pająkami
podążały mrówki. Swoim zwyczajem, biegnąc gęsiego, tworzyły cienkie, falujące nici łączące parkiet
z kaloryferem. Choreografia jak z „Jeziora łabędziego”, tylko w wykonaniu insektów gnieżdżących się
dotychczas spokojnie w szczelinach pomiędzy klep-
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kami bardzo rzadko używanej sali. Kolejna trzecia
część symfonii, w spokojniejszej tonacji, pozwoliła
usłyszeć odgłosy dochodzące z ostatniego rzędu.
Miarowe, acz głośne sapanie, przerywane delikatnymi chrapnięciami. I gdy finał wystrzelił salwą wysokich tonów, po potężnym chrapnięciu widzowie
usłyszeli: „- Kryśka, ścisz telewizor!…”

między innymi ja, mój brat, Janek, Edek i główny
bohater Janusz pseudo „Cuguś” i po krótkiej naradzie padło hasło: „- idziemy po zbuki!”. Minuta
osiem sekund i wszyscy byliśmy na strychu. Każdy
dopadł do pełnej skrzynki i ładował „amunicję” za
koszulę. Wchodziła mniej więcej kopa jaj. Trzeba
było teraz umiejętnie wydostać się na zewnątrz,
gdy nagle usłyszeliśmy groźnie grzmiący męski
głos. Nie wiedząc, kto to kręci się wieczorem oprócz
Bitwa
nas po pustych przecież jatkach, dla uniknięcia
ewentualnych i nikomu niepotrzebnych kłopotów,
W głębi placu targowego, między wieko- biegiem kierowaliśmy się do wyjścia, omijając brawą lipą a strażą pożarną jest budynek, w którym kujące klapy. Niefortunnie „Cuguś” nie zdążył omikiedyś mieściły się jatki, czyli małe sklepiki sprze- nąć nieprzykrytego włazu i wpadł do środka. Miał
dające świeże mięso prosto z uboju. Oczywiście w tym upadku trochę szczęścia. Ale tylko trochę.
krajowego pochodzenia. W każdym z tych małych Spadając zahaczył nogawką o wystający hak. Siła
sklepików były zainstalowane na ścianach wielkie upadku spowodowała rozdarcie spodni, ale hak,
haki, mogące udźwignąć połowę świniaka, stały zaczepiając się o pasek spodni, ochronił „Cuguolbrzymie pniaki do rąbania mięsa, posypywane sia” od połamania gnatów. Siłą ciężkości obrócił
stale solą, chyba dla dezynfekcji. Z każdego takie- się głową w dół. Ta sama siła ciężkości podziałała
go pomieszczenia było wejście na strych, niektóre również na śmierdzące jajka tkwiące do tej pory
przykryte drewnianą klapą.
za koszulą. I jajka, dostawszy przyspieszenia
Sięgając wstecz pamięcią, w tym budynku ziemskiego, rozbijając się siłą impetu, zalały pierś
mieściły się wcześniej różne firmy. Pamiętam, była i twarz „Cugusia” drącego się wniebogłosy i wołajątam Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, baza cego o pomoc. Tym, który spowodował wśród nas
transportowa PTHW i magazyn pobliskiego punk- panikę, okazał się jeden z rzeźników obsługujątu skupu Zakładów Jajczarskich. Wszystkie zepsu- cych jatki w ciągu dnia. Pospieszył z pomocą uwięte jajka, nienadające się do dalszej sprzedaży czy zionemu na haku, ale okrutny smród uniemożliwiał
przetwórstwa, były pakowane w skrzynki i wyno- jakiekolwiek działania. Dopiero po pewnym czasie,
szone na strych. Skrzynek były tysiące. A w każdej udało się „Cugusia” zdjąć z haka. Zawiadomiona
poukładane w wytłaczanki, zepsute, granatowe o całym zajściu jego matka o mało nie zemdlała.
w środku, strasznie śmierdzące jajka. Fachowo Z wiązanką wyzwisk na ustach goniła biednego,
nazywane „zbuki” lub „zapartki”. Po przeniesieniu śmierdzącego na kilometr syna do domu…
magazynu jaj do zakładu w Borku, skrzynki ze zbuTeraz, po latach, dochodzę do wniosku, że
kami pozostały na strychu. Albo zapomniane, albo gdyby wojsko zaopatrzyć w taką amunicję, wszelpozostawione celowo, żeby pozbyć się kłopotli- kie konflikty zbrojne wyglądałyby inaczej…
wego towaru. Był to dla nas, młodych chłopaków,
wspaniały materiał do zabawy pt. „bitwa”. Zawsze
w którejś jatce albo drzwi były otwarte, albo była
Grill
wybita szyba, przez którą dało się otworzyć drzwi
i wejść do środka, a potem na pniak, z pniaka na
Po obiedzie zadzwonił telefon. Odebrała
haki i z haków przez właz na strych, gdzie czekała żona.
„amunicja”.
- Halooo!... Witam!... Co robimy?...
Bodajże na początku wakacji, ciepłym poKtoś ostro nadawał po drugiej stronie kabla.
południem zebrała się nas cała wataha chłopaków,
- Dobrze, będziemy - odpowiedziała, po
czym zwróciła się do mnie:
- Skocz do sklepu i kup kilogram kiełbasy

PTHW - Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu
i
jakąś
wodę,
mamy zaproszenie na grilla.
Wewnętrznego
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- Od kogo? - spytałem
- Nie marudź - burknęła żona - szkoda czasu, sklep zamkną…
- Za jednym zamachem kupię flaszkę krzyknąłem, zamykając za sobą drzwi. W jakiś nie
bardzo wybredny sposób żona komentowała moją
decyzję o kupnie butelki wódki, ale stukot butów
na schodach zagłuszył jej słowa. Po 10 minutach
byłem z powrotem, zadowolony z udanego zakupu
jeszcze w miarę świeżej kiełbasy. Jak się ją dobrze wypiecze na grillu i obficie popije gorzałką, na
pewno nikomu nie zaszkodzi. Spakowawszy wiktuały, cieplejsze okrycie na wieczorową porę i dobry
humor, wyruszyliśmy w wiadomym kierunku. Po
dotarciu na miejsce okazało się, że towarzystwo
jest już po odpowiedniej dawce środka odstraszającego komary tudzież inne latające lub pełzające stworzonka uprzykrzające życie porządnym
obywatelom środkowoeuropejskiego państwa. Na
nasz widok rozległ się gromki okrzyk radości, połączony z głośnym beknięciem gospodarza, wyrażającym aprobatę za dołączenie do grona grillowiczów oraz zachwyt z dodatkowej flaszki. Sytuacja
coraz bardziej nabierała rumieńców i robiła się luźniejsza. Na grill poszły „kurzęce” skrzydełka, peklowana karkówka z „Biedronki” i nasza kiełbasa.
Aby wzmocnić doznania smakowo-aromatyczne,
ktoś dołożył do żarzących się węgli wiązankę świeżo zerwanych polnych kwiatków, mających służyć
do dekoracji turystycznego stolika zastawionego i tak gęsto butelkami, kieliszkami, musztardą
i innymi przedmiotami niezbędnymi do niedzielnego grillowania. Momentalnie świat pogrążył się
w chmurze białego, gęstego dymu. Okolica wyglądała jak po wybuchu wulkanu, z tą różnicą, że nie
było popiołu wulkanicznego i ziemia nie zatrzęsła
się w posadach. Rozległo się donośne kichanie,
kasłanie i burczenie biesiadników. Przekleństwa
fruwały niczym stado wron nad miejskim wysypiskiem śmieci. Koleżanka otulona gęstym dymem
wydusiła z siebie:
- O Boże! Ale dym na mnie leci…
Odpowiedziałem jej ze stoickim spokojem:
- Ciesz się i dziękuj Bogu, że w tym wieku
coś w ogóle na ciebie leci…
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Leonek
Barwną postacią był mieszkający w domku
na końcu ulicy Poniatowskiego organista z „dużego kościoła”, niejaki pan Leon. Człowiek niewysoki, lekko przygarbiony, jak pamiętam zawsze
z rękami w kieszeniach marynarki, wolno snujący
się ulicą do swojej pracy polegającej na grze na
organach w czasie nabożeństw. Z ulicy Poniatowskiego do kościoła wiodła najkrótsza droga obok
sądu, apteki, poczty i dawnego hotelu Ratajskiego.
Ale Leon był łaskaw chadzać trochę okrężną drogą. Za sądem skręcał w prawo, gdzie na rogu ulicy PCK i Okrzei stała budka z piwem pana Felka.
Na zadaszonym i ogrodzonym zapleczu budki był
skład beczek i skrzynek z butelkami. Tam zawsze
siedziało towarzystwo lubiące na świeżym powietrzu, niezależnie od pory roku, walnąć kielicha.
Pan Leon, czule zwany przez uczestników tych
spotkań „Leonkiem”, musiał wpuścić do organizmu
trochę „elementu baśniowego” w postaci wódki
z czerwoną kartką, by móc bezbłędnie odróżniać
białe klawisze od czarnych w kościelnych organach
i tym samym ustrzec się fałszywych akordów. Zawsze miał 5 złotych na składkę i ciepłą zagrychę.
Jak mawiał: „kto w kościele służy, ten z kościoła
żyje” cytując tym samym staropolskie przysłowie.
Ludzie dają drobne na tacę, to ja też mam drobne,
nie mogę mieć papierowych, bo i skąd? A ciepłą
zagrychę, którą miał w kieszeni marynarki, przed
odkręceniem butelki i polaniem w musztardówki,
dawał pomacać niedowiarkom. Po wypiciu, wyjmował z kieszeni zawiniątko, i oczom wszystkich ukazywały się dwa kluski kopytka lub letnią porą dwa,
trzy ziarnka bobu. Zebrani parskali śmiechem,
a Leonek powolutku pakował zawiniątko z powrotem do kieszeni marynarki, mrucząc pod nosem:
„- Zostanie zagrycha do następnej flaszki”.

Pomysły dyrektora
Dyrektor poważnej instytucji kontrolującej
szczebla powiatowego, człowiek obeznany w swoim fachu, wiedzący „komu cześć, a komu chwała”,
obdarzony dużym poczuciem humoru, bardzo lubił
wyjazdy z pracownikami w teren. Mieli do dyspo-
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zycji samochód pod tytułem Nysa 522 mikrobus,
przystosowany do przewozu ludzi. Kierowcą był
pan Rysio. Rano odpalał silnik, wyprowadzał samochód z garażu, potem odpalał papierosa i czekał na dyspozycje. Pracownicy zajmowali miejsca
w części osobowej, Dyrektor jako dysponent siadał
z przodu, obok kierowcy. Padała komenda: „- Panie Rysiu, jedziemy!”. I samochód ruszał ile maszyna dała pary. Tego dnia trasa wyjazdu wiodła
przez Krupe, Rejowiec do Chełma. Na początku
ulicy Rejowieckiej, na przystanku autobusowym
stał młody chłopak, chcący jechać w kierunku
Chełma. Dyrektor krzyczy do kierowcy: „- Panie
Rysiu, stawaj pan!”. Odsuwa szybę w oknie (tak
się otwierała) i pyta młodzieńca:
- Dokąd chcesz jechać?
- Do Krupego - odpowiada chłopak (odległość 8 km).
- A długo stoisz? - pyta dyrektor.
- 40 minut - pada odpowiedź.
- To już byś trzy razy zaszedł i wrócił - szybko ripostował dyrektor.
- Panie Rysiu, jedziemy!

Karpiowe ości

Msza w intencji

Jest rok bodajże 1994. Upalne lato. Klęska suszy na Lubelszczyźnie dziesiątkuje uprawy.
W jednej z gmin powiatu krasnostawskiego przerażeni rolnicy szukają wyjścia z tej arcytrudnej sytuacji. Sensownego rozwiązania, niestety nie ma. Nikt
nie jest w stanie ani zasłonić słońce, ani sprowadzić chmury deszczowe. Po licznych zebraniach,
naradach, nasiadówkach postanowiono pójść do
proboszcza. On przecież jako najbardziej kompetentny powinien coś zaradzić i spowodować, aby
dobry Bóg zesłał trochę deszczu spragnionej ziemi.
Jak uradzili, tak zrobili. Poszła delegacja rolników
do proboszcza. Pogadali… i uzyskali odpowiedź,
że niedzielna suma będzie odprawiona w tej intencji. Możliwe, że po gorliwych modłach, sprawi Bóg,
że spadnie deszcz i chociaż troszeczkę zbiorów
uda się uratować. Do kościoła na niedzielną sumę
przybyło nad wyraz dużo ludzi. Mszę celebrował
proboszcz w asyście wikarego. Wszystko było
cacy, nawet głośniej śpiewane były pieśni. Cały
kościół chórem odmawiał modlitwy. Proboszcz wygłosił piękne kazanie, przywołując odpowiednie do
Na przystanku
sytuacji fragmenty Biblii. Nastąpił moment zbierania tacy. Zawsze robił to albo wikary, albo kościelKolejny wyjazd w teren. Samochód pe- ny. Ale przy takiej okazji, przy takich tłumach w kośłen ludzi, Dyrektor na swoim miejscu i komenda: ciele, proboszcz w obawie by go nikt nie oszukał,
„- Panie Rysiu, jedziemy!”. Czyli rutyna. Nic na ra- osobiście zajął się zbieraniem tacy. Wikary w tym
zie nie zapowiada, że sytuacja, jaka się wydarzy czasie celebrował dalej nabożeństwo. Proboszcz
za chwilę przejdzie do historii jako kolejna anegdo- obszedł cały kościół i czym prędzej schował się
ta. Na przystanku PKS, gdzieś poza Krasnymsta- w zakrystii, by przeliczyć niedzielny dochód. Jawem, dokładna lokalizacja nie jest tu bynajmniej kież było rozczarowanie proboszcza! Taka ważna
potrzebna, stoi kobiecina pośledniej urody, byle intencja, tyle ludzi w kościele, a kasiory mało. Zdejak ubrana, w kolorowej chuście na głowie i macha nerwowany stanął przed ołtarzem, wziął mikrofon
ręką, aby któryś z przejeżdżających samochodów i nie zwracając na dawane przez wikarego znaki,
zatrzymał się. Wypatrzył ją dyrektor i mówi do kie- żeby nie przerywać, proboszcz rzekł:
rowcy:
- Za te pieniądze, coście dali na tacę, to na- Panie Rysiu, podjedź pan na przystanek!
wet zachmurzenia nie będzie… - i wyszedł.
Pan Rysio posłusznie wykonuje polecenie
szefa i wolno wjeżdża w zatoczkę dla autobusów.
Dyrektor odsuwa szybę w oknie nyski i... gdy baPrzyjaciel
bina zaczyna biec w kierunku samochodu - głośno
mówi:
Nasz przyjaciel po ukończeniu studiów
- Brzydkich nie bierzemy! Jedziemy, panie prawniczych tak sobie rozmyślał, co robić z rozRysiu!
poczynającą się karierą zawodową. Myślał… myślał… i tak do siebie mówił:
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- Nie chcę być sędzią, aby niewinnych nie
skazywać; nie chcę być prokuratorem, aby nikogo
nie oskarżać; nie będę też adwokatem, aby rzezimieszków od kary uwalniać.
Został więc radcą prawnym. Lawiruje sobie wśród paragrafów, mądre pisma pisze, terminy na załatwienie wyznacza, nikomu krzywdy nie
robiąc… Mieszka też sobie przykładnie z małżonką w bloku. Z sąsiadami żyje jak Bóg przykazał,
starszym pierwszy mówi „dzień dobry”, kobiety
w drzwiach przodem przepuszcza, spokojny, nie
wadzi nikomu… Taki prawdziwy przyjaciel, od serca. Nie patrzy jak wyglądasz, w co się ubrałeś, czy
ci zmarszczek przybyło, tylko się cieszy z samego
spotkania.
Ale nie o nim ta opowieść. Tylko o pewnym
nietypowym pogrzebie. Załapał się więc nasz radca prawny w skład delegacji pracowników, którzy
mieli uczestniczyć w ostatniej drodze długoletniego
i wielce dla firmy zasłużonego pracownika. Przymaszerowali z całym konduktem na miejsce wiecznego spoczynku, gdzie czekał na głównego bohatera
ceremonii otwarty marmurowy grobowiec. Wiadomo, przy grobie stoi rodzina i oficjele. Miejsca mało,
więc reszta zajmuje miejsca pomiędzy sąsiednimi
grobami. Stanął więc trochę z boku, przy ziemnym
grobie, którego kopczyk uklepywała druga ekipa
pracowników cmentarnych. Odstawili wreszcie łopaty, wbili drewniany krzyż, w ziemię wetknęli tabliczkę z imieniem i nazwiskiem zmarłego, na sekund
parę zdjęli czapki w geście pożegnania i chwyciwszy łopaty, pomaszerowali. Cały czas przy grobie
tym stał drobny, licho ubrany mężczyzna. Twarz
jego, a właściwie nos, świadczył, że z niejednej gorzelni smakował asortyment. Wynikało jasno, że to
kolega zmarłego od kieliszka. Nikogo więcej przy
grobie nie było. Wreszcie ten drobny człowieczek
odszedł parę kroków, schylił się między groby i już
trzymał w ręku wianek. Położył go na mogile kolegi
i cichym zachrypniętym głosem powiedział:
- Widzisz Władek, nikt k….a nie przyszedł,
tylko ja. Razem przecież chodziliśmy, razem zbieraliśmy puszki a ile wódeczki razem wypiliśmy…
Żebym wianka nie zapier… pusto byś miał na swoim grobie. Nie martw się, znicze też się zaper...
i będzie jak trzeba. Od tego się przecież ma przyjaciela…
Saturnin Naliwajko
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Zodiakalny galimatias
Od dawien dawna astronomii towarzyszyła astrologia. Może nawet ta druga była wcześniejsza? Obie dziedziny rozwijały się przez wieki.
Wielu znanych astronomów stawiało horoskopy,
że przytoczę tu tylko nazwisko żyjącego stosunkowo niedawno, na przełomie XVI i XVII wieku
Jana Keplera. Można nawet powiedzieć, że Kepler
zarabiał na życie dzięki sporządzaniu horoskopów
dla bogatych i możnych osób. Z czasem naukowcy porzucili astrologiczną perspektywę, uznając
ją za pseudonaukę. Nie przeszkodziło to wcale
w jej rozwoju i nadal astrologia towarzyszy nam
w życiu. Być może zbyt często, ale jest, a w niektórych środowiskach nawet rozkwita. Obie dziedziny
mają wspólne korzenie, korzystają z tych samych
fundamentów, różni je tylko spojrzenie na świat,
no i może zakres zainteresowania. Astrologia korzysta z osiągnięć astronomii, zaś astronomia ma
w swoim naukowym nazewnictwie pamiątki wspólnej historii z astrologią. Jedną z nich jest zodiak.

Horoskop Albrechta Wallensteina postawiony przez
Johannesa Keplera w 1608 r.

Zodiak (gr. Ζῳδιακὸς, łac. zōdiacus - „krąg
zwierząt”) jest to zbiór gwiazdozbiorów znajdujących się wzdłuż ekliptyki, czyli drogi, jaką przebywa Słońce na tle gwiazd w ciągu roku. Oczywiście

Astronomia

pozornie przebywa, bo jest to złudzenie wynikające z ruchu Ziemi. Wszyscy wiemy, że przecież
już Kopernik udowodnił, że tak naprawdę Słońce
się nie porusza i stanowi centrum wszechświata.
Ale centrum z naszego przyziemnego punktu widzenia, bo przecież we Wszechświecie nie możemy wyróżnić jakiegoś szczególnego punktu, który
można by określić jako środek. Z kolei twierdzenie
o statyczności Słońca też jest błędne, bo przecież
porusza się ono wraz z naszym układem planetarnym i całą Galaktyką. Po tych sprostowaniach,
wróćmy do zodiaku.
Tradycyjnie, już od czasów starożytnych,
w naszej kulturze zaliczano do niego dwanaście
gwiazdozbiorów zwanych właśnie zodiakalnymi.
W kolejności są to: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak,
Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby. Gwiazdozbiory te były w dawnej astronomii szczególnie ważne dlatego, że poza
Słońcem na ich tle obserwowano ruchy wszystkich
planet oraz Księżyca, który dawno temu też zaliczany był do planet. Zodiak - jak już powiedziano,
z łaciny i greki znaczy „krąg zwierząt” - określany
jest też jako zwierzyniec niebieski. Ale tu znów niekonsekwencja. Przecież Bliźnięta, Pannę, Strzelca
czy Wodnika trudno byłoby nazwać zwierzętami,
a Waga to już w ogóle jest przedmiotem nieożywionym.
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zodiaku. W każdym z tych znaków Słońce przebywa miesiąc. Miejsca, od których dany znak się
rozpoczynał poczęto nazywać punktami: Barana,
Byka, Raka itd. Osiągnięcie przez Słońce punktu
Barana oznaczało początek wiosny, Wagi - początek jesieni. Jeśli jednak ktoś utożsamia znak zodiaku z odpowiednim gwiazdozbiorem jest w błędzie.
I tu galimatiasu ciąg dalszy.
Trzeba zacząć od podstawowego pytania:
co to jest gwiazdozbiór? Można by powiedzieć: jak
sama nazwa wskazuje - zbiór gwiazd. Oczywiście,
że tak. A właśnie, że nie. Tak, dawniej uważano
kilka, kilkanaście gwiazd, które układają się w jakiś
kształt za gwiazdozbiór. Jest od tego jednak sporo wyjątków, które wcale gwiazdozbiorami nie są.
Najbardziej znane to Wielki i Mały Wóz Niebieski.
Są one tylko częścią gwiazdozbiorów odpowiednio Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy. Granice między
gwiazdozbiorami były kiedyś dość płynne i nieokreślone. Zilustruje tę sytuację przykład z mapy
Polski. Popatrzmy na rysunek z większymi miastami naszego kraju.

Ich rozmieszczenie wygląda na dość bezładne, ale jeśli połączymy liniami poszczególSłońce zdaje się przesuwać po ekliptyce ne miasta (mają one odpowiadać jakiejś grupce
o ok. 1° dziennie (w czasie 365 dni przebywa pełny gwiazd na niebie), otrzymamy pewien rysunek,
okrąg, czyli 360°) z zachodu na wschód (odwrotnie mnie przypominający akurat pająka - odwłok
do ruchu dobowego). W związku z tym, w dalekiej i osiem odnóży.
starożytności podzielono ten krąg na 12 równych
części, każda po 30°, zwanych właśnie znakami
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Wzorując się na nazewnictwie starożytnym,
te 16 miast stanowi „miastozbiór”. Podobnie jak te
miasta, tak gwiazdozbiór stanowił po prostu grupkę konkretnych gwiazd. Inne, najczęściej słabsze
gwiazdy pozostawały „bezpańskie”. Nie przynależały do żadnej konstelacji. Nie istniało coś takiego
jak granice gwiazdozbioru. Dlatego zdarzało się, że
między dwoma gwiazdozbiorami utworzono trzeci,
albo dwa z nich nachodziły na siebie, przenikając
się wzajemnie. Obecne pojęcie gwiazdozbioru zostało doprecyzowane przez Międzynarodową Unię
Astronomiczną w 1930 roku. Określono wtedy granice 88 gwiazdozbiorów, rozumianych jako konkretne obszary nieba. A więc wszystkie gwiazdy
leżące w określonych granicach należą do danego
gwiazdozbioru, a nie tylko te kilka najjaśniejszych.
To ma sens. W naszym przykładzie wszystkie miasta leżące w granicach państwa są polskie, a nie
tylko te 16 tworzących figurę pająka.
A więc obecnie gwiazdozbiorem jest ściśle
określony obszar nieba. Znaki zodiaku były równe, miały po 30°, a Słońce potrzebowało 30 dni, by
je przebyć. Gwiazdozbiory zodiakalne mają różną
wielkość i różne granice. Tym samym nie zajmują
równych odcinków ekliptyki, przez co Słońce nie
przebywa w każdym z nich tak samo długo. I tak
np. w Baranie jest od 18 kwietnia do 13 maja (25
dni), w Byku od 13 maja do 21 czerwca (39 dni), w
Bliźniętach między 21 czerwca a 20 lipca (29 dni).
W Pannie Słońce przebywa najdłużej - ok. 44 dni
(od 16 września do 30 października), natomiast w
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Skorpionie najkrócej - ok. 6 dni (od 23 do 29 listopada). Dane dla całego roku znajdują się w tabeli
na stronie obok. Jak widać, nic tu się nie zgadza!
Z horoskopów (których oczywiście nie czytamy)
wiemy, że urodzeni między 21 marca a 19 kwietnia są spod Barana, między 20 kwietnia a 20 maja
spod Byka, a między 21 maja a 20 czerwca spod
Bliźniąt. Zodiakalne Panny urodziły się między 23
sierpnia a 22 września, a Skorpiony - od 23 października do 21 listopada. (Daty podawane w gazetach mogą się nieznacznie różnić). To wszystko
jest przesunięte z grubsza o miesiąc! Jak tak może
być?! I dlaczego tak jest?
Jest i może tak być. Związek z tym ma zjawisko precesji. Nie wnikając w szczegóły, Ziemia,
kręcąc się wokół osi, zachowuje się jak wprawiony w ruch dziecięcy bączek. Oś ziemska zmienia
swoją orientację w przestrzeni, zmieniając punkt,
w który celuje (aktualnie są to okolice Gwiazdy
Polarnej) oraz punkt przecięcia równika z ekliptyką, czyli wspomniany już punkt Barana. Wskutek
tego dochodzi do sytuacji, którą określa się jako
cofanie punktu równonocy. Kiedyś to się zgadzało,
ale obecnie punkt Barana znajduje się w gwiazdozbiorze Ryb, a punkt Wagi - w gwiazdozbiorze
Panny. Dlatego, kiedy zaczyna się wiosna, Słońce
- zamiast w Baranie - jest jeszcze w Rybach, do
Barana dojdzie dopiero za miesiąc. I tak dalej. Czy
to nie mogłoby być mniej skomplikowane?
Mało tego, wskutek wprowadzenia granic
gwiazdozbiorów, pojawił się... trzynasty gwiazdo-
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prawdziwy

Gwiazdozbiór

od

astrologiczny
do

od

do

Ryby

12 marca

18 kwietnia

19 lutego

20 marca

Baran

19 kwietnia

13 maja

21 marca

19 kwietnia

Byk

14 maja

19 czerwca

20 kwietnia

20 maja

Bliźnięta

20 czerwca

20 lipca

21 maja

20 czerwca

Rak

21 lipca

9 sierpnia

21 czerwca

22 lipca

Lew

10 sierpnia

15 września

23 lipca

22 sierpnia

Panna

16 września

30 października

23 sierpnia

22 września

Waga

31 października

22 listopada

23 września

22 października

Skorpion

23 listopada

29 listopada

23 października

21 listopada

Wężownik

30 listopada

17 grudnia

Strzelec

18 grudnia

18 stycznia

22 listopada

21 grudnia

Koziorożec

19 stycznia

15 lutego

22 grudnia

19 stycznia

Wodnik

16 lutego

11 marca

20 stycznia

18 lutego

- nie istnieje pojęcie środka Wszechświata,
- choć Kopernik wstrzymał Słońce, ruszył
Ziemię, to jednak Słońce się porusza.
I co z tego galimatiasu zaprzeczeń wynika?
Jak w tym całym rozgardiaszu niekonsekwencji się
nie zgubić? I jak w tej gmatwaninie sprzeczności
można się odnaleźć? Z własnego doświadczenia
powiem, że można.
Wiesław Krajewski
Źródło rycin: Wikipedia. Pomysł i rysunki
z miastami - twórczość własna.

rys. Robert Znajomski

zbiór zodiakalny (nie mylić ze znakiem zodiaku, bo
tych jest nadal 12). Jest to Wężownik. Na jego terenie Słońce przebywa od 29 listopada do 17 grudnia. Na dodatek, około 30 marca Słońce „ociera
się” o gwiazdozbiór Wieloryba.
Na całym tym bałaganie traci też astrologia.
Przynależność osoby do danego znaku określa
bowiem położenie Słońca w momencie urodzenia.
Tak więc np. ci, którzy uważali, że są spod Raka
muszą zdawać sobie sprawę z tego, że Słońce
w chwili ich urodzenia znajdowało się w Bliźniętach. W takim razie są spod Raka czy Bliźniąt? To
stawia pod znakiem zapytania cały sens tworzenia
horoskopów.
Podsumujmy:
- znak zodiaku to co innego niż gwiazdozbiór zodiaku,
- znaki zodiaku mają równą długość, gwiazdozbiory - nie,
- jest 12 znaków zodiaku, ale 13 gwiazdozbiorów zodiakalnych,
- Słońce jest w rzeczywistości w innym
gwiazdozbiorze niż sugerowałby to znak zodiaku,
- punkt, czyli początek znaku, choć nazwę
swą czerpie z nazwy gwiazdozbioru, jest w innym
gwiazdozbiorze niż moglibyśmy się tego spodziewać,
- gwiazdozbiory to nie zbiory gwiazd,
- nie wszystkie znane układy gwiazd są od
razu gwiazdozbiorami,
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książki nadesłane

Franciszek Piątkowski, „Trochę inaczej.
Edward Krzysztof Rogalski,
Felietony kulturalne i gawędy kulinarne”,
„Kiedy pada światło”, wiersze,
Drukarnia AKAPIT, Lublin 2020, ss. 401. POLIHYMNIA, Lublin 2019, ss. 72.

książki nadesłane

Jerzy B. Sprawka, „Ziemia rodzi
kamienie”, POLIHYMNIA, Lublin
2020, ss. 210.

książki nadesłane

„Ziemia nad błękitem”. Antologia
Apolonia Proskura, „Duch skrzydlaty.
Sabina Derkaczewska, „Serce nad
poetów siennickich, Centrum Kultury Poemat do Mickiewicza”, Centrum Kultury wioską”, wiersze, Centrum Kultury
- Siennica Różana 2020, ss. 300.
- Siennica Różana 2020, ss. 32.
- Siennica Różana 2020, ss. 128.

Krystyna Kot, „Kwiatów moich czar”,
wiersze, Centrum Kultury - Siennica
Różana 2020, ss. 56.

Leonard Górski, „U wrót medytacji”,
wiersze, Wydawnictwo TEST,
Lublin 2020, ss. 104.

Anna Łyczewska, „Nieoczywistość
nieanielska”, wiersze, NORBERTINUM, Lublin 2020, ss. 70.
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„Zdiełano w Polsze”. Autor trzech tomików poetyckich: „Polowanie bez nagonki” (2006), „Przebudzenie” (2007) i „Kiedy pada światło” (2019).
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