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Święta Bożego Narodzenia, powitanie Nowego Roku to oczekiwane chwile dla każdego z nas. Przeżywamy je podniośle i ra-
dośnie. Wówczas zwykle w życzeniach, myślach i marzeniach każdemu z nas towarzyszy szczególna, rozświetlona blaskiem 
świątecznego nastroju - nadzieja.  Czymże tak naprawdę jest nadzieja? 
- oczekiwaniem spełnienia się czegoś pożądanego, wymarzonego; 
- ufnością, że to czego pragniemy się spełni, urzeczywistni;   
- marzeniem, by działania, upór w realizacji pomysłu, dawały przekonanie, iż aspiracje i założone cele zostaną osiągnięte; 
Nadzieja to także uczucie, które dodaje sił w pokonywaniu trudności na drodze do realizacji zamierzeń.

Sięgnijmy zatem do kilku wybranych dzieł literackich, w których przewija się motyw nadziei. 
Biblia - Bóg zawarłszy przymierze z Abrahamem dał mu nadzieję na narodzenie syna. Abraham miał wówczas sto lat: azaż 
człowiekowi stuletniemu urodzi się syn? Azaż Sara w dziewięćdziesięciu lat porodzi? Bóg odpowiedział:  „żona twoja urodzi ci 
syna i dasz mu na imię Izaak”, więc Abraham uwierzył. Wszystkie teksty Nowego Testamentu mocno eksponują nadzieję jako 
wartość (obok miłości i wiary) najwyższą w życiu człowieka. Na przykładzie ludzi, którzy zetknęli się z Chrystusem podczas jego 
trzydziestu trzech lat życia ziemskiego widać jak wielką, twórczą moc ma nadzieja: wskrzeszenie Łazarza, darowanie win Marii 
Magdalenie i przywrócenie jej czci. Samo życie Chrystusa, a przede wszystkim jego męka i śmierć, zawierały jednocześnie ele-
ment nadziei, obiecywały odkupienie win wszystkich ludzi, były nadzieją zmartwychwstania. 
Wiele przykładów niewzruszonej nadziei znajdziemy w  literaturze i mitologii greckiej. W  ,,Odysei” Homera napisanej 700 lat 
p.n.e. widzimy zmagania z przeciwnościami losu Odysa, króla Itaki. Upór i nadzieja na osiągnięcie celu kazały mu pokonywać ko-
lejne trudy (burze morskie, rozbicie statku), pokusy (u czarodziejki Kirke), pułapki (w jaskini Cyklopa). Nadzieja na ujrzenie uko-
chanych brzegów rodzinnej wyspy - Itaki i wiara w wierność pięknej żony Penelopy pozwoliły mu ziścić nadzieję i osiągnąć cel. 
Szczególna nadzieja przyświecała średniowiecznym ascetom, którzy wierzyli, że żyjąc skromnie, surowo osiągną życie wieczne.
W ,,Dziadach” cz. III A. Mickiewicza Konrad ma nadzieję na stworzenie świata lepszego, w którym nie będzie bólu i cierpienia. 
J. Słowacki ,,Testament Mój” – w utworze są znamienne słowa: „Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem 
niosą oświaty kaganiec…”.
W każdej epoce, w twórczości wielu naszych wielkich pisarzy (C.K. Norwida, B. Prusa, H. Sienkiewicza i innych) motyw nadziei  
występuje w licznych utworach. Na zakończenie przytoczę jeszcze kilka złotych myśli z motywem nadziei wypowiedzianych 
przez słynnych ludzi:                      
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Szanowni Czytelnicy

Żeby coś robić, trzeba mieć nadzieję,
 że się tego dokończy.
   (L. Tołstoj)

Każdy prowadzi jakąś kalkulację,
którą nazywamy nadzieją.
   (Platon)

Nadzieje uczonych są pewniejsze
niż bogactwa nieuków.  
  (Demokryt)

W ten magiczny czas świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wam drodzy Czytelnicy rodzinnego ciepła i życzliwości,

chwili zadumy i dużo radości. 
Pod żywą choinką moc prezentów, a w sercach

wiele sentymentów i nadziei na nadchodzący 2014 rok.

Redaktor naczelny Aldon Dzięcioł
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Święto pilotów z włodawskim akcentem
Zostało sformowane 5 lat temu, a na swoim koncie ma już setki wyszkolonych młodych lotników, którzy 

promują polską szkołę latania na wielu pokazach w kraju i za granicą. 10 listopada 4 Skrzydło Lotnictwa 

Szkolnego im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Dęblinie uroczyście obchodziło swoje święto. W uro-

czystościach wzięli udział żołnierze, samorządowcy oraz przedstawiciele jednostek lotnictwa wojskowego 

z całego kraju na czele z dowódcą sił powietrznych generałem Lechem Majewskim.

Harmonogram jubileuszu był urozmaicony począwszy od uro-
czystej mszy św. odprawionej w  kościele garnizonowym, po-
przez oficjalne otwarcie „Sali Tradycji”, a na uroczystej zbiórce 
z  pokazem musztry paradniej skończywszy. Niezwykle miło 
nam poinformować, że podczas tych obchodów znalazł się 
również niemały akcent z udziałem włodawianki. Akcent arty-
styczny, który odbił się szerokim echem w świecie kultury i sztu-
ki naszego regionu. We wspomnianej przed chwilą „Sali Trady-
cji” odsłonięto popiersie pilota Witolda Urbanowicza, którego 
imieniem w 2011 roku nazwano jednostkę. Popiersie to wyko-
nała Renata Mozołowska, rodowita włodawianka, absolwentka 
Liceum Plastycznego im. B. Morando w Zamościu oraz Akade-

mii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom na Wydziale Rzeźby ze 
stopniem bardzo dobrym uzyskała w roku 2004, w pracowni 
prof. Sławoja Ostrowskiego, zyskując tytuł magistra sztuki. 

Nie mogłam odmówić sobie przyjemności zadania twórczyni 
kilku pytań. 

Pani Renato jak powstała rzeźba? 

Do pracy przystąpiłam po dokładnym zapoznaniu się z wszel- 
kimi dostępnymi materiałami na temat gen. Urbanowicza, 
włącznie z  literaturą jego autorstwa, („Początek jutra” Znak, 
Kraków 1966 ). Chciałam zrozumieć kim był, jakim był czło-
wiekiem. Tego typu rozpoznanie bywa niezwykle pomocne 
przy „budowaniu portretu”, bo przecież to nie sama forma 
go stanowi. Do naczynia, którym jest forma wlać należy je- 
szcze treść, esencję.

Rzeźbę modelowałam w  glinie, potem wykonałam gipsowy, 
zbrojony odlew, który malowałam i  lakierowałam, do póty 
nie otrzymałam imitacji brązu. Wykonany portret jest dosyć 
statyczny, klasyczny w sensie ustawienia. Jedyny, drobny ruch, 
to lekki skręt tułowia i  uniesiony podbródek. Nic nie burzy 
dumnej pozy żołnierza. Na więcej swobody pozwoliłam sobie, 
modelując twarz; czyste, odważne spojrzenie skierowałam 
do góry, ponad horyzont. Bez niepotrzebnego patosu. Serde- 
cznie i z podziwem. Prace nad pomnikiem zajęły mi ok 3 m-cy.

Proszę dokończyć zdanie. Rzeźbiąc wielkiego człowieka, 
legendę czułam...

...wdzięczność i  entuzjazm, mając świadomość jak wielka 
 to nobilitacja. 
Popiersie powstało na zlecenie jednostki  wojskowej w  Dębli-
nie, która jak wiadomo jest kolebką polskiego lotnictwa, była 
też kolebką dla gen. Urbanowicza, tu stawiał pierwsze kroki 
jako pilot, dziś jest jej chlubą i  patronem. Można być świe- 
tnym rzeźbiarzem i przez całe życie nie doczekać podobnej szan-
sy, a chodzi o rzecz niebagatelną: wykonanie pomnika bohatera. 

Młodej i utalentowanej rzeźbiarce życzymy kolejnych sukcesów.

Renata Włostowska
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GENERAŁ BRYGADY PILOT WITOLD URBANOWICZ - 
LEGENDA POLSKICH SKRZYDEŁ

Był jednym z najsłynniejszych polskich lotników. Oddany swojej pasji, swoim 
ideałom, a najbardziej oddany sprawie, której służył całe życie - wolności.

Przyszedł na świat 30 marca 1908 roku w  Olszance koło  
Suwałk. Jako pięciolatek uczęszczał do rosyjskiej szkoły, gdzie 
niemalże od samego początku był uważany przez carskich na-
uczycieli za „rebelianta”, bo odmówił uczestniczenia w modli-
twie za cara na początku lekcji. Dodatkowo, jakiś czas później, 
na pytanie nauczyciela „Kto jest największym rosyjskim boha-
terem?” Urbanowicz miał odpowiedzieć, że Tadeusz Kościu- 
szko. Za karę musiał klęczęć na grochu.

Urbanowicz początkowo uczył się w  domu, pod opieką 
ojca, później - w latach 1921 – 1924 uczęszczał do Państwowej 
Preparandy Nauczycielskiej i  Seminarium Nauczycielskiego 
w  Suwałkach. W  1925 roku przeniósł się do Korpusu Kade-
tów nr 2 w Modlinie (od 1926 roku w Chełmnie), gdzie w 1930  
roku uzyskał maturę. 

We wrześniu tego roku przeszedł kurs unitarny w  pod-
chorążówce piechoty, a  16 października wstąpił do Szkoły  
Podchorążych Lotnictwa w  Dęblinie. 15 sierpnia 1932 roku 
został promowany na podporucznika obserwatora, po 
czym otrzymał przydział do II Nocnego Dyonu Bombowego  
w 1 pułku lotniczym w Warszawie. 

W okresie od maja do sierpnia 1933 roku przeszkolił się 
w pilotażu w Dęblinie, po czym przeniesiony został do 113 

eskadry myśliwskiej. W  1934 roku ukończył kurs wyższego 
pilotażu myśliwskiego w  Grudziądzu, po czym wrócił do  
1 pułku. Od 19 marca 1935 roku był zastępcą dowódcy w 111 
eskadrze myśliwskiej. Nazywany przez kolegów „Kobra” 
(przydomek wziął się od słów samego Urbanowicza,  któ-
ry  tłumaczył kolegom, iż myśliwiec w  powietrzu  powinien   
zamienić się w kobrę).

Odznaczył się niezwykłą charyzmą i niedyplomatycznym 
podejściem do wielu kwestii, o czym dobitnie świadczą sytu-
acje, których był uczestnikiem. W 1936 roku strącił radziecki 
samolot rozpoznawczy R-5, który zapuścił się poza polsko-
sowiecką granicę. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń, wroga ma-
szyna nie zawróciła, co stało się pretekstem do jej zestrze-
lenia. Jak sam Urbanowicz stwierdził, zadowolony z własnej 
przygody: „Zaraz potem Rosjanie przestali fotografować na-
sze umocnienia na wschodniej granicy”. Incydent ten nie był 
jedynym dość pochopnym posunięciem młodego pilota. Pod-
czas międzynarodowych zawodów lotniczych Urbanowicz 
dość obcesowo potraktował Willy’ego Messerchmitta, choć 
w zachowaniu Polaka nie było nic, co można uznać za wykra-
czające poza jego obowiązki. Niemiecki konstruktor starał się 
zakraść do hangaru wojskowego, na co Urbanowicz, pełniący 
funkcję oficera inspekcyjnego, zareagował odruchowo. Roz- 
kazał Niemcowi położyć się, a strażnikowi wycelować w niego 
karabin. W ten sposób jeden z największych konstruktorów 
Luftwaffe znalazł się na ziemi z lufą skierowaną w jego stronę. 
Urbanowicza wkrótce przeniesiono do Dęblina, powierzając 
mu stanowisko instruktora pilotażu.

Dzień 1 września 1939 roku rozpoczął porannym lotem 
z podchorążym. W powietrzu został ostrzelany przez niemie- 
cki samolot, lecz nieświadomy tego wylądował bezpiecznie na 
lotnisku. Drugiego dnia wojny, ok. 10.00, prowadząc klucz my-
śliwców P.7 stoczył walkę z nalotem bombowym, składającym 
się z He 111 i osłony Bf 110, a 6 września ponownie prowadząc 
klucz walczył z nalotem 15 bombowców. 7 września otrzymał 
rozkaz ewakuowania grupy podchorążych do Rumunii, celem 
odebrania dostarczonych z zachodu samolotów.  8 września 
grupa pieszo wyruszyła w  stronę granicy (potem podchorą-
żowie jechali też ciężarówkami), a  17 września przekroczyła 
granicę. Nocą z 17 na 18 września Urbanowicz z powrotem ru-
szył ku Polsce z zamiarem podjęcia walki w jednostce piecho-
ty. Dołączył do trójki oficerów artylerii. Dzień później wszyscy 
zostali schwytani przez oddział Armii Czerwonej. Urbanowicz, 
zamknięty w  oborze, uciekł i  przedostał się do Rumunii. Zo-
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stał internowany w koszarach w miejscowości Slatina. Uciekł 
i przez Bukareszt dojechał do portu Balcik nad Morzem Czar- 
nym, przez cały czas mając pieczę nad swymi podchorążymi. 

15.10.1939 r. w Balcik wsiadł na pokład statku „St. Nicolaus” 
i przez Bejrut, 29 października dopłynął do Marsylii.

„Nie błagamy o wolność, lecz o nią walczymy” 
 Witold Urbanowicz 

Squadron Leader - Dywizjon 303

W styczniu 1940 roku Polak został włączony w skład Polskich 
Sił Powietrznych w  Wielkiej Brytanii. Rozpoczął działania 
w  składzie 145 Dywizjonu Myśliwskiego RAF, gdzie latał na 
Hurricane’ach.  4 sierpnia 1940 roku rozpoczął loty bojowe.    
8 sierpnia strącił ME Bf 109.12 sierpnia dorzucił jeszcze Ju 88.  
21 sierpnia powierzono mu dowództwo eskadry „A” w dywi-
zjonie 303 im. Tadeusza Kościuszki. 6 września wygrał kolejny 
pojedynek, tym razem  z pilotem Bf 109. 

Nazajutrz mianowano go dowódcą dywizjonu 303. Zastąpił 
na tym miejscu majora Krasnodębskiego, który został ze-
strzelony. Ciężko poparzony zdołał wyskoczyć z  samolotu 
i  otworzyć spadochron. Spadającego zaatakował messe- 
rschmitt i  wówczas na ratunek przyszedł mu Urbanowicz. 

W  swoich zapiskach Urbanowicz wspomina: „Odwiedziłem 
go w  szpitalu. Przed odejściem Krasnodębski zwrócił się 
do mnie: Obejmij Dywizjon 303 i prowadź ku chwale Ojczy-
zny i  Króla Jegomości. I  pozdrów dywizjon”. Tego samego 
dnia strącił dwie kolejne maszyny - Dorniera Do 17 i Bf 109.  
15 września był decydującym dniem bitwy o  Wielką Bryta-
nię. To właśnie wtedy Urbanowicz poprowadził swoich ko-
legów do ataku na potężną grupę niemieckich bombowców. 
Sam strącił dwa Do 17. 25 września zaliczył Heinkla He 111.  
26 września był dla Urbanowicza dniem chwały - zestrze-
lił aż 4 samoloty - 2 razy Ju 88 i po jednym Bf 109 i Bf 110.   
29 września wykończył trzy Bf 109 i  jednego Do 17. 
21 października opuścił stanowisko dowódcy dywizjonu, 
zwalniając je na rzecz por. Zdzisława Henneberga i dołączył 
do sztabu 11 Grupy Myśliwskiej.

15 kwietnia 1941 roku został dowódcą 1 Polskiego Skrzy-
dła Myśliwskiego. 16 lipca 1941 roku został awansowany na 
majora. Od lipca 1941 do czerwca 1942 roku jako członek Pol- 
skiej Misji Lotniczej przebywał w  Kanadzie i  USA, gdzie pro-
wadził werbunek wśród Polonii, a  także prowadził wykłady 
o taktyce lotnictwa myśliwskiego dla lotników amerykańskich. 
Po powrocie do Wielkiej Brytanii przeszedł kurs instruktorów 
pilotażu, a po jego ukończeniu pełnił funkcję instruktora w 16 
(Polskiej) Szkole Podstawowego Pilotażu w Newton. W końcu 
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1942 roku został mianowany zastępcą attache lotniczego przy 
Ambasadzie RP w Waszyngtonie.

4 marca 1943 roku w  Waszyngtonie Witold Urbanowicz 
zawarł związek małżeński z  Jadwigą Głuchowksą-Korsak,  
a 25 grudnia 1943 roku urodził się jego syn Witold Kazimierz.

Dusza pilota szybko przypomniała o  sobie. Zniechęco-
ny do pracy sztabowej rozpoczął starania o powrót do lotni- 
ctwa bojowego i  po uzyskaniu zgody władz wojskowych, na 
przełomie września i  października 1943 roku, wyjechał do 
Chin, gdzie walkę z  lotnictwem japońskim prowadziła m.in.  
14 Armia Powietrzna USAF. Jako ochotnik przydzielony został 
najpierw do 26, a  później 75 Dywizjonu Myśliwskiego „La-
tających Tygrysów”. Nad Chinami Urbanowicz latał w  okre-
sie od 19 października do 15 grudnia 1943 roku, wykonując  
kilkanaście lotów bojowych i operacyjnych, w trakcie których 
11 grudnia 1943 roku zestrzelił dwa japońskie samoloty my-
śliwskie (zaliczone jako pewne). W styczniu 1944 roku powró-
cił do Wielkiej Brytanii, a 1 marca 1944  został awansowany na 
podpułkownika. 9 sierpnia 1944 roku ponownie skierowano 
go do pracy  w  ambasadzie polskiej w  Waszyngtonie, gdzie 
objął funkcję attache lotniczego.

II wojnę światową zakończył jako podpułkownik, mając  na 
swoim koncie 17 zestrzeleń pewnych i jedno prawdopodobne.  
Za zasługi bojowe odznaczony był m.in.: Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych,  
odznaczeniami brytyjskimi, amerykańskimi oraz chińskimi.

W  październiku 1945 roku Witold Urbanowicz wystą- 
pił z  prośbą o  zwolnienie go z  czynnej służby wojskowej 
i  urlopowanie go bez uposażenia. Z  dniem 7 lutego 1947 
roku został zdemobilizowany, a  21 czerwca skreślony ze  
stanu ewidencji PSP. 

Po zwolnieniu ze służby pozostał w  Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie przez rok pracował jako statystyk w  American 
Overseas Airlines (AOA), a  od listopada 1946 do czerwca 
1947 sekretarz Zarządu Związku Chrześcijańskiej Młodzieży  
Męskiej (YMCA) w Nowym Jorku.

W drugiej połowie 1947 roku jako przedstawiciel AOA i YMCA 
przebywał w  Polsce. Odwiedził wówczas również rodzinną 
Olszankę i Suwałki, gdzie spotkał się z młodzieżą Gimnazjum 
i  Szkoły Podstawowej nr 1 Jak wspominał, w  czasie pobytu 
w Polsce był czterokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariu-
szy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, udało mu się jednak 
uniknąć więzienia i wyjechać za granicę.                                                   

Pozbawiony możliwości powrotu do ojczyzny, zamieszkał 
na stałe w USA, pracując w liniach i przemyśle lotniczym. Prze-
bywając na emigracji spisywał też swoje wspomnienia, które 
częściowo ocenzurowane, ukazały się drukiem  w latach sześć-
dziesiątych w Polsce („Myśliwcy”, „Początek jutra”, „Świt zwy-
cięstwa”, „Ogień nad Chinami”,  „Latające Tygrysy”).                                                                                 

Urbanowicz to legenda polskich skrzydeł, to przede 
wszystkim człowiek niezmiernie aktywny, biorący częsty 
udział w  spotkaniach, konferencjach i  kombatanckich zja- 
zdach wielu organizacji amerykańskich kultywujących trady-
cję lotnictwa myśliwskiego, i wykorzystujący te fora, aby pod-
trzymać pamięć polskiego wysiłku zbrojnego. Z tytułu swojej 
legendy odpowiada na setki listów z całego świata, w których 
entuzjaści lotnictwa myśliwskiego proszą o autograf. 

1 stycznia 1964 roku został awansowany na stopień puł- 
kownika. Dopiero po przemianach w  Polsce, które nastąpi-
ły w  1989 roku, Witold Urbanowicz kilkakrotnie odwiedził  
ojczyznę, nigdy nie zawitał jednak na rodzinnej Suwalszczy- 
źnie. Mimo to w  1994 nawiązał kontakt listowny z  Muzeum 
Okręgowym w Suwałkach oraz przekazał do jego zbiorów wie-
le cennych pamiątek, m.in. mundury, odznaczenia, fotografie, 
dokumenty i pamiątki osobiste. 11 listopada 1995 roku prezy-
dent Lech Wałęsa awansował go do stopnia generała brygady.

Witold Urbanowicz zmarł 17 sierpnia 1996 roku  
w Nowym Jorku, w szpitalu dla weteranów wojennych. Został 
pochowany na cmentarzu w Doylestown, w stanie Pensylwa-
nia,  zwanym Amerykańską Częstochową.

Materiał i zdjęcia ze zbiorów dowództwa 
4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
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Z literaturą od wschodu ze Wschodem
Chwila z poezją

W tym numerze prezentujemy Wam drodzy Czytelnicy wiersze Krystyny Igras 
wybrane z tomu – „Kresowy list”.

Kresowy list

Gdy dobre wieści
spływają
z dalekiej drogi
szczęście
zasiada przy stole
jak przyjaciel do wieczerzy.

W sercu ciepło
rozlewa się
w tęczowe kręgi.

Uśmiech 
przybiera
czerwień wina.

Spokój 
kotwicą
zanurza się w myśli.

Słońce na progu chaty
promienny warkocz rozplata.

Rozwiane skrzydła
polnych kwiatów
układają
siedmiobarwną tęczę
- cieszy się serce.

***

Nadbużańska kronika 

Po kredowych pagórach
promienie
przełaje biegną.

Cykady świerszczy
radośnie 
koncertują w trawach.

Ważki huśtają się
na powiekach
niezapominajek.

Torfem pachnie
siano na łąkach.
Niebo usiane fioletowym łubinem
trzęsie grzywą nad Bugiem.

Rankiem nad łęgami
krążą orły
- spojrzeń błyskawicą
rozbijają
zwały mgieł nad moczarami.
Pozostaje po nich 
sznur świateł.
Skrzypienie oczeretów
spisuje
kresową kronikę.

W pradziadów krainie
celebruje się życie
- tam jest mój dom.

***

Kresowe Dusze

przykucają
na skrzydłach orła
który w locie
z niebios wypływa
- migdałowy płomień
oderwany od słońca
bliskim niosą
na ziemię.

iskrzą 
w kroplach rosy
na niwach



W jedno tchnienie 
stapiają się
z stepowym wiatrem

Różaniec szepcą
na kalinowych jagodach.

Nocą 
w rdzeniu nieba świecą.

W sercach żywych
budzą Ojczyźniane dzwony
bronią wstępu
zwątpieniu
w szlachetność człowieka

Uśmiecha się
dobry Bóg.

***

Tysiąc Mszy w łagrach

Odpust na Wołyniu
Procesja.
Krzyż na czele
Wysmukłe brzeziny
kłaniają się nisko
litanię szepczą.
Promienie 
srebrzą piołun na łące.
Pachną świeżością pola.
Wiatr gra na fujarkach wierzbin.
Przy gościńcu
skulone pąki maków
kiwają czepcami.

Jaskółki lotem kreślą kręgi
skrzydłami odpędzają
gniewne widma
w płaszczu zbrodni.

Banderowcy zakłócają święto
aresztują Polaków
- wywożą ich do łagrów.

Duchowny dzieli los zesłańców.
W barakach więziennych
różaniec
skleił z chleba.
Winem mszalnym była woda.
Hostia o okruch z ciastek.
Paterą – puszka.
Kielichem – zwinięte aluminium

Stróż wiary
pomógł więźniom
zachować człowieczą godność
przetrwać
okrutną niewolę.

***

Kresowe serce 

Kryształowa kula wschodzącego słońca
rozprysła się nad Bugiem.
Promienie oliwkową mozaiką
przeciekły przez gałęzie drzew.
Dziki gołąb
wzbił się ku niebu
diamentem zalśniły skrzydła.
Z lawiny śnieżnego puchu uformowane
bastiony, baśniowe ogrody,
o szyjach łabędzich paprocie
pod lodowatą taflą usnęły.
Domy - białe papachy włożyły na dachy.
Stogi siana - puchate kołpaki na pale.
Szpilkami mrozu zalśniły jagody tarniny.

***

Biegnę

Butów skrzypce wygrywają pieśń.
Biała stal linię rzęs skuwa.
Oddechem iskier
białowłosa zima faluje.
Śnieżnymi konwaliami polany pachną.
Sagę pogranicza śpiewa mróz
wtórują fortepiany drzew.

Słowo o poetce:
Krystyna Igras mieszka w  Pokrówce/k Chełma. Dotychczas 
wydała kilka tomików poezji. Jest wielokrotną laureatką ogól- 
nopolskich konkursów poetyckich, jej wiersze ukazywały się 
w  różnych wydawnictwach. Poza poezją realizuje się także 
jako lekkoatletka (jest medalistką biegów ulicznych i przełajo-
wych). Lubi podróże, czasem także chwyta za pędzel i maluje 
obrazy. Z pasją zwiedza kresy i wówczas pisze wiersze z kreso-
wymi motywami. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kul- 
tury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

                                                               Opracował:
                                                                Aldon Dzięcioł
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Irena Chodziakiewicz ma głos i  odpowiednią aparycję, więc 
jest pokusa, żeby pokazać się na scenie. Dobrze śpiewa, jej so-
pran o ciepłej barwie pięknie koresponduje z ogólnym wyglą-
dem. Do kompletu znakomita pamięć, muzykalność i łatwość 
poruszania się spowodują, że prędzej czy później te waru- 
nki zaprowadzą ją w ramiona Melpomeny. Na początek jako 
solistkę chóru, ale kiedy dyrekcję obejmuje Andrzej Chmielar- 
czyk widzimy ją już w zespole solistek. Przez cały czas pobytu 
w zespole chóralnym kształci głos, co zaowocuje w przyszłości 
otrzymywaniem atrakcyjnych ról. 

Nie jest łatwo w operetce przebić się z drugiego planu 
na pierwszą linię i  zwrócić uwagę krytyki. Jaki więc trze-
ba mieć talent, żeby już przy pierwszym większym epizo-
dzie zaciekawić tak wytrawnego znawcę teatru jak Maria 
Bechczyc Rudnicka, która tak skomentowała jej występ 
w operetce „Orfeusz w piekle” J. Offenbacha: „Na pierwszy 
plan wysunęła się niespodziewanie rola Kupioda, dzięki 
czarującej lotności Ireny Chodziakiewicz – brawo za grę 
i  za śpiew”. Podobną opinię wyrazili inni krytycy teatra- 
lni. I  dalej poszło tak, jak się spodziewano. Artystka nie 
zawiodła miłośników Melpomeny i  mogliśmy po kolejnej 
premierze - „Karierze Nikodema Dyzmy” - dowiedzieć się, 
że „w roli wszechmocnej hrabiny Lali zobaczyliśmy (i usły-
szeliśmy z satysfakcją) Irenę Chodziakiewicz, której talent 
wokalny rozwija się pomyślnie” albo „z pozostałych ról na 
uwagę zasługuje Julette - francuska tłumaczka, a grała ją 
Irena Chodziakiewicz. (…) Natomiast jej strona wokalna 
oraz aktorska należy do rodzaju operetkowych. Chodzia-
kiewicz czuje scenę, potrafi się na niej poruszać, znaleźć 
się w sztuce, podobać się publiczności”. 

O  Irenie Chodziakiewicz można powiedzieć, że była 
artystką dyrektora Chmielarczyka, który miał talent wy-
najdywania zdolnych artystów i  promowania ich na sce-
nie Teatru Muzycznego. Z  czasem rzadko która operetka 
odbywała się bez jej udziału, bo czy można nie obsadzać 
artystki, która potrafi stworzyć z ról operetkowych kreacje, 
których to określenia pojawiają się przy jej nazwisku w re-
cenzjach Andrzeja Kowalczyka i Janusza Świądera.

Bardzo szybko przechodzi na role charakterystyczne 
(chociaż widzimy ją jeszcze w  roli Maszy w  Carewiczu”-  
Lehara) i odnosi sukcesy na tym polu i w tego rodzaju posta-
ciach. Znakomita Cyganka Minka w „Krysi Leśniczance”, Czipra 

– w „Baronie Cygańskim” . Irena nie boi się grania niepopular- 
nych postaci i  jak pisze Ludwik Gawroński w  recenzji „Boso, 
ale w  ostrogach”, „(...) która w  partii Feli, kurtyzany, dała  
prawdziwie uliczną kreację. Stworzyła tym żywą, pełną wdzię-
ku postać sceniczną”.

Już przy pierwszych rolach charakterystycznych uja- 
wniła się w  niej wrodzona vis comica, która jest tak  

Irena Chodziakiewicz – skowronek charakterystyczny
Z CYKLU „SKOWRONKI LUBLINA”

Jest rok 1959 Młoda i urodziwa dziewczyna przyjeżdża z rodziną do Lublina. Dla Teatru Muzy- 

cznego w tym mieście jest to srebrny, jeśli nie złoty okres. Dyrektoruje i występuje na scenie  

Barbara Kostrzewska, partnerują jej tacy artyści, jak: Czesław Pręgowski, Jerzy Mlenda, Felicja  

Jagodzińska, czy Lesław Wacławik. W repertuarze znakomite pozycje: „Krysia leśniczanka”,  

„Wiktoria i jej huzar”, „Wesoła wdówka”, „Domek trzech dziewcząt”. Publiczność zapełnia wido- 

wnię do ostatniego miejsca. Artyści operetki są rozpoznawalni na ulicach miasta. To wszystko kusi.
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cenne u postaci typu „komische alte”. Te zdolności wyko-
rzystała w  rolach komicznych, jak: Borcza w  „Skowronku” 
Lehara, Adelajda w  „Ptaszniku z  Tyrolu”, czy Dyndalskiej  
w „Damach i huzarach”. 

Zestaw granych ról na scenie Teatru Muzycznego przekra-
cza osiemdziesiąt pozycji. Jest w nim mozaika różnych postaci 
wymagających umiejętności transformacji. Dorobek artystki 
zajmuje cały wachlarz postaci rzadko się powtarzających, co 
jest typowe dla ról operetkowych bohaterów. 

Wśród wielu niezapomnianych ról prosi się o  wskaza-
nie jednej, która pozostanie w pamięci i wpisze się w histo-
rię teatru lubelskiego. Jest nią rola swatki Jenty w  „Skrzy- 
pku na dachu” J. Bocka. Musical, który osiągnął kilkaset 
przedstawień i był grany przez wiele sezonów. Dużą część 
z nich grała Irena Chodziakiewicz. Prostymi środkami, nie 
używając przerysowania stworzyła ciepłą, wiarygodną, 
a  jednocześnie komiczną postać starej żydowskiej rajfu- 
rki. Widziałem kilka artystek w  tej roli i  to właśnie Irena  
Chodziakiewicz wydaje mi się najprawdziwsza.

Natura, oprócz urody, obdarzyła ją poczuciem humoru 
i  umiejętnością krytycznego spojrzenia na siebie. To dru-
gie pozwala niektórym śpiewaczkom przez długie lata  
egzystować na scenie i cieszyć się uznaniem tak kolegów, jak 
i  publiczności. Mimo świetnych warunków głosowych i  sce-
nicznej urody od samego początku ciągnęło ją do ról chara- 
kterystycznych. Nawet grając papierowe role operetkowych 
sopranistek, starała się dodać im niepowtarzalnych walorów, 
których nie było w tekście. 

Oto niektóre z ról zagrane przez artystkę w Teatrze Muzycznym: 
MUSZĘ MIEĆ MĘŻĄ – J. Talarczyk, rola Hanki, 
KRAINA UŚMIECHU – F. Lehar, rola Buni ,
GEJSZA – S. Jones, rola Tłumaczki, 
CAREWICZ – F. Lehara, rola Maszy, 
SZTYGAR – C. Zeller, rola Dyrektorowej

Henryk Ryszard Żuchowski
„Skowronki Lublina” Wyd. Polihymnia

Fotografie ze zbioru Teatru muzycznego w Lublinie



 Anegdoty na pięciolinii
O śpiewakach

Są artyści o wielkim talencie, których mimo ogromnych sukcesów, 

teatr i sława nie zadowalają. Marzy im się dom i robienie zupełnie 

czegoś innego niż występowanie przed publicznością. Hortensja 

Schneider, uwielbiana przez publiczność i  monarchów prima-

donna, zapytana, kiedy będzie się czuła najszczęśliwszą kobietą 

na świecie, odpowiedziała, że wtedy kiedy będzie mogła odmó-

wić grania w  teatrze. Zdarzyło jej się to dopiero w  trzydziestym 

siódmym roku życia, kiedy otrzymała od Offenbacha propozycję 

zagrania głównej roli w ROZBÓJNIKACH. 

- Nie mog<?>ę, kochany - odpowiedziała reżyserowi – jadę do 

Egiptu zaproszona przez kedywa Ismaila Paszę! – I  wycałowała  

zaskoczonego Offenbacha. I już nigdy nie wróciła na scenę, mimo 

że żyła jeszcze całe czterdzieści lat.

                                                 *

 

Słynną śpiewaczkę Adę Sari goszczono hucznie na jednym z poko- 

ncertowych bankietów. W czasie rozmów poruszano temat cudów 

w muzyce. Ada Sari, włączając się do rozmowy, powiedziała: „Mia-

łam taki przypadek: Zgłosił się do mnie młody człowiek z pięknym 

materiałem głosowym, ale zupełnie głuchy. Kazałam mu przyjść 

wtedy, kiedy się trochę umuzykalni. I wyobraźcie sobie państwo, 

że zjawił się po roku z kolczykiem w uchu. Kiedy zapytałam, dlacze-

go nosi kolczyk, opowiedział, że dlatego zrobił dziurę w uchu, żeby 

lepiej słyszeć. I o dziwo, słuch mu się bardzo poprawił!”.

                                                *

Austriacki bas Manfred Jungwirth był szalenie utalentowanym 

człowiekiem. Studiował medycynę, grał na skrzypcach, wioloncze-

li, trąbce, ukończył wydział pianistyczny oraz dyrygenturę. Ale to 

wszystko było dla niego za mało. Mając trzydzieści lat, zrobił dok-

torat z muzykologii. Otoczenie artysty było zdziwione, że człowiek, 

który ma tyle sukcesów jako śpiewak zajmuje się jeszcze innymi 

profesjami. Zapytany kiedyś, do czego na scenie potrzebny mu 

jest doktorat, artysta odpowiedział: „Od dziecka nienawidziłem 

określenia „maestro”. Ponieważ na starość będą mnie tak tytuło-

wać, więc chciałem tego uniknąć i być dla kolegów oraz uczniów 

po prostu „doktorem”.

                                                 *

Znakomity polski aktor dramatyczny Ludwik Benoit [czytaj: Be-

nua] o mały włos przez swoje marzenia śpiewacze nie wylądował 

w areszcie. Otóż pan Ludwik marzył o zaśpiewaniu w operze arii 

Torreadora w CARMEN. Niestety ani głos, ani warunki nie pozwa-

lały mu na zrealizowanie tego pomysłu. Aliści, kiedy artysta był 

w  dobrym humorze, starał się tę arię zaśpiewać. Którejś nocy, 

po dniu świętego Ludwika, nasz bohater wyszedł po imieninowej  

libacji z  łódzkiego SPATiF i  stanąwszy na środku jezdni zaczął 

z  wielkim zapałem śpiewać ukochaną arię. Popis popularnego  

artysty przerwał patrol milicyjny przechodzący przypadkowo 

o  tej porze ulicą. Poproszono pana Ludwika o  dowód osobisty  

i zapytano o nazwisko:

- Benua – odpowiedział grzecznie i wyraźnie artysta. 

Milicjant długo przypatrywał się literom w  dowodzie i  w  końcu  

podejrzliwie stwierdził:

- Nie zgadza się! Dlaczego tu jest napisane Benoit?

- Bo ja się ukrywam! – Szepnął milicjantowi na ucho aktor.

                                                            Ryszard Żuchowski
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Hektolitry świętej wody

Wypełnione kurzem i pozbawione chociażby kropli wilgoci powietrze drżało w piekących 
promieniach słońca jakby ktoś wprawiał je w ten stan za pomocą ogromnego wachlarza. 
Ptaki, zawsze głośne i figlarne, w ten upalny dzień skryły się w cieniu wielkich lip, okala-
jących świątynię i w ciszy oraz bezruchu czekały na orzeźwiający chłód wieczoru. 

Psy, które zawsze niczym stadionowa fala prowadziły każde-
go, kto duktem zmierzał do Orchówka teraz nie reagowały zu-
pełnie. Drogą zaś wolno, często przy tym przystając przesuwa-
ła się postać, której płci ani też postury ocenić było nie sposób. 
Ubrana w coś, co bardziej przypominało porwany wańtuch niż 
jakąkolwiek część ludzkiej garderoby z pokrzywionym niemiło-
siernie kijem sięgającym wysoko ponad jej głowę i węzełkiem 
z chusty przerzuconym przez ramię zbliżała się do świątyni.

Ten piękny obiekt, cały z  modrzewiowego drewna stał 
dumnie nad niewielkim jeziorkiem, kierując w jego stronę swe 
masywne skrzydła drzwiowe otwarte tak, że każdy kto prze-
chodził duktem czuł się zaproszony do wnętrza. Jedynie wy-
soki próg, który bronił ołtarza przed wysoką roztopową wodą, 
dla wiekowych przechodniów sprawiał niemały kłopot, zmu-
szając ich do wysiłku wyciskającego pot na czole.

Przesuwającą się w  kurzu i  spiekocie postać bez problemu  
rozpoznał Stary Marcin, którego przeżytych lat nikt już nie  
liczył, bo i zliczyć je było trudno. Duktem zaś wędrowała Jaga. 
Ani miejsca urodzenia, ani też miejsca zamieszkania, czy też  
jakichkolwiek krewnych tej niewiasty nikt w okolicy nie znał. 
Ale żeby jej kto nie pomylił z chłopem wracającym z Jankielo-
wej karczmy, dodano przed jej imieniem jej płeć i pod ksywą 
Baba Jaga wszyscy ją w  okolicy znali. Przystanęła na wprost 
lśniącego swymi złoceniami ołtarza, a  przerażona jego pię- 
knem pochyliła się tak, jakby chciała się mu pokłonić. Gdy 
z  jej pokrytej głębokimi zmarszczkami twarzy znikły oznaki  
zachwytu, wolno z  wlepionymi przed siebie ślepiami Baba  
Jaga krok po kroku zbliżała się do tabernakulum. Nagle nie-
samowity ból przeszył jaj odziane w łachmany ciało, które za-
chwiało się energicznie i skulone, a  też przerażone spoczęło  
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w pozycji siedzącej na wysokim progu świątyni. Duży paluch 
prawej nogi wywinął się tak, że niemal sięgał pięty. Obie dło-
nie, których karnację trudno było określić od dawna, niemal 
natychmiast oplotły bosą stopę Baby Jagi. To po raz wtóry 
szarpnęło bólem wszystkie Jagowe organy aż po czubki 
zmierzwionych włosów. Cofając równie energicznie jak przed 
chwilą swe dłonie, wycedziła przez zaciśnięte dwa ostatnie 
zęby: „A żebyś ty się zawalił!”.

W  jednej chwili znalazła winowajcę swojego bólu; był to 
piękny modrzewiowy kościółek nad brzegiem jeziora z wyso-
kim progiem. Wtem wróble jak porażone gromem zerwały się 
do lotu i zaraz potem dało się słyszeć ciche trzaski jakby ktoś 
łamał suche patyki. Dumnie dotychczas stojące lipy zaczęły 
dziwnie szumieć, a skrzydła kościelnych drzwi zaczęły przera- 
źliwie skrzypieć. Ziemia zadrżała raz i drugi jak gdyby chcia-
ła się pożegnać ze stojącą na niej od wieków świątynią, która 
po słowach tej nikczemnej kobiety powoli z  dostojeństwem 
poczęła się chylić w  stronę jeziora. Ciało Baby Jagi pozosta-
wało w swej pozie jakby je kto w kamień zamienił i pomimo 
ogromnego nachylenia świątyni przy zetknięciu z wodą jezio-
ra siedziała ta przedziwna niewiasta na progu. Pierwsze wody 
sięgnęły skrzydła drzwiowe i jak gdyby chcąc otworzyć jezioro 
dla całej świątyni, przylgnęły do jej ścian.

Słońce na błękitnym niebie było jedynym świadkiem 
strasznego życzenia tej, która krążąc okolicznymi drogami 

nikomu nie zdradziła celu swych podróży. Trudno też było 
doszukać się czegokolwiek, co w  swym tajemniczym życiu 
zrobiła; czy to dobrego, czy nawet złego. Może te kilka słów 
wycedzone przez dwa zaciśnięte z  bólu zęby były jedynymi, 
które wypowiedziała. Skąd wreszcie w  tym ciele okrytym ła- 
chmanami, które chyba po raz pierwszy zetknęło się z wodą, 
tyle mocy. Mocy, która sprawiła, że uwielbiany od stuleci mo-
drzewiowy kościółek caluteńki zanurzył się w wodach jeziora. 
Przetrwał wojenne nawałnice i  potężne burze z  grzmotami, 
przetrwał wichury i zimowe zawieje. Dawał ukojenie i nadzie-
ję, łączył przed swym pięknym ołtarzem nowożeńców i żegnał 
tych, co szli do wieczności. A teraz znikł tak cicho i spokojnie 
na życzenie tajemniczej niewiasty.

      Stary Marcin, którego nie wiadomo jak dawno przynie-
siono do tegoż kościółka, aby polewając go obficie święconą 
wodą nadać imię, darł się w niebogłosy, biegnąc w stronę Jan-
kielowej Karczmy: „Luuuudzie kościoła ni ma – i łapiąc łapczy-
wie powietrze powtarzał – Luuuudzie kościoła ni ma”.

Starzy i młodzi, kobiety, dzieci i mężczyźni, porzucając swe 
zajęcia biegli jak opętani  za Marcinem, który przebierając no-
gami jak nakręcony zawrócił przed drzwiami karczmy i obrał 
kierunek w  stronę małego jeziora. Kurz wzbity ku górze se- 
tkami nóg wdzierał się w otwarte w zdziwieniu usta przybyłych 
parafian. Drugim objawem zdziwienia była przerażająca cisza, 
którą po chwili przeszył radosny głos chłopczyka najmniej  
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zorientowanego w  tym, co się zdarzyło: „Nasz kościółek we 
wodzie”. Wszyscy natychmiast rzucili wzrokiem na taflę jezio-
ra, a to co zobaczyli w dziwny sposób gięło ich kolana tak, że 
po chwili wszyscy klęczeli. „Mieli my święty dom Boży – rozległ 
się głos Marcina – a teraz będziemy mieli Święte Jezioro”.

    W ciszy otrzepując kurz z kolan pierwsi poczęli do je-
ziora podchodzić ci, którzy przybyli najpóźniej i  teraz byli od 
niego najdalej. Gdy ich oczom ukazał się zanurzony w  wo-
dach jeziora modrzewiowy kościółek,  uderzając energicznie 
w czoło czynili  znak krzyża i niczym aktorzy ze sceny w ukłonie  
odchodzili, by pozwolić ujrzeć ten cud pozostałym. Wszyscy 
bez wyjątku na swe własne oczy cud ten widzieli, a  gdy już 
zasmuceni mieli odchodzić z  wód jeziora popłynął ledwo 

słyszalny głos: „Cieszcie się widokiem waszego kościoła, bo 
w żadnym z was nie płynie moja krew”. Kolejny raz zdumie-
nie przerodziło się w przerażającą ciszę, którą nagle przerwa-
ły słowa Jędrzeja,  gdy tenże podbiegając do wody z radością 
zawołał: „Widzę, widzę, a to znak, że we mnie nie ma krwi tej 
baby”. Teraz Jędrzej dumnie kroczył na czele wszystkich, a swe 
kroki skierował prosto do Jankiela. Do dzisiaj nie ma dowo-
dów, kiedy wyszedł z karczmy. Do dzisiaj też tysiące turystów, 
patrząc w  taflę Jeziora Świętego i  dostrzegając tam piękną 
świątynię przekonało się, że nie są potomkami Baby Jagi.

Tadeusz Sawicki

OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE
Spotkanie z Krystyną Kisiel, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Orchówku

Uroczyście obchodzone Boże Narodzenie jest w polskiej tradycji świętem rodzinnym. Poprzedza je Adwent, 

czterotygodniowy okres radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem. W czasie Adwentu odprawiane są 

wczesnym rankiem roraty - msze ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nazwa rorat pochodzi od łacińskich 

słów pieśni, często śpiewanej na ich początku - „Rorate caeli desuper” („Spuśćcie rosę, niebiosa”). Wów-

czas przy ołtarzu znajduje się dodatkowa świeca symbolizująca obecność Maryi.

„Kiedy byłam dzieckiem, mama zabierała mnie na poranne 
msze roratnie, które były poprzedzone śpiewem Godzinek 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – wspo-
mina Krystyna Kisiel, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Orchówku. - Lubiłam śpiewać Godzinki. Moi rodzice 
należeli do chóru kościelnego, często chodziłam z  nimi na 
próby, poznawałam pieśni”. Jak mówi Krystyna Kisiel, na ro-
raty trzeba było wstać rano, długie późnojesienne wieczory 
natomiast upływały na przygotowywaniu ozdób choinkowych. 
„Robiłyśmy z  mamą – przy użyciu słomek, watki i  papieru – 
łańcuchy, gwiazdki, pawie oczka, czy jeżyki, które były ba- 
rdzo pracochłonne”. Przed świętami trzeba było gruntownie 
posprzątać w domu. Oczekiwano również na zakonnika z po-
bliskiego kościółka, który roznosił opłatki na stół wigilijny. 
A tydzień przed świętami... było świniobicie, szykowanie wyro-
bów, wędzenie wędlin. „Kiełbasa była podsuszana na strychu, 
boczki, szynki, polędwiczki – wisiały w komorze”. 

Ze świętami Bożego Narodzenia, a szczególnie z dniem Wigi-
lii, związana jest obrzędowość tego okresu. Niektóre ze zwycza-
jów, przesądów i wróżb przetrwały do dziś. Rodzice nakazywali 
dzieciom zachowywać się w tym dniu grzecznie, w myśl przysło-
wia: „Jakiś w Wigilię, takiś cały rok”, mówiono: „jaka Wigilia, taki 
cały rok”. Należało więc unikać kłótni – „bo rok będzie kłótliwy”, 
wcześnie wstać z  łóżka, aby przez cały rok zachować zdrowie, 

dobre samopoczucie i energię. Starano się nic nie pożyczać, bo 
– jak mówią panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Orchówku – tej 
konkretnej rzeczy może zabraknąć w ciągu roku. Przed wiecze-
rzą wigilijną ojciec, gospodarz domu, wnosił do izby snop żyta, 
który miał zapewniać obfity urodzaj. Wyścielano też izbę sło-
mą, z której po świętach robiono powrósła, którymi gospodarz 
obwiązywał drzewa owocowe, aby były urodzajne. Gospodarz 
szedł do sadu i straszył drzewa, mówiąc, że je wyrąbie, jeśli nie 
będą rodziły obficie. 

W  dniu Wigilii najważniejsza była wieczerza, poprzedzona 
postem. „Od wczesnego ranka mama krzątała się w  kuchni – 
mówi Krystyna Kisiel. - Nie zapomnę zapachów dnia wigilijne-
go w domu. Wcześnie rano mama nastawiała kapustę, był już 
przygotowany śledź w oleju, czekały upieczone strucle makowe. 
Zawsze pieczono ciastka, które również zawieszaliśmy na cho- 
ince obok małych jabłuszek czy orzechów. Jak mówiła mama, 
jabłka i  orzechy to symbol zdrowia. Tato tego dnia jechał do 
lasu, a my - dzieci, ja i dwóch moich braci – ubieraliśmy przywie-
zioną z lasu choinkę, na której zapalaliśmy świece. A mama kła-
dła siano na stole, biały obrus, a na honorowym miejscu talerz 
z opłatkiem. Potrawy wigilijne, jakie pamiętam z tamtych lat, to: 
kapusta z grzybami, śledź, karp, ryby przygotowane na ciepło, 
kluski z makiem, kisiel gryczany, racuchy, kompot z suszonych 
owoców, czy wspomniany strucel z makiem, już podawany tego 
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Ziemia Święta oczami pielgrzyma

Wyruszyliśmy na pielgrzymkę 17 marca podczas mrozu i zwałów śniegu w Polsce. Z Okęcia 
LOT-em po niecałych 4 godzinach byliśmy już w Tell Avivie (po hebrajsku „osada wiosny”). 
Tu rzeczywiście była ciepła, kwitnąca wiosna. Miasto jeszcze spało, a my o trzeciej nad 
ranem zwiedzaliśmy starą Jaffę – sprzed 4000 lat. 

wieczoru”. Jak nakazywała tradycja na stole stawiano jedno pu-
ste nakrycie. „Wieczerza rozpoczynała się, gdy dzieci dostrzegły 
na niebie pierwszą gwiazdkę. Zawsze na początku była modli-
twa, po niej następowało dzielenie się opłatkiem. Tato składał 

pierwszy życzenia mamie”. Były też prezenty pod choinkę, a po 
wieczerzy – śpiewanie kolęd do czasu udania się na Pasterkę. 
„Już z  daleka dzwoniły dzwoneczki sań, ludzie przyjeżdżali do  
orchowskiego kościoła z Sobiboru”. Mama Krystyny Kisiel przy-
pominała, że pierwszy dzień świąteczny jest dla rodziny, odwie-
dziny odbywały się zatem drugiego dnia. Także drugiego dnia 
świąt w kościele było święcone zboże, które przynoszono w mi-
seczkach lub zawiniątkach do poświęcenia; „zbożem posypywa-
no się również w kościele. Z okresem Bożego Narodzenia zwią-
zane były jasełka, przedstawiane w kościele u ojców kapucynów, 
w których jako dziewczynka uczestniczyłam. Podobnie brałam 
udział w  kolędowaniu, często w  stroju anioła” - wspomina  
Krystyna Kisiel.

Ważnym przeżyciem było przyjęcie kapłana podczas tzw. ko-
lędy. Na nakrytym białym obrusem stole ustawia się krzyż, na-
czynie z wodą święconą oraz kropidło. Gdy w rodzinie są dzieci 
w wieku szkolnym, kładzie się zeszyty do nauki religii. W okresie 
Bożego Narodzenia chyba każda wizyta połączona była ze skła-
daniem życzeń i pewnie dlatego zwano ją kolędowaniem.

Zwyczaje i obrzędy, które do dzisiaj są pielęgnowane w chrze-
ścijańskich rodzinach, nadają świętowaniu w domu rodzinnym 
uroczystego charakteru. Mądrość chrześcijańską cechuje troska 
o przygotowanie wiernych do najważniejszych wydarzeń życia 
religijnego, a takim wydarzeniem jest Boże Narodzenie.

Joanna Szubstarska

Organizatorzy naszej pielgrzymki to Ryszard Montusie-
wicz z biura EGERIA w Lublinie i  „opiekun duchowy” - ojciec 
Jan Noszczak (jezuita). Ryszard Montusiewicz niegdyś mie- 
szkał w Izraelu, a dziś wyczerpująco i cierpliwie przedstawiał 
nam biblijną i  współczesną historię poznawanych miejsc.  
Z  Jaffy wyruszył prorok Jonasz, tu według tradycji Noe zbu-
dował Arkę, a Jaff to imię syna Noego. Autokarem ruszyliśmy 
w stronę Cezarei. To dawny port nad Morzem Śródziemnym, 
a dziś wyjątkową atrakcją są rzymskie budowle, a szczególnie 
akwedukt odkopywany z nadmorskich piasków. Płynęła nim 
woda do portu ze źródeł na zboczach góry Karmel. W Ceza-
rei prowadzili działalność święci Piotr i Paweł (Dz 8, 40 i  in.).  
Ruszyliśmy dalej drogą nadmorską. 

W  Hajfie byliśmy na Górze Karmel. Nad Morzem Śródzie- 
mnym góruje tu sanktuarium Stella Maris, a obok Grota Elia-
sza – w  grocie tej miała się schronić Święta Rodzina podczas 
ucieczki do Egiptu. Tu prorok Eliasz wystąpił przeciw poga 
ńskim prorokom Baala. W klasztorze Stella Maris częstowały nas 
pysznym śniadaniem siostry franciszkanki, przybyłe z Francji.

Tego dnia byliśmy już w Nazarecie, mieście w Galilei – kra-
inie Jezusa. Przeżyciem dla nas wszystkich było poznanie mie- 
jsca, skąd pochodzili i gdzie stał dom Marii i Józefa – rodziców 
Jezusa. W Nazarecie Jezus Chrystus spędził dzieciństwo i mło-
dość. Zwiedzaliśmy i modliliśmy się w Bazylice Zwiastowania 
Pańskiego. Centralnym miejscem Bazyliki jest Grota Zwia-
stowania, w której według Pisma Świętego Archanioł Gabriel  

Krystyna Kisiel



objawił Maryi, że w nadprzyrodzony sposób pocznie Syna (Łk 
1, 28-31). W bazylice zauważyliśmy płytę z polskim orłem w ko-
ronie i napisem: „Zwróć Ojczyźnie naszej wolność i nam wol- 
nymi do niej powrócić pozwól. Szkoła Młodych Ochotniczek 
PSK, Nazaret 20 V 1944 (ta sama treść napisana została  
na tablicy po łacinie).

Spacerując z  przewodnikiem po wąskich uliczkach Naza-
retu, chłonęliśmy orientalne zapachy Bliskiego Wschodu. Po 
arabskiej kolacji i wygodnym hotelu w Nazarecie następnego 
dnia byliśmy już w słynnej Kanie Galilejskiej. Tu Jezus podczas 
uczty weselnej dokonał pierwszego cudu, przemienił wodę 
w wino. Ojciec Jan, nasz duchowy opiekun podczas Euchary-
stii przeczytał znany fragment z  Ewangelii św. Jana (J 2,1-5), 
a małżeństwa uczestniczące w pielgrzymce odnowiły przysię-
gę sakramentu i  otrzymały pamiątkowe świadectwa W  kry- 
pcie kościoła – sanktuarium cudu - wystawiono wielkie stągwie, 
podobne do tych, w  których Chrystus przemienił wodę 
w wino. W Kanie jest mnóstwo sklepików, w których można 

spróbować doskonałego „wina z Cany” i zakupić na pamiątkę.
Stąpać śladami Jezusa to było dla nas ogromne przeżycie. 

Wkrótce byliśmy już nad Jeziorem Galilejskim, zwanym też 
Tyberiadzkim lub Genezaret. Jest to największe słodkowo- 
dne jezioro w Izraelu, położone w dolinie Wzgórz Golan, o po-
wierzchni 165 km kwadratowych i głębokości do 43 metrów. 
W pobliżu są ważne miejsca związane z działalnością Jezusa 
Chrystusa, głównie Kafarnaum i okolice. Tu nad jeziorem jest 
miejsce, gdzie Chrystus spotkał się z  rybakami - pierwszymi 
apostołami i  dokonał cudu uciszenia fal i  połowu ryb. Nad 
brzegiem znajduje się też „Kościół rozmnożenia chleba i ryb”, 
Góra Błogosławieństw” (tu Chrystus wypowiedział „Osiem 
Błogosławieństw”). Tu także jest miejsce słynnego „Kazania 
na Górze”. Nad samą wodą znajduje się „Kościół Prymatu św. 
Piotra” – miejsce, gdzie Piotr otrzymał polecenie: „paś baranki 
moje” (Mt 14, 13-24; Mk 6,30-46). Archeolodzy po odkopaniu 
starych murów wydobyli wspaniałą bizantyjską mozaikę z  IV 
wieku, z motywami chleba i ryb. W pobliżu kościoła i  jeziora 
Genezaret, modliliśmy się podczas eucharystii sprawowanej 
przez ojca Jana, pogłębiając refleksję nad życiem i  wskaza-
niami Jezusa Chrystusa. Dodam, że po opuszczeniu Nazaretu  
Jezus zamieszkał w Kafarnaum w domu swojego ucznia Pio-
tra i  nauczał w  miejscowej synagodze (zniszczonej później  
przez trzęsienie ziemi).

Pogoda była wciąż wiosenna i ciepła, wiał lekki wiatr. Cze-
kał nas rejs po jeziorze. Na dużej motorowej łodzi palestyńscy 
właściciele powitali nas uroczyście biało-czerwoną flagą i hy- 
mnem narodowym Potem były rozmowy, wspólne śpiewy,  
oraz oczekiwanie na „cudowny połów”. Załoga łodzi zarzuciła 
sieci, ale tym razem ryb nie było...

Łowienie ryb było głównym zajęciem okolicznych mieszka- 
ńców w czasach Chrystusa. To wtedy, przy połowach, aposto-
łowie usłyszeli słowa: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was ryba-
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Pamiątkowe zdjęcie z  z właścicieką sklepu w Nazarecie

Handel uliczny w starej Jerozolimie
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kami ludzi...” (Mt 4, 18-22). Przypomniało mi się wydarzenie 
z biografii Juliusza Słowackiego podczas jego pobytu w Ziemi 
Świętej. W nocy z 26 na 27 stycznia 1837 roku miał widzenie 
Chrystusa stąpającego po jeziorze.  Pisał o  tym w  liście do  
matki: „Chrystus był mi przed oczyma. Zdawało mi się, że  
postać Jego spokojna stoi jeszcze na błękicie fali, z  głową  
otoczoną promieniami...”.

Na  Górę Tabor wjechaliśmy mikrobusami (Jezus z aposto-
łami szedł tu cały dzień). Z wysokości rozciąga się panorama 
biblijnej Ziemi Świętej. Na szczycie mieści się Sanktuarium 
Przemienienia Pańskiego. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba 
i  Jana i  zaprowadził ich na górę. Tam przemienił się wobec 
nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe i ukazał im się Eliasz 
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem, a z obłoków usły-
szeli głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,2-
8). Tak nastąpiło połączenie Starego i  Nowego Testamentu. 
Po noclegu w Nazarecie pojechaliśmy doliną Jordanu nad rze-
kę, która dziś stanowi granicę z  Jordanią. Wzdłuż trasy mija-
liśmy plantacje palm i oliwek. Na zboczach górskich Beduini 
wypasają jak dawniej owce, pojawiają się osiołki i wielbłądy. 
W przydrożnych zajazdach zdumiewają różne odmiany kwia-
tów, jest wiosna, jeszcze dużo zieleni, w lecie słońce zabierze 
wilgoć i wszystko będzie szare. Jordan jest największą rzeką 
Izraela, wypływa z Jeziora Galilejskiego i wpada do Morza Ma- 
rtwego. Ojciec Jan wszedł do Jordanu, zawinął rękawy i doko-
nał wszystkim nam odnowienia Sakramentu Chrztu, co zosta-
ło udokumentowane serią zdjęć i potwierdzone wspólną Mszą 
Świętą odprawioną nad brzegiem rzeki. A  woda w  Jordanie 
była ciepła i  mętna od piaszczystego podłoża.
Jechaliśmy przez Pustynię Judzką, po horyzont pełną kamie- 
nno-piaszczystych połaci. W upale 30 stopni wspinaliśmy się 
na wysoką górę do miejsca, gdzie Jezus przez 40 dni przeby-
wał na pustyni i był kuszony przez diabła. Dziś jest tu przy-

lepiony do skały klasztor prowadzony przez greckich prawo-
sławnych mnichów.  Leżące niżej miasto Jerycho, zwane też 
miastem palm, słynie ze swoich różanych ogrodów i  bibli- 
jnej sykomory, na którą wdrapał się Zacheusz, aby zobaczyć  
przechodzącego Jezusa. 

Trasa wiodła nas na południe w kierunku Morza Martwe-
go, którego lustro znajduje się 400 metrów poniżej poziomu 
morza. Woda srebrzy się od zawartej soli, nie ma w niej życia. 
Okolica  pustynna. W pobliżu były kiedyś biblijne miasta: So-
doma i Gomora, ale zapadły się „jako kara za grzechy miesz-
kańców”. Znów przypomina się podróżujący Słowacki, który 
pisze: „Pyszny jest dzikością widok Morza Martwego - zwła- 
szcza, że tam cała kawalkada nasza konna wjechała na trzęsa-
wicę i konie zapadały się z nami w ziemię aż po głowę...” („List 
do matki  z 11 lipca 1837”). Jechaliśmy wygodnie autokarem. 
Skorzystaliśmy z  błotno-solankowej kąpieli, gdzie człowiek,  
leżąc bez wysiłku na powierzchni wody może czytać gazetę.

Przez Pustynię Judzką docieramy do Betanii, chcemy po-
znać miejsce, gdzie Jezus wskrzesił Łazarza. Przewodnik czyta 
odpowiedni fragment Ewangelii św. Mateusza (Mt 26, 6- 13). 

Przed nami Betlejem, w tłumaczeniu z  języka hebrajskie-
go „dom chleba”. Leży wśród wzgórz Judei. To miejsce naro-
dzin Jezusa i  króla Izraela – Dawida, biblijnego autora śpie-
wanych do dziś w  kościołach psalmów. Miasto przechodziło 
trudne okresy w  historii. Świątynia chrześcijańska założona 
tu w  IV wieku przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna 
Wielkiego, niszczona była przez Persów, muzułmanów, Sama-
rytan, przechodziła z rąk do rąk. Obecnie Betlejem należy do 
Autonomii Palestyńskiej. Zakwaterowani zostaliśmy w hotelu 
Holy Family (Święta Rodzina), prowadzonym przez Palesty- 
ńczyków-chrześcijan. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Bazy-
liki Narodzenia Pańskiego. Niewielkie wejście i  grube mury 
podkreślają obronny charakter budowli i wpływy krzyżowców. 

Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem



Mroczne wnętrze oświetla, na wzór prawosławnych świątyń, 
ogromna ilość wiszących lamp. Grota Narodzenia znajduje 
się w podziemnej części kościoła. Lśniąca metalowa gwiazda 
wyznacza miejsce, w którym stał żłóbek. Łaciński napis w tłu-
maczeniu głosi: „Tutaj z Dziewicy Maryi narodził się Jezus Chry-
stus”. Z wielkim przejęciem i modlitwą weszliśmy do groty, aby 
złożyć pocałunek w  miejscu żłóbka. Piecza nad bazyliką jest 
sprawowana przez grecką cerkiew prawosławną.

Na placu w  Betlejem, naprzeciwko bazyliki, muzułmanie 
zbudowali meczet i  tłumnie odprawiają swoje modlitwy. Sły-
szeliśmy nad ranem i  w  ciągu dnia nadawany poprzez silne 
wzmacniacze głos wzywającego do modlitw muezzina. W tym 
czasie był w  Izraelu prezydent Obama, Pojawił się także  
w Betlejem. Byliśmy świadkami ogromnej agresywnej demon- 
stracji przeciwko Obamie, który stronniczo według Palestyń- 
czyków wspiera Izrael.

Na ulicach tutejszych miast zauważyć można rodziny 
z dziećmi. Dotyczy to zarówno rodzin żydowskich, jak i pale-
styńskich. Młode muzułmanki w chustach i długich sukniach 
przeważnie same chodzą po zakupy z kilkorgiem dzieci. Wy-
glądają czasem jak postacie z obrazów biblijnych. Polacy przez 
Palestyńczyków są  postrzegani życzliwie. Przed  kilkoma tutej- 
szymi sklepami widzieliśmy polską flagę. Sprzedawcy w kilku 
słowach po polsku zachęcali do zakupów, pokazując mnóstwo 
dewocjonaliów, m.in. pięknie wykonanych z drzewa oliwnego.

Z  Betlejem do Jerozolimy jest zaledwie kilka kilometrów, 
ale droga przedzielona jest wysokim granicznym murem dla 
kontroli i  bezpieczeństwa przed zamachowcami. Jerozolima 
jest zarówno stolicą dla Izraela, jak i Autonomii Palestyńskiej. 
Jest miastem świętym dla trzech wielkich religii: judaizmu, 

chrześcijaństwa i islamu. Tu znajdują się główne i najważnie- 
jsze świątynie tych religii. Dniem świętym dla muzułmanów 
jest piątek, dla żydów – sobota, a dla chrześcijan – niedziela. 
Zauważyliśmy wzajemną tolerancję i  szacunek różnych wy-
znawców. Chociażby podczas naszej Drogi Krzyżowej, czy pro-
cesji po jerozolimskich ulicach w Niedzielę Palmową. 

Z  Góry Oliwnej patrzymy na kamienną panoramę biało-
szarego miasta z licznymi wieżami i kopułami, poniżej ogrom-
ny żydowski cmentarz i Dolina Cedronu, którą prowadzono 
uwięzionego Jezusa. Dalej Dolina Jozafata, gdzie według Sta-
rego Testamentu ma się odbyć Sąd Ostateczny. Z  czterech 
dzielnic miasta: żydowskiej, ormiańskiej, muzułmańskiej za-
trzymujemy się w  chrześcijańskiej. Słuchamy z  uwagą słów 
ewangelii. Przypomina ona, że Jezus  bywał tu z  uczniami 
często, aby nauczać. I  tu miała miejsce Ostatnia Wieczerza 
i Zesłanie Ducha Świętego, Ukrzyżowanie i Zmartwychwsta-
nie. Kościół chrześcijański narodził się w Jerozolimie. Jesteśmy 
więc u  źródeł, chodzimy po kamieniach, po których stąpał 
Chrystus i apostołowie.

Na zboczu Góry Oliwnej, w ogrodzie Getsemani, po polsku 
znanym jako Ogrójec zbudowano kościół nad skałą, przy któ-
rej modlił się Chrystus. Wokół gaj oliwny - powyginane ze sta-
rości drzewa, które osiągają wiek nawet dwóch tysięcy lat są 
niemymi świadkami samotnej modlitwy i pojmania Chrystusa.   

Uczestniczymy w Drodze Krzyżowej. Przechodzimy wąski-
mi uliczkami Via Dolorosa, na zmianę niesiemy duży, drew-
niany krzyż. Niełatwo było skupić się  na modlitwie, wąskie 
przejścia pełne kramów i  sklepików, natłok ludzi różnych 
narodowości, ale świadomość miejsca oraz drogi były ponad 
wszystko. Z polskimi pieśniami przemierzaliśmy kolejne stacje, 
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aby dojść do Bazyliki Grobu Świętego. Budowla jest ogromna, 
zbudowana z  kilku połączonych świątyń. Na ścianie bazyliki 
słowa z  cytatem z  Ewangelii według świętego Jana: „Zabrali  
Jezusa i ukrzyżowali go na Miejscu Czaszki, które po hebrajsku 
nazywa się Golgota” (J 19, 16-18). Duża ilość kaplic wewnątrz 
bazyliki upamiętnia Drogę Krzyżową Chrystusa. W  bocznej 
kaplicy, którą opiekują się polscy franciszkanie mamy swoją 
eucharystię. W kaplicy Golgoty widać pęknięcie w skale, które 
powstało w chwili śmierci Jezusa. Na kamieniach są utrwalo-
ne podpisy pielgrzymów z ostatnich piętnastu wieków. Juliusz 
Słowacki w  liście do matki  wspomina: „Noc u  Grobu Chry-
stusa przepędzona zostawiła mi mocne wrażenie na zawsze. 
O godzinie siódmej wieczór zamknięto kościół - zostałem sam 
i rzuciłem się z wielkim płaczem na kamień grobu. Nade mną 
płonęło 43 lamp”. W skupieniu czekamy na wejście do miejsca, 
gdzie po ukrzyżowaniu złożone zostało ciało Chrystusa. Nabo-
żeństwa tu odprawiane są w  obrządku łacińskim, prawosła- 
wnym, ormiańskim, koptyjskim.

W najstarszym, syryjskim kościele chrześcijańskim zachwy- 
ciły nas kunsztowne mozaiki oraz piękna, śpiewana solo,  
Modlitwa Pańska w oryginalnym aramejskim języku.

Niedziela Palmowa zgromadziła na procesji kilka tysięcy 
osób. Wyruszono z palmowymi gałązkami spod Góry Oliwnej 
(kościół Betfage), aby przejść przez Bramę Lwów i dojść do ko-
ścioła św. Anny w centrum starej Jerozolimy. W trakcie kilkuki-
lometrowego przemarszu, wśród starych murów i bram mo- 
żna się było naocznie zorientować, że kościół chrześcijań-
ski jest wielonarodowy, wielojęzyczny i  powszechny. Przed 
nami szli i  modlili się Meksykanie, za nami swoją obecność 
akcentowali, tłukąc w  bębny Filipińczycy, którzy mieszali się 

z Afrykańczykami. Byli też Niemcy, Belgowie, Ukraińcy i kilka 
grup z Polski, ale najliczniejszą grupę stanowili chrześcijańscy  
Palestyńczycy. Bezpieczeństwo procesji zabezpieczali w pełni 
uzbrojeni żydowscy żołnierze, wśród nich także kobiety.

Nieustannie odkrywamy polskie ślady w Jerozolimie. Pozo-
stawili je żołnierze generała Andersa. W kościele Pater Noster, 
obok innych tablic w 140 językach jest także tablica z tekstem 
Modlitwy Pańskiej („Ojcze Nasz” w języku polskim). 

W  dzielnicy żydowskiej idziemy śladami Jana Pawła II do 
symbolicznej ściany płaczu. To pozostałość po Świątyni Jero-
zolimskiej zburzonej przez Rzymian. Mężczyźni i kobiety mają 
oddzielne miejsca na modlitwę. Stojąc twarzą do muru, modlą 
się, nierzadko wciskając kartki z prośbami w szczeliny ściany.

Kończymy pobyt w Muzeum Holokaustu Yad Vashem (co 
znaczy po hebrajsku: miejsce i  imię) ulokowane zostało na 
podmiejskim wzgórzu. Tu spotykamy liczne „drzewa pamię-
ci” i tabliczki z nazwiskami Polaków – „Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata”, m.in. Wiktorii i Józefa Ulmów, ich dzieci,  Ire-
ny Sendler, Henryka Slawika, Jana Króla, Janiny Pasek i wielu  
innych. Jest też pomnik dr.  Janusza Korczaka z dziećmi i kopia 
warszawskiego pomnika Bohaterów Getta.

Polskim Liniom Lotniczym zawdzięczamy wygodny i bez-
pieczny powrót do kraju.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej to dotknięcie niemal  
żywych śladów osób i  miejsc obecnych w  Piśmie Świętym, 
pozostawiła nam niezatarte przeżycie i refleksję jako spotka-
nie z piątą Ewangelią.

Tekst i fotografie: 
Stefania Michalska
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Puls Kultury Nadbużańskiej

W ostatnich miesiącach 2013 roku, począwszy od września aż 
do grudnia, miały miejsce cykliczne imprezy kulturalne zwią-
zane ze świętami patriotycznymi.

 W  dniach 19-22 września 2013 roku odbył się XIV Festiwal 
Trzech Kultur, który na stałe wpisał się w życie mieszkańców 
miasta i  powiatu. W  tegorocznej edycji mogliśmy zobaczyć 
wiele interesujących wystaw i widowisk kulturalnych. Licznie 
przybyli turyści na własne oczy mogli zobaczyć ginące zawody, 
m. in. kowalstwo. Podczas festiwalu swoją uroczystość 90-le-
cia powstania obchodził Cech Rzemiosł. Koncerty odbywające 
się w  Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Cerkwi 
Parwosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz 
w Kościele pw. św. Ludwika zachęcały licznie zgromadzonych 
do wspólnej zabawy. 

11 listopada 2013 roku przypadała 95. rocznica odzyskania 
niepodległości przez Polskę, która po 123 latach niewoli odzy-
skała swoją niezależność. W tym właśnie dniu na terenie całej 
Polski odbywały się uroczystości związane z odzyskaniem nie-
podległości. We Włodawie uroczystości rozpoczęły się wspó- 
lną mszą za ojczyznę w kościele pw. św. Ludwika we Włoda-
wie, po czym delegacje miasta i  powiatu złożyły kwiaty pod 
pomnikiem naczelnika. W  Różance również uroczystości ro- 
zpoczęły się mszą świętą za ojczyznę pod przewodnictwem ks. 
Jarosława Czecha. Zamiast kazania zgromadzeni mogli obej-
rzeć okolicznościową akademię zorganizowaną przez dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Różance. W tym dniu również odbyły 
się imprezy sportowe mające na celu upamiętnienie odzy-
skania niepodległości. We Włodawie odbył się mecz na Sta-
dionie Włodawianki, w którym wzięli udział mundurowi oraz  
oldboye. Mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla mundurowych. 
Zaś w Hańsku odbyły się XIII Biegi Niepodległościowe. 

17 listopada 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Hań-
sku odbył się XV Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych 
zorganizowany przez wójta Gminy Hańsk, Starostwo Powia-
towe we Włodawie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku. 
W przeglądzie udział wzięły dwa zespoły obrzędowe z terenu 
powiatu włodawskiego z pięciu zgłoszonych, Zespół Obrzędo-
wy z Hańska i Zespół „Załuczanie” z Załucza Starego. Komisja 
w składzie: Józef Obroślak z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
w Lublinie i dr Katarzyna Smyk z  Instytutu Kulturoznawstwa 
UMCS postanowiła przyznać nominację na Międzywojewódzki 
Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych do Tarnogrodu zespo-
łom: Zespołowi Obrzędowemu z Hańska (widowisko: „Stawa-
nie do losów”) oraz zespołowi „Załuczanie” z Załucza Starego 
(widowisko: „Kiszenie kapusty”). W  przerwach pomiędzy wi-
dowiskami swoimi występami imprezę uświetniły zespoły: 
„Seniorki” z  DK w  Dubecznie, „Wesołe sąsiadki” z  Kulczyna, 
Koło Aktywnych Kobiet z Hańska oraz kapela „Hańszczanie”. 

Przeglądowi towarzyszył także kiermasz sztuki ludowej oraz 
miodu (Barbara Dados – koronkarstwo i  biżuteria, Stanisła-
wa Książek – koronkarstwo, Helena Mazurek – koronkarstwo, 
Renata Gaj – rzeźba, Leokadia Jawicz – koronkarstwo i obrazy 
haftowane, Anna Rymkiewicz – bombki artystyczne, Monika 
Wakuła – obrazy haftowane, Kazimierz Chudaś - pszczela- 
rstwo) oraz kiermasz książki zorganizowany przez miejscową 
bibliotekę. Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku w grudniu za-
prasza m.in. na: Gminny Konkurs Stroików Wigilijnych (GOK) 
- 15.12.2013, Konkurs Plastyczny - Najpiękniejsza Kartka Bożo-
narodzeniowa (GOK) – 15.12.2013, Występy Jasełkowe (GOK) 
– 19.12.2013, „Wspólne kolędowanie” (Kościół św. Rajmunda 
w  Hańsku) – 26.12.2013, Spotkanie opłatkowe dla zespołów 
i twórców ludowych (GOK) – 30.12.2013.

17 listopada 2013 roku nauczyciele i wychowawcy z różnych 
placówek oświatowych i kulturalnych z dekanatu włodawskie-
go spotkali się w  Kościele pw. Najświętszego Serca Jezuso-
wego, by w  atmosferze zadumy i  modlitwy wspomnieć tych 
wszystkich, którzy odeszli do Domu Ojca, a kształtowali nie-
gdyś osobowości młodych pokoleń w naszej małej ojczyźnie. 
Słowo wprowadzające w to spotkanie modlitewno-wspomnie-
niowe skierował ks. kanonik Stanisław Dadas - dziekan deka-
natu włodawskiego. Przed mszą świętą w krótkim programie 
artystycznym młodzież z  Zespołu Tańca Ludowego „Polesie” 
działającego przy Włodawskim Domu Kultury przygotowa-
ła krótki program artystyczny o przemijaniu, by wprowadzić 
wszystkich w  nastrój zadumy i  przypomnieć o  tych, których 
nie ma już wśród nas. Ten krótki program powstał pod kie-
runkiem Bogusława Smolika - dyrektora Włodawskiego Domu 
Kultury. Przywołane zostały   imiona i  nazwiska kapłanów 
oraz nauczycieli, którzy pracowali na naszym terenie. Mszy 
świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Michał Pawlonka 
- proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Lacku, w któ-
rej uczestniczyli również kapłani z  dekanatu włodawskiego.  
Homilę wygłosił ks. Paweł Broński - wikariusz z parafii NSJ.

Piotr A. Czyż



Stanisława Kowalewska (twórczyni ludowa z  gminy Hanna) 
urodziła się w 1944 roku we wsi Holeszów, gdzie mieszka do 
dziś. Jak każda dziewczynka w tamtym okresie wyrastała w at-
mosferze prac związanych w tkactwem, którymi zajmowały się 
kobiety w domach wiejskich zimą. Tkać zaczęła w wieku 14 lat 
pod kierunkiem babci i matki (Marii Czerwonki – członkini STL). 
Początkowo wykonywała proste tkaniny: chodniki szmaciaki, 
płótno na worki, a później obrusy, ręczniki itp. Po nabyciu pod-
stawowych umiejętności w  tej dziedzinie zaczęła wykonywać 
prace trudniejsze: kilimy, dywany, narzuty. Od ciotki Stanisła-
wy Baj – również tkaczki – nauczyła się tkać perebory. Perebor 
to ornament zdobniczy wykonywany w  warsztacie tkackim. 
Umiejętność tkania pereborów przetrwała tylko dzięki nieli- 
cznym tkaczkom.

Stanisława Kowalewska od 15 lat wykonuje wyłącznie pe-
rebory jako elementy zdobnicze strojów ludowych, ręczników, 
obrusów robionych na zamówienie dla zespołów folklory-
stycznych pokazywanych na kiermaszach, konkursach, a tak-
że odtwarza dawne stroje ludowe na potrzeby muzealne. Jest 
też aktywną członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
i  Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janu-
sza Kalinowskiego we Włodawie. Od 1989 roku uczestniczyła 
w konkursach organizowanych przez STL, muzea i domy kultu-
ry, zdobywając nagrody i wyróżnienia m. in.: I nagroda w Prze-
glądzie Rękodzieła Lubelszczyzny – Lublin 2002,  IV nagroda  
w  Konkursie Europejskiej Sztuki Ludowej – Chęstochowa 2009, 
I  nagroda w  Konkursie Tradycja i  Współczesność – Perebor 

w Dolinie Bugu i Krzny – Biała Podlaska 2010. Tkaczka wzięła 
również udział w  pokazach, jarmarkach, festynach i  kierma-
szach, na których prezentowała swoje prace, propagując lokal-
ne tradycje tkackie. Współpracuje z Domami Kultury w Hannie, 
Dołhobrodach i Białej Podlaskiej, gdzie swoją wiedzą i umie-
jętnościami chętnie dzieli się z uczniami, a także uczestnikami 
kursów i  publicznością na warsztatach. Pokazuje tradycyjne 
wzornictwo i objaśnia tajniki sztuki tkackiej, wzornictwo, kolo-
rystykę i technikę charakterystyczną dla tego regionu. 

 Stanisława Kowalewska jest dwukrotną stypendy- 
stką Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Otrzymała 
również honorową odznakę – Zasłużony dla Kultury Polskiej 
– przyznawaną przez tegoż ministra. Najwyższe spośród do-
tychczasowych wyróżnień otrzymała 9 października 2013 
roku na Zamku Królewskim w Warszawie. A była to nagroda 
im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Takich nagród przyznano 
tylko jedenaście, natomiast z województwa lubelskiego tylko 
jednej osobie – Stanisławie Kowalewskiej. Nagrody im. Oskara 
Kolberga przyznawane są raz w roku wybitnym ludziom, pro-
mującym kulturę i sztukę swojego regionu. 

Opracowała:
 Barbara Litwiniuk
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Tkaczka z pasją

Fot. Barbara Litwiniuk
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Człowiek o wszechstronnych talentach

Jan Niemierko-Masiukiewicz - człowiek o wszechstronnych talentach - działał we Wło-
dawie. Jego pasją życiową było pisanie wierszy, publikowanych w tomiku „Poezje Nadbu-
żańskie”,  wydanym w 2008 roku przez Włodawski Dom Kultury oraz w tomiku „Skarbczyk 
poleski”, wydanym w 2009 roku przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej 
im. Janusza Kalinowskiego i w wydawnictwach pokonkursowych - Krasnystaw 2008. Pró-
bował też realizować się w innych dziedzinach twórczości artystycznej: rzeźbie, muzyce. 
Założył kapelę, pisał słowa do piosenek przez nią nagrywanych. Zbierał także numizma-
ty. Zgromadził poważną kolekcję. 

Jednak najbardziej realizował się w  działalności społecznej. 
Około 2004 roku dołączył do grupy artystów działających przy  
WDK. Jesienią 2005 roku grupa twórców amatorów (i nie tyl-
ko)  założyła stowarzyszenie, wybrano zarząd,  na czele któ-
rego stanął Jan Niemierko-Masiukiewicz. To on zapropono-
wał nadanie nazwy i  patrona stowarzyszenia. Nazywano je 
Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza 
Kalinowskiego i zarejestrowano w Starostwie Powiatowym we 
Włodawie jako stowarzyszenie zwykłe.
Jako człowiek niezwykle ambitny wypatrzył opustoszały budy-
nek po byłej strażnicy WOP przy Al. J. Piłsudskiego na samo-
dzielną siedzibę stowarzyszenia. Po sporych kłopotach udało 
się wynegocjować warunki  wydzierżawienia  go od starostwa. 
Pod kierownictwem prezesa członkowie STKN przystąpili do 
remontu. Po remoncie w budynku utworzono: biuro STKN, ga-
lerie prac artystów, sale spotkań, pracownię na malarzy i rzeź-
biarzy. Porządkowano teren, na którym znajdował się budy-
nek. Dołączali nowi twórcy trudniący się innymi dziedzinami 
artystycznymi, m. in. zespół śpiewaczy Kresowianki. W  2007 
roku wyremontowano drugą część budynku, gdzie utworzo-
no pracownię tkactwa i potraw regionalnych. Zarejestrowano 
również stowarzyszenie w  KRS. W 2009 roku STKN otrzymało 
status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2011 roku pozyska-
no i wyremontowano budynek gospodarczy, gdzie urządzono 
pracownie rzeźby wielkoformatowej i kuźnię. 

Prezes Jan Niemierko-Masiukiewicz dbał nie tylko o  za-
soby materialne STKN, ale również nawiązywał współpracę 
z  instytucjami państwowymi i  organizacjami społecznymi. 
Członkowie stowarzyszenia organizowali warsztaty twórcze 
dla dorosłych, dzieci i młodzieży w swojej siedzibie, a  także 
w  placówkach  ośrodków wychowawczych, miasta i  gminy 
Włodawa. Wielokierunkowa działalność prezesa STKN w dzie-
dzinie kultury została uhonorowana  przez Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową - Zasłużony 
dla Kultury Polskiej.

Od kilku lat ciężko chorował, ale nigdy nie narzekał, cie-
szył się każdym dniem życia, chętnie udzielał innym wsparcia 

i porad. Zawsze uśmiechnięty, pomocny, przyciągający swoją 
osobowością i niespożytą energią. Człowiek o wielkiej kultu-
rze osobistej odszedł 14 października 2013 roku. W ostatniej 
drodze towarzyszył mu tłum mieszkańców powiatu włodaw-
skiego. 

Koleżanki i koledzy ze STKN  

fot. STKN we Włodawie
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Cmentarze po obu stronach Bugu

19 listopada 2013 roku w siedzibie Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we 
Włodawie odbyła się konferencja naukowa pt. 
„Cmentarze po obu stronach Bugu”. Została zor- 
ganizowana przy udziale Zakładu Filologii 
Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodo- 
wkiej w Lublinie, Zespołu Szkół Zawodowych  
nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego im.  
Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie 
oraz Towarzystwa Popularyzacji Piękna Polesia 
w Kołaczach pod patronatem starosty powia-
tu włodawskiego - Wiesława Holaczuka i wójta 
Gminy Wisznice - Piotra Dragana. 

20 listopada we Włodawskim Domu Kultury - w ramach ob-
chodów 75 rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na 
Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu- odbył się uroczysty 
koncert. Obecni byli przedstawiciele kościoła prawosław-
nego i rzymsko-katolickiego, mniejszości ukraińskiej, samo-
rządowcy, mieszkańcy miasta. Głos zabrał m.in. proboszcz 
parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie 
ks. Stanisław Dadas, proboszcz parafii prawosławnej pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie, ks. Jerzy 
Ignaciuk, wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki. Odczytane 
zostało orędzie prawosławnego arcybiskupa lubelskiego 
i chełmskiego Abla. W swoich wystąpieniach uczestnicy pod-
kreślali konieczność pojednania i chrześcijańskiej miłości.

W  ciągu dwóch miesięcy w  1938 roku na Chełmszczyźnie 
i Południowym Podlasiu zburzono 127 świątyń prawosław-
nych. Między połową maja i  lipca 1938 każdego dnia do-
szczętnie niszczono średnio dwa obiekty sakralne. W burze-
niu nie przestrzegano żadnych zasad, burzono wszystko, co 
wydawało się władzom zbędne, zachowując Kościołowi pra-
wosławnemu minimum.  Ludność była bezradna, a nawet 
zastraszana. Ludzie gromadzili się przy burzonej świątyni, 
z płaczem lub w milczeniu mogli tylko obserwować rozbiór-
kę. Zabraniano ludziom zabierania wyposażenia czy pozo-
stałych materiałów, które sprzedawano lub przekazywano 
robotnikom. Wobec osób, które czynnie wystąpiły w obro-
nie cerkwi, wytyczono procesy sądowe.  Akcja burzenia cer-
kwi została jednak wyparta z pamięci na długie lata. Podczas 
uroczystości doceniono rolę śp. Lecha Kaczyńskiego, który 
dokonał oceny tamtych zdarzeń i  wezwał do umacniania 
wspólnoty narodów.

W części artystycznej uroczystości zaprezentował się m.in. 
chór cerkwi prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Ziemi 
Wołyńskiej „Wołyńskie Dzwony” z Łucka (Ukraina) pod kie-
rownictwem Mariji Fedosiuk-Wysłockiej.

75 rocznica burzenia cerkwi Obchodom towarzyszy wystawa „1938. Akcja burzenia cerkwi 
prawosławnych na Chełmszczyźnie i  Południowym Podlasiu”, 
autorstwa Grzegorza Kuprianowicza i Sławomira Wyspiańskie-
go. Organizatorem obchodów była Prawosławna Diecezja Lu-
belsko-Chełmska i Towarzystwo Ukraińskie.

JS

Konferencję otworzył prof. nzw. dr hab. Feliks Czyżewski, wi-
tając zgromadzonych gości i  prelegentów. Następnie zebrani 
obejrzeli projekcję filmu pt. „Sąsiedzi” oraz wysłuchali podsu-
mowania badań prowadzonych przez międzynarodowy pol- 
sko-ukraiński zespół badawczy, składający się z  naukowców 
i  studentów. Nad całością prac badawczych czuwał bacznie 
prof. nzw. dr hab. Feliks Czyżewski. 

Nadbużańskie cmentarze i  nekropolie tak nam bliskiego 
pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego stanowią wielką 
kopalnię wiedzy, dzięki której można odczytać wielokulturo-
wość naszego regionu. 

Jednak biorąc pod uwagę wschodnią granicę Polski, nale-
ży również nie zapominać, że pogranicze polsko-litewskie jest 
również naszym dziedzictwem.

Prelegenci, którzy przyjechali do Włodawy reprezento-
wali ośrodki z  różnych stron naszego kraju. Największą gru-
pę stanowiła reprezentancja Lublina. Przybyli również goście 
z  Siedlec w  osobach: dr. Witolda Bobryka z  Instytutu Historii 
i  Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo
-Humanistycznego w  Siedlcach, ks. Andrzeja Borkowskiego 
z Supraśla, Krzysztofa Snarskiego z Suwałk, Józefa Murawskie-
go z Szypliszek. Nie zabrakło również gości z Woli Uhruskiej. 

fot. J. Szubstarska
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Zebrani na konferencji goście mogli wysłuchać następujących 
referatów zatytułowanych: „Z badań nad inskrypcjami nagro- 
bnymi pogranicza polsko-ukraińskiego”, „Katakumby su-
praskie jako przykład nekropolii monastycznej z XVI wieku”, 
„Cmentarze starowierskie na Suwalszczyźnie”, „Nekropolie 
pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego na przykładzie 
gminy Wola Uhruska”, „Cmentarze Roztocza Wschodnie-
go w  pejzażu językowo-kulturowym pogranicza”, „Stanowi-
sko Urzędu ds. Wyznań w  konflikcie o  cmentarz św. Marii  
Magdaleny w  Białymstoku”, „Współczesna obrzędowość 
pogrzebowa na obszarze pogranicza polsko-litewskiego”, 
„Krzyże nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego”, „Z  ba-
dań nad antroponimią pogranicza polsko-ukraińskiego (na 
podstawie inskrypcji nekropolii prawosławnych wschodniej 
Lubelszczyzny)”, „O języku inskrypcji nagrobnych nekropolii 
prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego”, „Antropo-
nimia w inskrypcjach nagrobnych cmentarza prawosławne-
go w Białej Podlaskiej”. 

Podsumowując konferencję należy stwierdzić, że cmentarze 
są miejscem, gdzie łączy się historia materialna i duchowa po-
granicza. To tutaj jest napisana nie tylko historia, ale również 
wielokulturowość pogranicza, gdzie niejednokrotnie żyjący tu-
taj ludzie byli sobie przyjaciółmi, mimo różnic językowych i na-
rodowościowych, potrafili współdziałać jako jeden organizm.

Piotr A. Czyż
fot. Mariusz Józefczuk

Kraszewski raz jeszcze

26 października w Romanowie rozdano nagrody tegorocznej 
edycji XXIX Spotkań Literackich i  Ogólnopolskiego Konkursu 
im. J.I. Kraszewskiego. Jury w  składzie: Zdzisław Łączkowski,  
o. Eligiusz Dymowski i Grzegorz Michałowski, oceniając ponad 
170 prac z kraju, a nawet spoza granic (z Niemiec, Francji, An-
glii i USA), przyznało nagrody - w kategorii poezji laureatem 
został Henryk Kozak z Lublina, w kategorii prozy- Przemysław 
Sławiński z  Sochaczewa. Drugie miejsce w  dziedzinie poezji 
zajęła Katarzyna Zychla z  Żar,  w dziedzinie prozy natomiast 
Lech Zaciura z Białej Podlaskiej. Trzecie miejsce w dziedzinie 
poezji zdobyła Katarzyna Piątkowska z Lublina, w dziedzinie 
prozy- Donata Dominik-Stawicka z Ostrowa Wielkopolskiego. 
A oto fragment poetycki Henryka Kozaka:

„Dojrzewał czerwcowy upał
Za Krzemianką
Po zygzakowatych błyskawicach
Wspinał się las
Kłębił się i pomrukiwał
Obłok
Wysoki jak wieżowiec miejskiej rady”.

O. Eligiusz Dymowski – w obecności organizatorów i sponso-
rów konkursu- podziękował uczestnikom za to, że tak wiele na 
konkursie pojawiło się tekstów nie tylko dotykających duszy 
człowieka, ale i tych związanych z Podlasiem. Dzięki takim ini-
cjatywom kulturalnym mała ojczyzna „nagle odzyskuje blask”.

Organizatorami konkursu byli: Bialskie Centrum Kultu-
ry, Klub Kultury „Piast”, Klub Literacki „Maksyma”i  Muzeum  
im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie. 

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat 
życia i twórczości Kraszewskiego, jednego z najpłodniejszych 
i  najbardziej znanych polskich pisarzy . Przyznane nagrody 
doceniano za tematykę podlaską, za utwór związany z  bio-
grafią i  twórczością Kraszewskiego. Podczas rozdania na-
gród obecny był m.in. zastępca prezydenta Białej Podlaskiej  
Waldemar Godlewski.

Kraszewski niezwykle gościnnie przyjmowany jest w śro-
dowiskach lokalnych i  regionalnych, w  małych ojczyznach, 
ponieważ był tym, który poznał i  opisał polską prowincję. 
Nie tylko zapisywał zresztą, pasjonował się rysunkiem pejza-
żu i architektury, nawet malarstwem olejnym, poza tym grał 
na fortepianie. Do piętnastego roku życia wychowywał się 
w Romanowie, tu mieszkała rodzina Kraszewskich herbu Ja-
strzębiec. W 150 rocznicę urodzin pisarza otwarto muzeum, 
z odtworzonym drezdeńskim gabinetem pisarza ze słynnym 
biurkiem, przy którym tworzył „Starą baśń”. Na bibliotece 
można przeczytać dewizę: „Prawdą a  pracą”. W  romano- 
wskim dworku zachowało się niemało pamiątek po Krasze- 
wskim, m.in.  jego laska, torba, podróżny kufer, zegarek, sre- 
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Literacka Nagroda Nike 2013

brna papierośnica, nóż do papieru oraz wiele jego książek. Stoi 
także fortepian z końca XIX wieku. Muzeum posiada również 
kolekcję prac malarskich, rysunki i grafiki tego twórcy, który 
zdumiewa  Na zewnątrz spotykamy odlany z  brązu pomnik 
- siedzący na ławce pisarz z rozłożoną książką na kolanach. 

Poprzez swoje powieści stał się Kraszewski wychowawcą 
narodowym. Fundamentem myślenia o  Polsce okazało się 
dla twórcy przeżywanie klęski powstania. Na pisarza spadło  
zadanie utrzymywania narodowej świadomości. I  zadaniu 
temu sprostał w całej pełni.

Joanna Szubstarska

Laureatką tegorocznej Nagrody Literackiej Nike została  
Joanna Bator za książkę „Ciemno, prawie noc”. Wyróżnienie 
tej polifonicznej powieści o  losach bohaterki powracającej 
do rodzinnego miasta jest jednocześnie wcieleniem jej do 
kanonu polskich dzieł literackich. Czy jednak polska literatu-
ra współczesna i jej promocja dzięki nagrodzie Nike potrafi 
zafascynować czytelnika?

W  siedemnastej edycji Nike do finału dotarły cztery 
powieści, książka reportażowa, tom poetycki oraz po raz 
pierwszy komiks. Wśród nagrodzonych znalazł się Szczepan 
Twardoch za odważną powieść „Morfina”. Ukazał słabego, 
rozdartego człowieka, wplątanego w wielką historię, za któ-
rą zdobył nagrodę publiczności. Został również laureatem 
Paszportu Polityki 2012. 

Joanna Bator jest autorką powieści, opowiadań, esejów 
oraz prac naukowych. Swoje felietony publikuje na łamach 
„Gazety Wyborczej”. Z wykształcenia jest antropologiem kul- 
tury, z  zamiłowania natomiast znawczynią kultury japoń-
skiej. W 2004 roku wydała „Japoński wachlarz”, cieszący się 
ogromną popularnością tom zapisków z  pobytu autorki 
w Kraju Kwitnącej Wiśni. Za tę książkę w 2005 roku została 
uhonorowana Nagrodą im. Beaty Pawlak i  Nagrodą Wyda- 
wców. Refleksje Joanny Bator dotyczące egzotycznej kultury 
i języka japońskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w kon- 
tynuacji zatytułowanej „Japoński wachlarz. Powroty”. Do jej 
lektury autorka zaprosiła czytelników w 2011 roku. 

Powieść „Ciemno, prawie noc” ukazała się jesienią 2012 
roku. Jej egzemplarze znikają z  księgarskich półek w  ogro- 
mnym tempie, a zaciekawienie czytelników bibliotek nie słab-
nie. Z pewnością przyznanie pisarce Literackiej Nagrody Nike 
wzbudziło ogromne zainteresowanie książką. Być może nie 
każdy ma świadomość, że Joanna Bator nominacją do tej pre-

stiżowej nagrody literackiej była uhonorowana po raz trzeci 
w  swojej karierze pisarskiej. Wcześniej dwie wspaniałe po-
wieści zatytułowane „Piaskowa góra” (wydana w  2009 roku) 
i  „Chmurdalia” (wydana w  2010 roku) były na liście książek 
nominowanych do tej nagrody. Dyskusyjnym mógłby stać się 
fakt, czy jednak w całym dorobku twórczym tej autorki najle- 
pszą jest nagrodzona powieść.

Tytuł powieści „Ciemno, prawie noc” odgrywa kluczo-
wą rolę w interpretacji i staje się tutaj właściwym śladem do  
odkrycia atmosfery prowadzonej narracji. Główną bohaterką 
jest dziennikarka Alicja Tabor. Warto zwrócić uwagę, że na-
zwisko bohaterki stanowi anagram nazwiska autorki. Postaci 
wykreowane przez pisarkę są wyraziste i wpisują się w odreal- 
nioną rzeczywistość miejsca akcji.

Przestrzeń powieści pokrywa się z  rodzinnym miastem 
autorki - Wałbrzychem. Jest to już trzecia powieść Bator, 
w  której miejscem akcji staje się miejscowość zapamiętana 
z lat dzieciństwa. „Tym kluczem zamknęłam drzwi domu z wi-
dokiem na Zamek Książ i wyjechałam z miasta. Do niedawna 
nie było w  Wałbrzychu nic, co skłoniłoby mnie do powrotu 
czy choćby krótkich odwiedzin” - opowiada Alicja. Przyjazd 
bohaterki w  rodzinne strony wiąże się nie tylko ze sprawa-
mi natury zawodowej, czyli napisaniem reportażu śledczego 
o  zaginionych dzieciach, ale staje się również zmierzeniem 
z dramatem swojej przeszłości. Miejsce jest naznaczone nie 
tylko emocjami związanymi z  dzieciństwem, ale wiąże się 
z  potrzebą odkrycia zagadki własnej tożsamości, wynikają-
cej z  pochodzenia. Bohaterka „Ciemno, prawie noc” zosta-
ła ukształtowana w  rodzinie, w  której została wychowana 
i w Wałbrzychu, gdzie przyszło jej spędzić dzieciństwo. Relacje 
z najbliższymi osobami rzecz jasna miały wpływ nie tylko na 
lata młodzieńcze. Oczywistym wydaje się być fakt, że powrót 
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do Wałbrzycha w dorosłym już życiu wiąże się z odkrywaniem 
na nowo swojej tożsamości i zrozumieniem, co ją ukształto-
wało. Wałbrzyska rzeczywistość jest odrealniona, miasto na-
tomiast staje się miejscem mitycznym. 

„Ciemno, prawie noc” to bez wątpienia kompilacja wielu 
gatunków, wielowarstwowa konstrukcja wystylizowana na 
horror. Autorka posłużyła się też konwencją powieści grozy 
i baśni w celu opisania współczesnej Polski. Można dostrzec 
tu nawiązania do powieści gotyckiej z elementami tajemni-
czej, przepełnionej niepokojem atmosfery narracji. Klimat, 
w  którym utrzymana jest książka przesycony jest mrokiem 
i  tytułową ciemnością nocy. Narracja potęguje w  czytelni-
ku emocjonalny odbiór dzieła literackiego, pozwala poznać 
wielowątkowość przedstawianej rzeczywistości. W  powie-
ści można śledzić obecność literackich tropów i  nawiązań 
do „Alicji w krainie czarów” Charlesa Lutwidge’a Dodgsona, 
opowieści szkatułkowej utrzymanej w duchu „Rękopisu zna-
lezionego w  Saragossie” Jana Potockiego. Można dostrzec 
aluzje do powieści gotyckiej „Mnich” autorstwa Matthew Gre-

gory’ego Lewisa. Alicja Tabor, prowadząc swoje śledztwo, te 
tropy niejako odkrywa. 

W  swojej najnowszej powieści Joanna Bator żongluje 
słowem, niejednokrotnie pozwala sobie na stosowanie gier 
słownych, a często posługuje się językiem dosadnym, starając 
się nazwać rzeczy po swojemu. Próbuje wypowiedzieć cier- 
pienie, wyrazić emocje, ująć naturę zła i ostatecznie stoczyć 
walkę o oblicze świata.

Trudno tu o  jednoznaczną ocenę wartości tej książki tak 
w  wymiarze literackim, jak i  światopoglądowym. „Ciemno, 
prawie noc” jest literacką powieścią o  współczesnej Polsce, 
opowieścią o mrocznych zakątkach Wałbrzycha i uwikłanych 
losach jego mieszkańców, a w końcu jest to historia kobiety 
powracającej do rodzinnego miasta w celu zrozumienia prze-
szłości i odkrycia swojej tożsamości. 

Marta Ładak

MARIA RODZIEWICZÓWNA
30.01.1864 – 06.11.1944

Powoli Maria Rodziewiczówna staje się pisarką znaną. W 1989 roku ukazała się książka Anny 
Martuszewskiej „Jak szumi Dewajtis. Studia o powieściach Marii  Rodziewiczówny” (nakła-
dem Wydawnictwa Literackiego), a w 1992 roku Jana Głuszeni „Tak chciałam doczekać Opo-
wieść o Marii Rodziewiczównie (Agencja Wyd.-Księg. „KS”). Ostatnio ukazały się wspomnienia  
Jadwigi Skirmunttówny „Pani na Hruszowej. Dwadzieścia pięć lat wspomnień o Marii  
Rodziewiczównie”, ze wstępem i w opracowaniu Grażyny Łaptos. Były one już wcześniej publi-
kowane na łamach „Za i Przeciw”.

Na czterdzieści trzy napisane przez Rodziewiczównę książki, 
w  socjalistycznym czterdziestoleciu opublikowano piętna-
ście. Rachunek mówi sam za siebie. Nie znaliśmy, nie znamy 
Rodziewiczówny. A  przynajmniej nie znamy tej Rodziewi-
czówny, która postanowiła opisać całą prawdę o  życiu Po-
laków między 1863 rokiem a 1938. Ta końcowa data to rok 
wydania przez pisarkę ostatniej książki, zbioru opowiadań 
„Róże panny Róży”. Łatwo się domyślić, dlaczego nie wy-
dawano po wojnie pozostałych dwudziestu ośmiu książek. 
Rodziewiczówna spędziła życie w  zaborze rosyjskim. Kilka 
dziecięcych lat w Warszawie, resztę na Polesiu. W jej świecie 
śmiertelnym wrogiem był Rosjanin i wszystko co się z rosyj- 
skością wiązało. Nienawidziła też bolszewizmu, praktycznie 
wszystkiego, co szło z tamtej strony. 

W  serii „Z  Pism Marii Rodziewiczówny” nakładem Wyda- 
wnictwa Literackiego oraz w  szeregu innych wydawnictw, 

czytelnik od końca lat 80-tych ma dostęp praktycznie do całej 
twórczości tej tak popularnej autorki.

Maria Rodziewiczówna urodziła się 30 stycznia 1864 r. 
w majątku Pieniuha koło Różany na Polesiu. Tutaj też spędziła 
na tym ukochanym Polesiu, w majątku Hruszowa koło Kobry-
nia większość swojego życia.

Hruszowa – stara to miejscowość, w XVI w. królewszczyzna, 
po III rozbiorze Polski – własność Aleksandra Suworowa. Od 
niego odkupiona przez Seweryna Rodziewicza, pochodzącego 
z rodu osiadłego na Pińszczyźnie. W ręku tej rodziny majątek 
pozostał do 1939 roku. Antoni Rodziewicz, chorąży kobryński 
- dziad pisarki, wybudował tu w roku 1825 klasycystyczny pię-
trowy dwór. Po Antonim majątek odziedziczył jego syn Teo-
dor. Henryk Rodziewicz – drugi syn Antoniego i ojciec Marii – 
był właścicielem majątku Pieniuha niedaleko Różany. Podczas 
powstania styczniowego przechowywał w dworskim lamusie 
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powstańczą broń, za co został skazany na kilkuletnie zesłanie 
do gubernii tobolskiej, a posiadłość skonfiskowano. Na zesła-
nie trafiła także jego młoda żona Amelia, która udała się tam 
zaraz po urodzeniu córki. Małą Marię oddano na wychowanie 
rodzicom matki, Korzenieckim z Zamosza. W 1871 r. Rodzie-
wiczowie wrócili z zesłania i zabrali Marię do Warszawy, gdyż 
nie wolno było im się osiedlić w rodzinnych stronach. Po kilku 
latach zakaz ten cofnięto i w 1875 r. Henryk mógł po zmarłym 
bezdzietnie Teodorze odziedziczyć rodzinny majątek Hruszo-
wa, który objął niezwłocznie z rodziną. Stąd Maria w roku 1876 
udała się na naukę do zakładu dla panien prowadzonego przez 
siostry niepokalanki w Jazłowcu. Nauki ukończyła w roku 1879 
i wróciła do Hruszowej. Po śmierci ojca w 1881 r. rodzinny ma-
jątek przejął starszy brat Marii, Henryk, ale że nie przejawiał 
zainteresowania gospodarką, to w  roku 1887 zrzekł się ma-
jątku za spłatą na rzecz 23- letniej wówczas siostry. Do roku 
1939 (czyli przez 52 lata) Maria Rodziewiczówna była Panią na 
Hruszowej. Początkowo mieszkała w rodzinnym dworze wraz 
z  babką Eleonorą z  Giełgudów, matką i  starszą siostrą Celi-
ną, która odeszła od męża. Te najbliższe pisarce osoby zmarły  
jednak niebawem w krótkich odstępach czasu - matka w 1893 r.  
babka 1894 r., a wkrótce po niej siostra. Odtąd Maria przez 
blisko ćwierć wieku żyła w Hruszowej sama. Dopiero w 1919 r. 
sprowadziła się do niej daleka krewna i  przyjaciółka, Jadwi-
ga Skirmunttówna, która niemal nie rozstawała się z pisarką  
aż do jej śmierci.

Pierwsze próby literackie Rodziewiczówny to dwa opo-
wiadania opublikowane w  1882 r. w  warszawskim „Dzien- 
niku Anonsowym”, którego kierowniczką literacką była Maria  

Konopnicka. Później Konopnicka wydrukowała w  redagowa-
nym przez siebie „Świcie” dwa kolejne utwory Rodziewiczó- 
wny. Kontakt z Konopnicką wywarł wielki wpływ na młodą pi-
sarkę i przyczynił się do jej literackiej kariery. Początkiem tej 
kariery stała się nagroda „Świtu” za pierwszą powieść „Stra- 
szny dziadunio”, opublikowaną w 1886 r. Ogromną popular-
ność przyniosła Rodziewiczównie wydana rok później powieść 
„Dewajtis”, za którą w  1888 r. otrzymała nagrodę „Kuriera 
Warszawskiego”. Popularność ta nie malała aż do II wojny 
światowej. Pisarka tworzyła powieść za powieścią, wszystkie 
wydawane były w ogromnych jak na tamte czasy nakładach 
i wielokrotnie wznawiane.

Niemal wszystkie swe utwory Rodziewiczówna napisała 
w  hruszowskim dworze. Wiele z  nich, w  tym najsłynniejsze 
jak, „Lato leśnych ludzi” i  „Czahary”, przedstawiały realia 
jej rodzinnego Polesia z  niepowtarzalnymi opisami krajo-
brazów i  barwnymi portretami bohaterów – miejscowych  
ziemian i Poleszuków. 

Ciekawe, że mimo szaleńczego tempa pracy pisarskiej 
– w  latach 1887-1909 co roku ukazywała się nowa powieść 
– Rodziewiczówna nie ograniczała się bynajmniej do literatu-
ry. Swój majątek, liczący ponad 1600 ha, zdołała wyciągnąć 
z długów zaciągniętych jeszcze przez stryja Teodora i dopro-
wadzić do rozkwitu. Prowadziła również działalność społe- 
czną. Organizowała tajne nauczanie we wsiach i zaściankach, 
sprowadzała i  rozpowszechniała zabronioną literaturę po- 
lską. Często bywała w Warszawie, udzielając się w Stowarzy-
szeniu Ziemianek, utrzymywała też żywe kontakty z wieloma 
pisarzami i  innymi znanymi postaciami świata kultury. Nie-
którzy odwiedzali pisarkę w  Hruszowej. Jednym z  nich był 
znany malarz Józef Chełmoński zafascynowany Polesiem.

W 1911 roku, Rodziewiczówna wraz z dwiema przyjació- 
łkami – Jadwigą Skirmunttówną  i  Marią Jastrzębską – spę-
dziła kilka tygodni w  drewnianej chacie zbudowanej spe-
cjalnie dla nich w  należącym do majątku lesie, co później 
znalazło odbicie w jednej z najbardziej znanych jej powieści –  
„Lato leśnych ludzi”.

Dramatyczne chwile przeżywał hruszowski dwór podczas 
I wojny światowej. Na poły apokaliptyczną atmosferę okre-
su niemieckiej ofensywy w  1915 r. chaotycznego odwrotu 
Rosjan i  ewakuacji ludności bardzo dobrze oddała pisarka 
w zamieszczonym zbiorze „Światła” tekście „Wrażenia i prze-
życia. Lato 1915”. Wkrótce potem Rodziewiczówna wyjechała 
do Warszawy, gdzie spędziła prawie cały okres niemieckiej 
okupacji. Tu zastał ją wybuch niepodległości. Kiedy na prze-
łomie 1918 r. rozpoczęły się walki polsko-ukraińskie, pisa- 
rka została komendantką warszawskiego biura werbującego 
kandydatów do służby pomocniczej wysyłanych z pomocą do 
walczącego Lwowa, za co władze wojskowe wyraziły jej po-
tem najwyższe uznanie. Na stałe wróciła do Hruszowej wraz 
z  Jadwigą Skirmunttówną dopiero latem 1919 roku. W  rok 
później obie panie zmuszone były jeszcze raz wyjechać do 
stolicy, w  ucieczce przed nadciągającą nawałnicą bolszewi- 
cką. Już jesienią 1920 roku znalazły się z powrotem w hru-

fot. Maria Rodziewiczówna
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szowskim dworze, który poza obrabowaniem z zapasów nie-
wiele ucierpiał od bolszewików.

Rodziewiczówna energicznie przystąpiła do odbudowy 
zniszczonej przez wojnę gospodarki. Pisała już mniej, nato-
miast mocno zaangażowała się w obronę polskości oraz inte-
resów ziemiaństwa i szlachty zagrodowej na Polesiu. Były one, 
w jej mniemaniu, zagrożone przez politykę polskich władz, ko-
kietujących mniejszości narodowe. Znalazło to odbicie w pisa-
nych ówcześnie utworach, szczególnie w zbiorze „Niedobito- 
wski z granicznego bastionu”. Swą bezkompromisową posta-
wą pisarka sprawiała wiele kłopotów władzom lokalnym. Zna-
ny był także jej niechętny stosunek do Żydów, których uważała 
za wyzyskiwaczy, winowajców ekonomicznej nędzy poleskiej 
wsi i kłopotów finansowych ziemian.

W  okresie międzywojennym pisarka kontynuowała też 
działalność społeczną. Zorganizowała kółko rolnicze „Mozół” 
skupiające miejscowych ziemian, założyła bibliotekę, przed-
szkole, przytułek i  punkt sanitarny dla okolicznej ludności, 
utrzymywała w  Hruszowej szkołę i  nauczycielkę, prowadzi-
ła akcje charytatywne. Pomagała wielu osobom zwracają-
cym się do niej ze swoimi kłopotami. W  1933 r. staraniem  
Rodziewiczówny do niedalekiego Horodca sprowadziły się 
siostry urszulanki, które założyły tam swój dom zakonny 
i stale wspierane  przez swą protektorkę, do 1939 r. rozsze-
rzyły działalność charytatywną i edukacyjną na powiaty ko-
bryński, drohiczyński i piński. 

We wrześniu 1939 r. powtórzyła się sytuacja z roku 1915 
– pisarka przyjmowała w  dworze uciekinierów z  ogarniętej 
pożogą wojenną Polski centralnej. Hruszowa znalazła się 
w pewnym momencie tuż nad przedpolu niemieckiego fro- 
ntu, gdyż po zajęciu Brześcia Niemcy doszli 16 września do 

Kobrynia. W  dniu 22 września Hruszową zajęli posuwający 
się od wschodu Sowieci.  7 października, pod naciskiem miej- 
scowego komitetu wiejskiego, Rodziewiczówna ze Skirmunt-
tówną opuściły Hruszową – jak się okazało – już na zawsze. 
Zatrzymały się na kilka tygodni u  kobryńskich znajomych, 
a  później wyjechały do przyjaciół w  Brześciu, szukając mo- 
żliwości przedostania się do Warszawy. Zdobyły potrzebne 
papiery i około Bożego Narodzenia udało im się wyjechać do 
Generalnej Gubernii. Tam początkowo znalazły się w Łodzi, 
w  strasznych warunkach, w  obozie dla uciekinierów spod 
sowieckiej okupacji, skąd dzięki staraniom przyjaciół udało 
się je wyciągnąć. Po kilkutygodniowym odpoczynku w dwo-
rze Mazarakich w  Żerominie pod Łodzią, na początku lute-
go 1940 r. obie starsze panie znalazły się w Warszawie. Tu 
mieszkały aż do powstania. Po jego kapitulacji na początku 
października  1944 r. chora Rodziewiczówna, wciąż w towa-
rzystwie Jadwigi Skirmunttówny, znalazła się w szpitalu wo- 
lskim, który jednak w związku z zarządzoną ewakuacją mia-
sta musiała opuścić. Po kilku dniach tułaczki w  Milanówku 
i Skierniewicach dwie kobiety ponownie znalazły schronienie 
u zaprzyjaźnionych Mazarakich, tym razem w majątku Żela-
zna pod Skierniewicami, a właściwie w należącej do dworu 
leśniczówce Leonów. Tu właśnie Rodziewiczówna zmarła na 
zapalenie płuc w dniu 6 listopada 1944 r. Pogrzeb odbył się 
11 listopada. Rodzina Mazarakich dołożyła wszelkich starań, 
aby ostatnia posługa wypadła odpowiednio do zasług zmar-
łej pisarki. Po uroczystym nabożeństwie w  kościele parafil- 
nym w Żelaznej – trumna ze zmarłą została złożona na wiej-
skim cmentarzu obok grobu rodziny Mazarakich.

W czwartą rocznicę zgonu zasłużonej pisarki – jej starzy 
przyjaciele i wierni czytelnicy – zebrali odpowiednie fundu-
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sze i  postanowili złożyć jej doczesne szczątki na cmentarzu 
Powązkowskim w  Warszawie. 8 listopada 1948 r. nabożeń-
stwo w kościele parafialnym w Żelaznej. Zwłoki Marii Rodzie-
wiczówny po ekshumacji przeniesiono do trumny metalowej  
i  następnie przewieziono do Kościoła Św. Krzyża w  Wa- 
rszawie. 11 listopada 1948 r. – nabożeństwo żałobne i  po-
chówek w  Alei  Zasłużonych. Jej doczesne szczątki spoczęły 
obok grobów Władysława Reymonta, Stefana Jaracza i Artura 
Oppmana (Or-Ota). Nad mogiłą pisarki – patriotki wznosi się 
skromny obelisk w  kształcie przydrożnej kapliczki – symbol 
prostoty, głębokiej wiary i nierozerwalnego związku z ziemią 
ojczystą … Non omnis moria!

Nie spełniono ostatniej woli wielkiej patriotki i  zasłużo-
nej pisarki - nie spoczęła, jak sobie tego życzyła na cmen- 
tarzu w  Horodcu wśród najbliższych… Decyzją mocarstw - 
ziemia hruszowska pozostała poza granicami państwa pol- 
skiego, ale doczesne szczątki Marii Rodziewiczówny zostały 
złożone w polskiej ziemi – tej ziemi, którą tak gorąco i bez-
granicznie ukochała.

Fiat Voluntas Tua

Za czasów  sowieckich na terenie dawnego majątku Rodzie-
wiczówny w Hruszowej założono zakład remontowy, a później 
wybudowano szkołę. Dwór został spalony i rozebrany w czasie 
wojny. Obecnie na jego miejscu stoją dwa powojenne budynki. 
Obok rośnie nadal potężny dąb, nazwany przez pisarkę Dewaj-
tisem, na pamiątkę drzewa, które było „bohaterem” jednej z jej 
najpopularniejszej powieści – „Dewajtis”. W 1994 r. pod dębem 
umieszczono ufundowaną przez Towarzystwo Miłośników 
Wołynia i  Polesia z  Warszawy tablicę z  napisami w  językach 
polskim i białoruskim: „Pamięci wielkiej polskiej pisarki Marii 
Rodziewiczówny (1864-1944) wdzięczni za jej twórczość, tabli-
cę niniejszą  ustawioną  pod dębem Dewajtis fundują Rodacy”. 

W  odległości 1 km od Hruszowej znajduje się stary 
cmentarz z  uporządkowanymi w  ostatnich latach groba-
mi rodziców pisarki – Henryka i Amelii z Korzenieckich oraz  
jej siostry Celiny.

 Mieczysław Tokarski

Na zgon Marii Rodziwiczówny
(24 IX 1945)

Choć „złotej doli” nie dały ci losy
„Na fali” życia z sił nie opadłaś

Czyny Twe były – niby skromne „wrzosy”
Choć w znojnym trudzie – zagon swój orałaś

I będąc „Na wyżynach” nie chciałaś wawrzynów
„Czarny chleb” doli jadłaś do ostatka

Uczyłaś kochać „Macierz” polskich synów
Jak dobra, tkliwa i miłująca matka

Męczona w łagrach – w ciągłej poniewierce
Będąc u kresu ludzkiej wytrwałości
Jednako biło Twe szlachetne serce

Dla Tej, co legła w tragicznej boleści

Nie doczekałaś kresu naszej „hrywny”
Dymy wokoło, „pożary i zgliszcza”

A „leśni ludzie” – drwa na świętym ogniu
Który tak wolno Najjaśniejszą ziszcza

Na tę mogiłę, co ci usypali
„Dewajtis” – stary śle poszumy rzewne

Smutny jęk słychać od „Czaharów” z dali
A „Z głuszy” westchnienia pogrzebne

Spieczone usta znajdą już ochłodę
Tam, gdzie Anieli złotą „Kądziel” przedą

Wzrok Twój pobiegnie „Po Jaskółczym Szlaku”
Do tych co „Byli i będą”

Tu przesłane światła rzuca w słonecznym blasku
„Klejnot” przygnany ze wschodnich rubieży

Legł w „szarym prochu” dla Ciebie najsłodszym
Z „ryngrafem” w sercu prastarych rycerz.

Autor nieznany
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Anna Wileczek w  opracowaniu „Słowo jak świat... O  poezji  
Longina Jana Okonia” odczytuje „po swojemu” poetyckość  
i  artyzm Jubilata. Metafora „słowo to świat” sprawia ”współ- 
istnienie dwóch domen pojęciowych /.../ Słowo – odprysk po-
rządkującej Mądrości sprawczego Logosu znosi swoje ogra-
niczenia linearności i  niczym świat przestrzennieje i  konkre- 
tnieje, obrasta znaczeniem /.../ poznawczego doświadczenia 
człowieka. Nic więc dziwnego, że Okoń dołącza jeszcze dome-
nę: człowiek (s. 84). Autorka następnie dodaje, że słowo po-
etyckie nabiera ludzkiej cielesności, materialności, realności, 
czasowości nie tylko dla samego autora, ale otwiera się na  
innych ludzi, na wspólnotowa aktywność, przeżycie emocjo-
nalne, na kulturę rozpiętą w egzystencji przestrzeni i czasu.

Zdaniem A. Wileczek „w  początkowych tomikach, w  de-
biutanckich „Łzach serca”, w „Odpryskach” lub „Nutach wie-
czornych” dostojność słów poetyckich realizuje się głównie 
poprzez kształt poetyckiego tworzywa, przez formę tradycy- 
jną, czytelną i  łatwo identyfikowalną /.../ przywodzi na 
myśl dawnych poetów, otwiera na przestrzeń innych sztuk,  
głównie muzyki” (s. 85-86). 

Autorka podkreśla, iż po latach siedemdziesiątych 
następuje ewolucja znaczenia słowa; od konkretu do sy- 
mbolu, od opisu do syntezy i wieloznaczność myśli i emo-
cjonalnego nastroju, aż do wyrażenia nie tyle procesu  
istnienia, co wartości (szczególnie transcendentnych) 
a  także narastania antywartości. 

Tak więc każdy z  zamieszczonych tekstów o  poezji L. J.  
Okonia jest innym odczytaniem sensu i ewolucji tej twórczo-
ści, jej wartości literackich i społecznych.

Trzeba mieć świadomość faktu subiektywizmu odczyty-
wania każdej twórczości, a głównie poezji, która jest symboli- 
cznym i niekiedy abstrakcyjnym budowaniem metaforyczne-
go obrazu świata i zjawisk wyobrażeniowo – mentalnych. Jest 
to więc początek procesu włączania dorobku Longina J. Oko-
nia do skarbnicy literackiej Polski i świata.

Niektórzy krytycy literaccy sądzą, że w pełnym słowa tego 
znaczeniu prawdziwy pisarz to ten, który w swojej aktywności 
wykazuje się nie tylko twórczością poetycką, ale także proza-
torską. W takim rozumieniu Longin J. Okoń jest w całej pełni 
takim właśnie pisarzem. Wprawdzie nie przystaje ściśle do 
sądów teoretyków twórczości literackiej, że poezja (głównie 
liryczna) jest aktywnością do 35 – 40 r. ż., a prawdziwy, poczy- 
tny prozaik liczy sobie ponad 50 lat, gdyż L. J. Okoń oba te  
gatunki z równym powodzeniem uprawia od wczesnej młodo-
ści aż do obecnego czasu. 
Z ważniejszych dzieł prozatorskich można wymienić:
„Legendy Chełmskie” (1969), Opowieści niedźwiedziego gro-
du” (1973, 1979, 2002-2011 nagranie płytowe 6 opowiadań), 
„Tecumseh” (1979, 1981, 1986, 1989), „Czarnoskóry generał” 
(1978, 1982, 1984, 1989), „Śladami Tecumseha” (1981, 1983, 
1987, 1989), „Płonąca preria” (1986, 1988, 1990), Przełęcz 
grozy” (1990, 2006), „Przekleństwo Inków” (1997), „Niezwykłe 
dzieje pięknej Anny” (1978) i inne.

Szczególnym zainteresowaniem czytelników cieszy się 
nieustannie cykl „powieści indiańskich” (a do tych także i  ja 
należę), toteż trudno się dziwić, że Jacek Abramowski , Iwo-
na Hofman i Barbara Kumor skupili się na analizie tego wła-
śnie cyklu, włączając L. J. Okonia do grona najwybitniejszych 
twórców tego gatunku. Podkreślają oni takie walory książek 
jak: bardzo dobre osadzenie treści w prawdzie historycznej, 
znakomitą wyobraźnię w  tworzeniu narracji, operowanie 
znakomitymi dialogami, opisem konkretów i  zdolnością do 
syntetycznych uogólnień, a  głównie przyjęty przez autora 
system wartości. 

J. Abramowski pisze: iż „w kontekście tradycji literackiego 
westernu oraz przekazów historycznych, dotyczących koloni-
zowania Ameryki, powieści Longina Jana Okonia stanowią zja-
wisko odrębne, przełamujące szereg stereotypów. Sympatia 
autora jest zdecydowanie po stronie czerwonych. Walkę ich 
uznaje za słuszną i sprawiedliwą. Toczy się ona wszak o zacho-
wanie wolności, o życie na własnej ziemi /.../ A zatem główną 
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zasługą Okonia jest inne rozłożenie akcentów pozytywnych 
i negatywnych” (s.108).

I. Hofman podkreśla wkład L. J. Okonia w  tworzenie no-
woczesnego westernu. „Okoń wyróżnia western historyczny, 
czysto indiański, pionierski, traperski, kowbojski, gangsterski. 
Pisarz zwraca uwagę na sugestywność westernu. Dzięki au-
tentyzmowi tła historycznego i geograficznego, wartkiej akcji, 
czytelnicy przyjmują świat przedstawiony za rzeczywisty /.../ 
Okoń próbuje też stworzyć własną definicję westernu jako lu-
dowej opowieści o pionierskim okresie podboju i zasiedlania 
kontynentu amerykańskiego, splecionej nierozerwalnie z pej- 
zażem, folklorem, historią. Akcentuje jednocześnie roma- 
ntyzm i realizm gatunku” (s. 115).

Autorka podkreśla autentyczne walory gatunku w  uję-
ciu L. J. Okonia, na tle innych powieści z  tzw. Dzikiego Za-
chodu (H. Sienkiewicza, J. Giżyckiego, S. Barszczewskiego,  
M. Zagórowskiego, Z. Fedorowskiego, B. Zielińskiego,  
A. Holińskiego, S. Wiśniowskiego, czy też pisarzy współcze-
snych – Szklarskiego, Szczepańskiego, Fiedlera, Wernica, 
Supłatowicza, Bahdaja). Nadmienia także, że J. Kajtoch uwa-
żał, iż tetralogia L. J. Okonia przekreśla tradycyjną formę 
westernu, gdyż rozkłada akcenty aksjologiczne, , opowiada-
jąc się wyraźnie po stronie słabszych.

B. Kumor ujawnia źródło zainteresowań i  akcentowanie 
wartości przez Okonia w  tetralogii. Autor w  wywiadzie mó-
wi:„W czasie okupacji niemieckiej dostrzegłem pewne podo-
bieństwo losów Polaków i  Indian. Niemcy w  Polsce zacho-

wywali się tak, jak biali konkwistadorzy w Ameryce” (s. 149).
Bardzo ścisłą więź emocjonalna L. J. Okonia ze swoją „małą 
ojczyzną” zaowocowała nie tylko refleksją poetycką ale także 
utworami prozatorskimi „Legendy Chełmskie” (1969), „Opo-
wieści niedźwiedziego grodu” (1973, 1979, 2002). Pisze o tym 
A. Kalinowska podkreślając ich mentalne pochodzenie, gdyż 
opierają się na mapie dziejowej regionu o treści historycznej 
i fantastycznej, a nawet mitycznej. Ukazują one korzenie kul- 
turowe ludności tej ziemi, ich przywiązanie i miłość aż za cenę 
krwi, zarówno do ziemi traktowanej fizycznie, jak też do kształ- 
tującego się pojęcia „ziemi rodzinnej”.

Podobny charakter ma opracowanie Marka Kątnego 
„Ziemia ojczysta w  prozie autora Opowieści niedźwiedzie-
go grodu”. Dodatkowo autor podkreśla jedność przyrody, 
tworów człowieka i samej istoty człowieka, co jest typowym 
rysem filozofii L. J. Okonia. Jubilat stosuje nie tylko opis, ale 
analizuje źródła (genezę) pochodzenia opowieści, legend 
i mitu, przez co twórczość literacka Okonia staje się także 
dyskursem naukowym. Forma językowa tekstów zawiera 
oryginalne zwroty regionalne, sięgające daleko w  głąb, aż 
do źródeł archaicznych.

Zbiór analizujący twórczość literacką L. J. Okonia zawiera 
także bardzo staranne omówienie jego działalności społe- 
cznej na niwie życia literackiego. Jest to rozprawa Zbigniewa 
W. Okonia „Organizator życia literackiego w Chełmie i Lubli-
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nie”, która ukazuje środowisko literackie Chełma, jako swo-
isty ewenement z wieloma innymi znaczącymi postaciami li-
teratury polskiej (Cz. Twardzik, K. E. Steszuk, M. Korzan, W. J. 
Morell, Z. W. Okoń, M. Radej i inni), a którą L. J Okoń integro-
wał, nadając grupie (Pryzmaty) nie tylko kształt organizacyjny 
ale także stylistyczno-ideowy.

Ta otwartość pisarza na innych ludzi pozwoliła mu na prze-
łamywanie tak częstej w tym środowisku „zawiści i niezdrowej 
konkurencji”, dzięki czemu może dzisiaj jak mało kto, cieszyć 
się zasłużonym uznaniem u  władz regionu, a  także licznych 
przyjaciół wśród czytelników, uczonych i pisarzy. 

Dowodem na tka wykształconą więź i uznanie jest fakt 
zamieszczenia w książce tekstów przyjaciół (twórców i czy-
telników); Lecha Ludorowskiego, Stanisława Rogali, Alojze-
go Leszka Gzeli, Stanisława Korzewskiego, Krystyny i  Ry-
szarda Kornackich, Wojciecha Hetmana, Moniki Wójtowicz 
– wszyscy wymienieni tu przyjaciele (a  trzeba przyznać, że 
to tylko bardzo malutka reprezentacja przyjaciół znanych 

i  nieznanych) podkreślają wielkość i  oryginalność osoby  
Jubilata, jego szczególną rolę twórczą jako pisarza i społe- 
cznika, człowieka niezwykle skromnego, a zarazem niezmo- 
rdowanego tytana pracy. 

O tym wszystkim zaświadcza starannie przygotowane ka-
lendarium życia i twórczości L. J. Okonia, a także bibliografia 
jego dokonań, o czym  pisałem na wstępie tego tekstu. 

Na koniec rodzi się jednak pytanie: czy to niezwykle sta-
rannie przygotowane wydanie „Piórem i czynem ...” zaspokaja 
poznawcze podejście do życia i twórczości L. J. Okonia. Odpo-
wiedź może być tylko taka, jak w tej wstępnej metaforze:

„Piękno nigdy do końca nie może być odkryte, ani całkowi-
cie skończone... Piękno ma swoje własne trwanie. Trzeba mieć 
wrażliwość skrzypiec Stradivariusa, żeby to pojąć ...”.

                                

        Prof. zw. Dr hab. Stanisław Leon Popek

Święty Hubert we włodawskich lasach

Czytając książkę o tradycjach łowieckich, znalazłem wzmiankę o życiorysie świętego 
Huberta w Łowcu Polskim z listopada 1900 roku, czasopiśmie dla miłośników łowie- 
ctwa, które ukazuje się do dziś.  Sięgnąłem do niego. Chcę przybliżyć czytelnikom  
postać patrona myśliwych i leśników.  

Hubert, pochodzący ze znanego rodu w  Akwitanii, za pano-
wania króla Teodoryka III był palatynem i wiódł żywot wielce 
światowy. Jako zamiłowany łowca oddawał się gonitwom za 
zwierzem, nawet w niedzielę i święta. Pewnego roku zamierzał 
polować także w Wielki Piątek. W ferworze łowów zapędził się 
w głąb ardeńskiego lasu. Psy goniące jelenia nagle zatrzymały 
się. Hubert już zamierzał strzelić z luku do zwierza, gdy w roz- 
łodze jeleniego wieńca ujrzał świetlisty krucyfiks i  usłyszał 
słowa: „Hubercie opamiętaj się”. Na pytanie, co ma uczy-
nić usłyszał odpowiedź: „Udaj się do Masastrich do biskupa  
Lamberta –ten ci wskaże pokutę. Za radą biskupa Hubert roz-
dał majątek ubogim i klasztorom, a sam wstąpił do zakonu. Po 
śmierci Lamberta został biskupem. Hubert zmarli w 728 roku. 
Miejsce w  lesie ardeńskim, w  którym św. Hubertowi ukazał 
sie jeleń stało się celem pielgrzymek ludu. Szukano tam leka- 
rstwa na wszelakie rany, zwłaszcza na wściekliznę. Wedle krą-
żącej pogłoski w klasztorze znano środek podobny do ochron- 
nego szczepienia Pasteura. Jako patron myśliwych słynie już 
od X wieku. W Polsce kult św. Huberta zapoczątkowany został 
przez Augusta III Sasa. Wcześniej jako patron łowców czczony 
był św. Eustachy. Dzisiaj także kultywuje się tradycje hube- 
rtowskie. Co roku myśliwi rozpoczynają sezon polowań zbio-
rowych uroczystym polowaniem hubertowskim w okolicy daty 

3 listopada, to jest wspomnienia w kalendarium tego święte-
go. We wsi Suchawa położonej w  odległości około 9 km od 
Włodawy, w 1912 roku została wyświęcona cerkiew p.w. Matki 
Bożej Kazańskiej. Jest ona zlokalizowana w  lesie, na brzegu 
rzeki Włodawka. Do parafii należały wówczas dwie ludne wsie 
- Suchawa i  Iwanki. Jak wiadomo wydarzenia II wojny świa-
towej zapisały się tragicznie dla naszego regionu. W ramach 
akcji „Wisła” ludność prawosławna została wysiedlona. Iwa- 
nki przestały istnieć, a Suchawa stała się wioską katolicką. Cer- 
kiew jako jeden z nielicznych dużych budynków w okolicy zo-
stała magazynem zbożowym dla miejscowego PGR. W latach 

fot. Poświęcenie rzeźby Huberta w Suchawie
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80-tych XX wieku była magazynem eksponatów muzealnych  
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Pod koniec lat 
80-tych z  inicjatywy miejscowej ludności, a szczególnie leśni-
czego Tadeusza Mąki, cerkiew została oficjalnie przekazana 
przez władze prawosławia dla wiernych rzymskokatolickich. 
Obecnie jest to świątynia filialna Parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego we Włodawie. W  setną rocznicę powsta-
nia cerkwi, w nocy z 11 na 12 lipca 2012 roku, podczas burzy, 
od uderzenia pioruna dach cerkwi zajął się ogniem. Spłonął 
doszczętnie cały dach nad nawą główną i na wieży, pomimo 
podjętej akcji gaśniczej. Podczas cyklicznej audycji radiowej 
organizowanej przez Lasy Państwowe z Radiem Lublin część 
programu poświęcona została tej tragedii. O pożarze opowia-
dał ksiądz dziekan Stanisław Dadas. Jednym z  odpowiedzia- 
lnych za logistykę audycji był Konstanty Dmowski z  Nadle-
śnictwa Włodawa. W październiku 2012 roku po zmaganiu się 
z chorobą nowotworową zmarł. Podczas uroczystości pogrze-
bowej, mając na uwadze troskę leśników o dalsze losy świąty-
ni w Suchawie, padła z ust księdza dziekana propozycja, aby 
po odbudowie, została kaplicą poświęconą św. Hubertowi. Na 
zorganizowanym spotkaniu nadleśniczowie Nadleśnictw Wło-
dawa i Sobibór – Andrzej Kozak i Andrzej Milaniuk, przewod-
niczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie – Mirosław Sa-
wicki i prezes Koła Łowieckiego nr 48 „Ponowa” we Włodawie -  
Józef Tyszczuk, podjęli decyzję o włączeniu się w tę inicjatywę. 
Koordynatorem został Włodzimierz Czeżyk z  Nadleśnictwa 
Włodawa, jednocześnie myśliwy z koła łowieckiego „Ponowa”. 
Z pieniędzy ofiarowanych przez myśliwych z Kół Łowieckich: 
nr 48 „Ponowa ‘ we Włodawie, Wojskowe Koło Łowieckie  

nr 150 „Czata” w Wygnance, „Żbik” w Warszawie, nr 70 „Sokół” 
w Sosnowicy oraz leśników z Nadleśnictw Włodawa i Sobibór, 
powstał wystrój wnętrza w odremontowanej do tej pory świą-
tyni. Artysta i rzeźbiarz - Robert Sadło z Gręzówki koło Łukowa 
wykonał wspaniałą kompozycję, przedstawiającą figurę  pa-
trona myśliwych, las w ardenach i jelenia z krzyżem w wieńcu. 
W prezbiterium w oknach pojawiły się witraże z wizerunkami 
św. Huberta i św. Franciszka. Myśliwskiego charakteru dodały 
także takie elementy wystroju, jak: żyrandole z poroża, meble 
dla celebrujących msze święte oraz nabożeństwa. W Suchawie 
będą odbywały się msze hubertowskie przed rozpoczęciem 
sezonu dla myśliwych włodawskich. Poświęcenie figury i  wi-
traży odbyło się 19 października 2013 roku. Zostało ono po-
łączone z  uroczystościami hubertowskimi w  Kole Łowieckim  
nr 48 „Ponowa” we Włodawie. Dzięki ofiarności i  zaangażo- 
waniu myśliwych oraz leśników na terenie obwodu łowieckie-
go nr 90 i Nadleśnictwa Włodawa jest miejsce modlitwy w ka-
plicy naszego patrona. 

Tekst i zdjęcia:
Włodzimierz Czeżyk

Przy opracowywaniu artykułu korzystano z następujących źródeł: 

1. Łowiec Polski Dwutygodnik ilustrowany, poświęcony myślistwu, 

broni i hodowli psów myśliwskich reprint II roku wydawniczego 1900.

2. Modlitewnik leśników, wyd. Centrum Informacyjne Lasów Pań-

stwowych, Warszawa 2006. 

3. Strona internetowa: www.wikipedia.pl

fot. Poświęcenie rzeźby Huberta w Suchawie
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Polowanie na dziki w Różance w relacji Jana Sztolcmana

Lasy zawsze odgrywały w  gospodarce majątków ziemskich 
ważną rolę, spełniając wielorakie funkcje. Dostarczały mate-
riału budowlanego, zarówno dla dworu, jak i  ludności wiej- 
skiej, stąd też w  ich pobliżu zazwyczaj funkcjonowały  
tartaki. Ponadto lasy stanowiły dla dóbr ziemskich stałe i pe- 
wne źródło dochodów. 

Do końca XVIII w. lasy w obrębie jednych dóbr nie stano-
wiły oddzielnego działu gospodarki folwarcznej. Dopiero na 
przełomie XVIII i XIX w. lasy wydzielono z ogółu gruntów dwor-
skich jako odrębną gałąź gospodarki.

Opiekę nad lasami sprawowali ludzie odpowiednio przygo-
towani. Zazwyczaj ci ludzie posiadali odpowiednią wiedzę i do-
świadczenie. Nad całością gospodarki leśnej w dobrach czuwał 
nadleśniczy. Jego obowiązkiem była znajomość stanu drze-
wa w  powierzonym jego dozorowi lesie. Sprawował również  
nadzór nad oficjalistami leśnymi: leśniczymi i ich podwładnymi 
– gajowymi. Wartym podkreślenia jest to, że w dobrach włoda- 
wskich nadleśniczy miał do pomocy pomocnika (sekretarza), 
który wyręczał go w czynnościach kancelaryjnych1.

Właściciele lasów dbali o żyjącą w nich zwierzynę. Dzięki 
racjonalnej gospodarce leśnej, walce z kłusownictwem, oraz 
wobec niezłomnej postawy wobec klęsk naturalnych, rozwijali 
hodowlę saren, dzików, cietrzewi, kuropatw czy bażantów. 

Dowodem tego były liczne przepisy dotyczące polowań. 
Przede wszystkim istniał zakaz polowania. Dotyczyło to rów-
nież oficjalistów leśnych, bez wyraźnego zezwolenia admi-
nistracji dóbr lub właściciela. Właściciel wydawał też zgodę 
na odstrzał określonej liczby drapieżników, tj. wilków i lisów,  
jeżeli ich ilość zbytnio zwiększyła się, co zagrażało innym 
leśnym zwierzętom. Skóry wilków i  lisów leśnicy oddawali 
do skarbu. Organizując polowania przestrzegano okresów 
ochronnych. Zabitą zwierzynę leśnicy dostarczali na wyzna-
czone miejsce lub sprzedawali ją, a  pieniądze oddawali do 
kasy. Pod koniec roku leśnicy przedstawiali swojemu przeło-
żonemu rachunek zastrzelonej zwierzyny.

Takim przykładem stanowi relacja pana Jana Sztolcmana2 
pt. Polowanie na dziki w Różance3, opisujący polowanie na dziki 
w okolicznych dobrach Augusta Adama Zamoyskiego, właści-
ciela dóbr włodawskich. Artykuł ukazał się dwa razy drukiem. 

Z  relacji można się dowiedzieć o  kłuciu dzików w  Róża- 
nce w kluczu włodawskim. Została opisana psiarnia Augusta 
Adama Zamoyskiego. Wartym podkreślenia jest to, że obecna 
w dobrach Zamoyskiego w Różance delegacja czterech osób 
hr. Ksawery Branicki, hr. Władysław Zamoyski, p. Aleksander 
Szwede miała plenipotencje na sprawdzenie, jakie są osią-
gnięcia hr. Augusta Adama Zamoyskiego. O czym mogła się 
dowiedzieć komisja Pierwszej Warszawskiej Wystawy Łowie- 
ckiej, a  oręż dzików kłutych w  Różance były prezentowane 
podczas Pierwszej Warszawskiej Wystawy Łowieckiej.
Relacja została przepisana w oryginale.

Polowanie na dziki w Różance

W niedzielę, 5 marca b. r. [1899 – przyp. Piotr A. Czyż], uda-
liśmy się pociągiem kolei Terespolskiej na Brześć do Włoda-
wy, zaproszeni na dziki przez Augusta [Adama – przyp. Piotr  
A. Czyż] hr. Zamoyskiego. Było nas czterech, a  mianowicie 
hr. Branicki Ksawery, hr. Zamoyski Władysław, p. Szwede 
Aleksander i  piszący te słowa [Jan Sztolcman – przyp. Piotr 
A. Czyż]. We Włodawie stanęliśmy w  poniedziałek, o  godzi-
nie 11½, a stamtąd w niespełna trzy kwadranse rącze konie 
dowiozły nas do Różanki, gdzie nas oczekiwały niespodzianki 
wspaniałego polowania. Zjadłszy naprędce obiad, udaliśmy 
zaraz do lasu, gdzie naszą drużynę myśliwską, oprócz sza-
nownego gospodarza, wzmocniły siły miejscowe w osobach 
pp. Pawlasa, nadleśniczego dóbr różańskich i Pliszewskiego 
– plenipotenta hr. Zamoyskiego.

Polowania różańskie cieszą się od lat dziesięciu zasłużo-
ną sławą. Na zimowych łowach pada tam dziennie sto kilka-
dziesiąt zajęcy, kilkanaście kozłów, kilka dzików i  lisów. Nad-
to w Różance kwitnie jedyny dzisiaj w naszym kraju, a może 
i w całej Europie, rodzaj polowania, polegający na kłuciu dzi-
ków przy psach. To też najciekawszą dla mnie rzeczą do obej-
rzenia była psiarnia, z którą już miałem sposobność zapoznać 
się lat temu kilka na polowaniu w Staszowie.

[Na – przyp. Piotr A. Czyż] Psiarnię różańską składa [się 
- przyp. Piotr A. Czyż] kilkanaście psów, najrozmaitszego  



pochodzenia, maści i wielkości. Są to zwykłe wiejskie kundy-
sy, rekrutowane tu i ówdzie w miarę tego, jak się przekonano 
o ich zajadłości i ciętości w stosunkach z trzodą chlewną. Na-
prężno będziemy tu szukali rasy lub kształtów; poczciwe Sza- 
rki, Burki, Kruczki itp. nie zachwycą nas ani jednym, ani dru-
gim. Niemniej jednak są to wszystko zasłużeni weterani, któ-
rzy niejedną ranę odnieśli w zapasach z rozjuszonemi dzikami. 
Ten ma szyję pokiereszowaną, tamten brzuch cerowany, inny 
na lędźwiach nosi olbrzymie szramy, ten wreszcie stracił to, 
co miał najdroższego słowem ani jednego pomiędzy niemi nie 
znajdziesz całego. 

Najważniejszą, choć najmniej ryzykującą swe życie, oso-
bistością – jeśli nie tak wolno wyrazić – w  tej całej drużynie 
jest „Bodrosz”, rodzaj owczarka, sprowadzonego z  Węgier 
i  używanego za tropowca. Jego to puszcza się za tropem 
zdrowego i  postrzelonego dzika. „Bodrosz”, chwyciwszy raz 
trop, szybko mknie za nim, a skoro zwierza dojdzie, zaczyna 
głośno naszczekiwać. Zwykle dzik atakowany przez pojedy- 
nczego psa, zwraca się ku niemu, nie myśląc bynajmniej, [aby 
- przyp. Piotr A. Czyż] uciekać. Wówczas myśliwi podsuwają 
się, o ile można, najszybciej do miejsca, gdzie pies stanowi; tuż 
za nimi biegną psiarki, mając każdy po dwa psy na smyczach. 
Podbiegłszy jak najbliżej do zwierza, na dany znak psiarki  
winni spuścić wszystkie psy naraz, aby te kupą dopadłszy  
dzika, mogły go wspólnie nakryć, gdyż inaczej, dochodząc po-
jedynczo, zwierza spłoszą i  nie będą do w  stanie utrzymać.  
Myśliwy ma wtedy o tyle ułatwione zadanie, że może podejść 
do dzika i skłuć go kordonem.

Ujemną stroną tego rodzaju polowania w  Różance są 
straszne gąszcze. Znaczna część lasu, w tym majątku składa 
się z  młodych zagajeń sosnowych tak gęstych, jak szczotka, 
a ponieważ atakowany zwierz najczęściej w takich zagajnikach 
się kryje, więc zwykle kłuć go wypada w trudnym do przebycia 
gąszczu, gdzie w razie zaczepnej ze strony jego akcyi, myśli-
wy nie jest w stanie uskoczyć na krok jeden. A mimo że doty- 
chczas skłuto w Różance 133 dzików (w tej liczbie przeszło sto 
niestrzelanych, a  między niemi sporo odyńców i  wycinków) 
odbyło się szczęśliwie bez wypadków z ludźmi.

Kłucie dzików w  Różance ma swą księgę i  swego kro-
nikarza. Na jednej stronicy tej księgi są porobione rubry-
ki, w których się zapisuje data polowania, rewir, w którym 
dzik został skłutym, nazwy psów użytych do polowania i na-
zwisko myśliwego, który skłuł dzika. Na drugiej zaś stronie  
hr. August własnoręcznie opisuje wszystkie perypetie polo-
wania. Jako pamiątkę zachowuje się wszystkie szczęki skłu-
tych dzików, które odpowiednio oprawione zdobią prze- 
dsionek pałacu różanieckiego.

Zanim przystąpię do zdania relacji z naszego polowania, 
opiszę pokrótce samą psiarnię jako wzorowo urządzoną. Jest 
to czworobok otoczony wysokim parkanem. Front zajmuje 
budynek przedzielony na dwoje sienią: na prawo znajduje się 
kuchnia dla psów, na lewo t. z. lazaret, a którym poszwankowa-
ne sztuki przebywają do czasu wyzdrowienia. W koło podwó-
rza znajdują się budy, a raczej jedna wielka buda, w przedniej 

ścianie, w której są porobione otwory na psy; każdy pies jest 
na łańcuchu, i gdy siedzi na zewnątrz, robi wrażenie, jakby był 
izolowany od reszty towarzystwa; wewnątrz jednak wszystkie 
psy widzą się wzajemnie, a nawet sąsiadujące ze sobą mogą 
się zbliżana długość łańcucha. Nad każdym oworem wypisana 
jest białą farbą nazwa psa. Wewnątrz budy na całej jej długo-
ści ciągnie się na stopę lub może więcej nad ziemią pomost, 
wysłany miękko słomą. Otwory dla psów opatrzone są drzwia-
mi; w razie silnego zimna drzwi zamyka się.

Do wożenia psów na polowanie używa się wielkiego sza-
rabana, zwanego w  lokalnej gwarze „tramwayem”, a  opa-
trzonego w koło galeryjką, do której wszystkie psy są przy-
wiązane. Tym sposobem unika się wszelkich nieporozumień 
pomiędzy temi zaciętymi zapaśnikami. Właściciel ma zawsze 
ze sobą sztuciec w instrumentami chirurgicznymi do cerowa-
nia silnej pokaleczonych.

Zapoznawszy czytelnika z  systemem polowania w  Róża- 
nce, możemy wrócić do naszej relacji.

Brak śniegu utrudnił bardzo zadanie i dlatego nasz szano- 
wny gospodarz był bardzo niespokojny o pomyślny rezultat ło-
wów. Za to pogodę mieliśmy doskonałą, jasne słońce usposa-
biało wesoło całe towarzystwo, a mrozik kilkostopniowy, przy 
ostrym wietrze szczypał nas nieco w uszy. Polować mieliśmy ze 
sztucerami, a tylko postrzałków brać psami i dokołować.

Cały las różański jest doskonale do polowania urządzony. 
Regularnie linie przecinają go na wszystkie strony. A chociaż 
linie te są bardzo wąskie, to niemniej zajmują one około 50 
włók na całej przestrzeni lasu. Niektóre z  nich zaorywa się 
i obsiewa bulwą, lub innemi roślinami pastewnemi. W zagaje-
niach, aby ułatwić nieco strzały, chojaki są podkrzesane przy 
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liniach na odległość kilku kroków po obu stronach, a  przed 
stałemi stanowiskami porobione małe przecinki, ułatwiające 
spostrzeżenie zwierza, gdy ten do linii dochodzi. 

Ponieważ dziki trzymają się przeważnie najbardziej gę-
stych zagajeń, więc i  zadanie prowadzącego łowy polegało 
głównie na pędzeniu tych kultur. Pierwszego zaraz dnia, 
jakkolwiek zaczęliśmy polować dopiero koło drugiej po po-
łudniu, udało nam się mieć na rozkładzie trzy dziki, z których 
jeden piękny pojedynek (350 funtów) legł od kuli hr. Augusta.

Najlepiej powiodło nam się polowanie dopiero drugiego 
dnia, to jest we wtorek 7 marca, w dniu tym bowiem padło 
siedem dzików i dwa lisy. Było tam i kilka pudeł, lecz takowe 
łatwo wytłumaczyć się dają wązkością linij i  strasznym gą- 
szczem po obu stronach. Zauważyliśmy też, że nie tylko dziki, 
ale nawet i lisy w gąszczu tym wykorzystują zwykle do osta- 
tniej chwili i dopiero wyskakują niespodzianie, gdy obławni-
cy są już na odległość kilkunastu kroków od linii. Dnia tego 
obława przeszła obok, niezauważywszy dużego zabitego 
pojedynka, a  jednak ludzie szli na odległość zaledwie kilku 
kroków jeden od drugiego. Na dwa postrzelone dziki pu- 
szczaliśmy psy i wzięte przez nie dokłuwaliśmy. Dzień 8 ma- 
rca był znacznie gorszy, gdyż padły tylko trzy dziki (jeden po-
jedynek 375 funtów, zabity przez hr. Augusta), lecz dnia tego 
było więcej pudeł, jak sztuk zabitych.
Wreszcie ostatni dzień (9 marca) dał nam pięć dzików, w licz- 
bie których – na szczęście – trzy prośne lochy. Trudno było 

jednak ustrzedz się od zabicia macior, tak strzały do dzików 
były niespodziane i zrywcze. 

Gdy dnia następnego szykowaliśmy się do odjazdu, spo-
glądaliśmy dumnie z okien pałacu różańskiego na szubienicę, 
ustawioną vis a vis, na której majestatycznie wisiało 18 dzików 
(w nich liczbie trzy pojedynki) i dwa lisy. Podziękowaliśmy sza-
nownemu gospodarzowi za prawdziwą ucztę myśliwską, jakiej 
nam dostarczał, z żalem opuściliśmy Różankę, bo chwile tam 
spędzone zaliczamy do najmilszych.

Świetny rezultat łowów, wobec kompletnego braku śnie-
gu, zawdzięczać należy w znacznej części p. Pawlasowi, nad-
leśnemu dóbr różańskich, którzy nadzwyczaj umiejętnie całe 
polowanie prowadził.

Jan Sztolcman
opracował: Piotr A. Czyż

Przypisy:
1 A. Hucz, Gospodarka leśna w dobrach włodawskich Zamoyskich  

w latach 1837-1917, [w:] Radzyński Rocznik Humanistyczny, t. III,  

Radzyń Podlaski 2005, s. 80.
2  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sztolcman [dostęp: 4 września 2013]
3  J. Sztolcman, Polowanie na dziki w Różance, [w:] Łowiec Polski. Dwu-

tygodnik ilustrowany, poświęcony myślistwu, broni i hodowli psów 

myśliwskich, nr 1, rok I, Warszawa 20 marca/1 kwietnia 1899, s. 3-6.

fot. W. Czeżyk



37

Mistrz Ryszard Żuchowski

W felietonie o Bon Tonie - Idą święta

Zdarzyło mi się odwiedzić w  okresie poświątecznym mego 
kolegę w Niemczech. Byłem u niego któryś raz z rzędu, dla-
tego jego piękne mieszkanie nie robiło już na mnie wrażenia, 
ale zaskoczyła tym razem duża liczba kart świątecznych wi-
szących na żyłce w największym pokoju.

Okazuje się, że dekorowanie mieszkania nadesłanymi 
pocztówkami jest dość powszechnym zwyczajem, pielęgno-
wanym nie tylko przez starszą część społeczeństwa. Chętnie 
ów obyczaj przejmują także młodzi. 

Otrzymywanie dużej liczby kart z życzeniami jest związa-
ne z zasadą, że ci, którzy poznali się lub zostali sobie przed-
stawieni i wymienili karty wizytowe, mają obowiązek przyna- 
jmniej przez rok przesyłać sobie życzenia świąteczne. Cieka-
we, iż mimo że to kosztuje, nie jest powodem ograniczania 
zawierania znajomości.

Bodaj że w przyszłym roku minie dwusetna rocznica za-
projektowania pierwszej pocztówki, a  sto pięćdziesiąta ro- 
cznica od kiedy masowo zaczęto produkować karty świąte- 
czne z napisem ,,Wesołych Świąt”.

Mimo że tego typu druki są u nas dość tanie, daleko nam 
do średniej światowej w ilości wysłanych życzeń. Jesteśmy ba- 
rdo wstrzemięźliwi w okazywaniu bliźnim swoich serdeczno-
ści, a jeżeli już decydujemy się na ten gest, to najczęściej ogra-
niczamy się do zdawkowych sformułowań lub do podpisu pod 
wydrukowanymi tekstami. Młodzi coraz częściej wyręczają się 
gotowym wierszykiem przesłanym poprzez telefon komórko-
wym hurtowo do kilku osób. 

A przecież samo otrzymanie kartki świątecznej, to dopiero 
połowa przyjemności. Druga to tekst, który nie powinien po-
wtarzać się i dla każdego adresata zawierać inne treści.

Znam przypadek, że po śmierci pewnego profesora stu-
denci przynieśli na wieczór wspomnień setki kart świąte- 
cznych, które wysyłał swoim uczniom i  żadna nie była  
tak samo napisana. 

Zawsze można mówić, że jesteśmy przed kolejnymi świę-
tami, więc nie zaszkodzi zapoznać się z  kilkoma zasadami 
obowiązującymi w tego rodzaju korespondencji.

Jak zwykle trzeba zacząć od wyboru kart, które lepiej ku-
pować wcześniej, bo to wtedy jest ich większy wybór. Najbar- 
dziej eleganckie są pocztówki z reprodukcją obrazów znanych 
malarzy. Należy unikać kart z wszelkimi złoceniami o kształ-
tach świętych Mikołajów czy choinek, po prostu są zbyt infan-
tylne. Wybór odpowiedniej karty świadczy o naszym guście 
i nie wolno o  tym zapominać. Adresaci z wysublimowanym 
gustem bardzo często zwracają uwagę na to, co znajduje się 
na namalowanej stronie.
Chociaż żyjemy w epoce cudów komputerowych, które poz- 
walają tworzyć fantazyjne pismo, to niestety życzenia świą-

teczne powinny być pisane własnoręcznie nawet, gdy nie naj-
lepiej nam to wychodzi. Niby to drobiazg, ale mając do wybo-
ru długopis czy pióro lepiej zdecydować się na to ostatnie, bo 
jest bardziej eleganckie. Strzeżmy się życzeń zdawkowych, bo 
mogą być uznane za brak szacunku. 

Opłatek można dołączyć tylko w przypadku jeśli osoba, do 
której piszemy, jest nam bardzo bliska. Kiedy mamy ochotę 
wydrukować sobie gotowe karty, to wypada na nich dopisać 
przynajmniej jedno zdanie od siebie. Szczególnie nie polecam 
wysyłania życzeń tylko drukowanych osobom starszym, bo 
mogą to odebrać z bardzo mieszanymi uczuciami.

Jeszcze ostatnia uwaga – kartki świąteczne wtedy spra-
wiają przyjemność, kiedy trafiają do adresata przed świętami. 
Korespondencja dostarczona po fakcie sprawia wrażenie, że 
nadawca przypomniał sobie o  nas dopiero po otrzymaniu 
naszych życzeń. Również rewanżowanie się telefonem zwykle 
jest odbierane jako wymuszone. 

Tak więc skoro zbliżają się święta – udajmy się na pocztę 
i WESOŁYCH  ŚWIĄT!

                                                                
  Ryszard Żuchowski 
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W Dubecznie jeden palacz kotłowy 
szczycił się, że od lat żyje w cieple.
W kotłowni też pali bezpiecznie.
W ognisku domowym atmosfera
owszem także była miła, gorąca
i nagle zrobiła się, piekąca!
Gdy żonka z Włoch
przywiozła nie tylko euro,
ale też niestety nie jego - nieboraka,
a włoskiego małego skrzata.

  * * *

Dystyngowany wuj o niej mówił:
Kiedyś to było grzeczne dziecię,
a teraz mogłaby
i na rurze zatańczyć 
i na miotle odlecieć!
A była to z zamożnego domu,
z Zemborzyc nastoletnia
rzeczywiście - „artycha” Kaja.
Raz na „Marinie” przystojnego
policjanta poznała i natychmiast
znalazła sposób, by cmoknął ją
tu, tam… i po włosach…
To był czas upalnej wiosny,
więc w jej kształtach fruwało wiele
motyli gorących, miłosnych.
Jak pływała lub siadała na kajak
to ciuchy, pierścionki
i torebkę mu powierzała.
Rajcowała ją myśl o namiętnej nocy…
A tu diabeł w jej marzenia wskoczył!
Bo niestety „Popadła kosa na kamień”
- to nie był policjant, 
tylko złodziej-przebieraniec!

  * * *

W jednej rodzince spod Kodnia
była taka rozmowa wieczorna:
Boskie skaranie z tym naszym
Marcinkiem – chuliganem! 
Tak mówiła córka matce 

po ostatniej synka wpadce.
Na co matuś z góry:
Nie urodzi wrona gawrona,
tylko to samo, co ona!
- Mamo, jak możesz,
jestem zniesmaczona.
Czy ty nie widzisz,
że twojego brata z ciupy
zwolnili za dobre sprawowanie,
a wnuka wylali z zawodówki
za chryje i ćpanie. 

  * * *

Gdyby chcieć się doszukać
w jego życiorysie,
czy ma osiągnięcia,
albo może wspiął się
na jakieś wyżyny 
to można by z metryki
wywnioskować zapis jedyny:
Pochodzi z Lubelskiej Wyżyny
i to spod samego
uzdrowiskowego Nałęczowa.
Ten fakt nie zmienia jednak tego,
że niezdrowo, rano pęka mu głowa,
więc od nowa zaczyna klinować!
Bo praktyczną wiedzę 
ma opracowaną w dechę:
jak wypić na krzywy ryj,
albo uchlać się na krechę.

  * * *

Pewna pani z Babska, 
szczerze mówiąc
już jesiennego kalendarza, 
a jednak wciąż lubiła,
gdy z wolna albo nagle
- ktoś silny ją obnażał…
Ta wieść dotarła do 
znanego kawalarza - listonosza.
Więc gdy była jeszcze w bamboszach,
mrugając list jej wsadził
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do… biustonosza. 
Tak była podochocona,
że myśli na gwałt
fruwały jej w rozkoszach…
Gdy szybko na dobre
zajęli się sobą, zjawiła się
sąsiadka, która siebie
widziała z doręczycielem
hen… w niebie…
Jak ujrzała nagą parę w łóżku
zaczęła ich okładać poduszką!
Pióra fruwały jak 
liście w lesie, no i wieść o orgiach
po Babsku się niesie.
Wśród kum zrobiła się
babska jatka,
bo sex z listonoszem o poranku
to rzeczywiście gratka.

  * * *

Ze wsi Śmiechy, pewnej wiosny,
zgrywusa Seweryna,
co to zwykle żartem sobie poczyna,
po czterdziestce kawalera
jak w wiosce gadano
- opornego starego Sewera,
co by mu samotność przestała doskwierać
z niezbyt urodziwą wdówką,
polonijną farmerką z Ameryki swatano, 
u której to sowite wiano.
Ona przyjechała w rodzinne strony 
po chłopa i tak wzdychała:
w Seweryna ramionach 
mogłabym być na zawsze uwięziona!
Seweryn do swatki tak się odezwał:
ja nie jestem zapchaj dziurą
tylko gościu wolny i z kulturą.
A ta Amerykanka przy swej,
posturze i mimice
może służyć u nas za stodołą
za stracha w gryce.
Tak to więc widać, że upartego
Seweryna zgrywusa
ni dolary, ni wiosna do ożenku
nie rozrusza.
                                    

     Lubart

Gdzie korzyść
tam chwalenie.

Gdzie strata
tam ganienie.

* * *

Z mądrością
jak z ziarnem

by był z niego chleb
musi dojrzeć.

* * *
Wypalona miłość popiołem,

który wiatr rozwiewa
- ognia już z tego nie będzie.

* * *

Człowiek próżny
drobny komplement

traktuje jak wielką prawdę.

* * *

Cóż po talentach,
gdy topisz je w lenistwie.

* * *

Słabość kobiety
jest pociągająca.

Słabość mężczyzny
jest kompromitująca.

* * *

Nie wady, 
lecz nasze zalety
są ością w oku

naszych wrogów.

* * *

Mądry? Czy macho?
Oto problem niejednej kobiety.
Często wybiera tego drugiego

- niestety!

                            Lubart
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Potrawy regionalne zaczerpnięte
 z publikacji „Polesie w garnku” 
wydane przez Gminę Włodawa

Opracowała:
 Renata Włostowska

Ryba po japońsku baton dRobiowyMaRcepan

Składniki:
• 1 kg filetów pangi (może być inna ryba)
• oliwa do smażenia

Ciasto:
• 2 szklanki mąki
• 2-3 jaja
• szklanka wody

Warzywa:
• 2-4 cebule
• 3-4 papryki
• słoik ogórków konserwowych

Zalewa:
• 1 szklanka wody
• 1 szklanka oliwy
• 2 łyżki koncentratu pomidorowego
• 2 łyżki ketchupu
• 2 łyżki octu
• 2 łyżki cukru
• szczypta soli
• ziele angielskie

Sposób przygotowania:
Rybę pokroić, posolić i  posypać przypra-
wami według uznania. Pozostawić na 1h. 
Filety ryby usmażyć w cieście jak naleśniki. 
Pokroić warzywa, układać w naczyniu rybę 
i przełożyć ją warzywami (ogórek, papryka, 
cebula). Składniki zalewy zagotować, zalać 
nią rybę i odstawić na jeden dzień. 
Smacznego!

Potrawa przygotowana i polecana przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Krasówce

Składniki:
• 1 duża gęś, kura, kaczka
• 3 jaja
• 1 szklanka bułki tartej
• 1 łyżka przyprawy jarzynka
• 1 przyprawa do drobiu
• 1/2 kostki masła
• sól, pieprz

Sposób przygotowania: 
Z  drobiu ściągnąć skórę, wyciąć pierś, 
a resztę mięsa oddzielić od kości i zmielić. 
Zmielone mięso wymieszać z  jajami, ma-
słem, bułką tartą i przyprawami. Rozłożo-
ną skórę wyłożyć na przygotowany farsz. 
Powciskać w pociętą na paski pierś i cia-
sno zwinąć. Baton posmarować olejem, 
posypać przyprawą drobiową. Piec 1 godz 
w 180ºC. Podawać na gorąco lub na zimno 
jako przystawkę. 
Smacznego!

Potrawa przygotowana i polecana przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Susznie.

Składniki:
Masa serowa:
• 60 dag twarogu
• 6 jaj
• 1,5 szkl. cukru
• 15 dag margaryny
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej

Masa makowa:
• 25 dkg maku
• 4 jaja
• 4 łyżki mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• zapach migdałowy

Sposób przygotowania: 
Masa serowa: Ser przekręcić przez ma-
szynkę dwa razy. Białka ubić, a  żółtka 
utrzeć z cukrem. Stopić margarynę, dodać 
mąkę ziemniaczaną i wszystko wymieszać.

Masa makowa: Mak sparzyć i  przekręcić 
przez maszynkę dwa razy. Żółtka utrzeć 
z cukrem. Białka ubić, dodać mąkę i pro-
szek do pieczenia, zapach. Wszystko ra-
zem połączyć i wymieszać. Układać na bla-
sze kupkami na przemian mak, ser, druga 
warstwa odwrotnie, ser, mak. 
Smacznego!

Potrawa przygotowana i polecana przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Krasówce






