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Szanowni Czytelnicy!

Miło mi poinformować, że po dwu latach istnienia nasze czasopismo modyfikuje nieco swoją formułę. 
Dzięki udzielonemu wsparciu Burmistrza Włodawy Jerzego Września oraz Starosty Powiatu Włodawskiego 
Wiesława Holaczuka bardziej stabilne będzie finansowanie naszego kwartalnika. Ponadto współwydawcami 
gazety będą włodawskie placówki kultury, a ich dyrektorzy utworzą trzon Rady Programowej czasopisma, 
co już uwidaczniamy w stopce niniejszego wydania. Wierzę, że dzięki takiemu mądremu, merytorycznemu 
wsparciu nasz włodawski periodyk będzie coraz bardziej profesjonalnym i tematycznie ciekawym wydawni-
ctwem. W obliczu nadchodzących - cudownych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku cały 
dotychczasowy zespół kwartalnika społeczno-kulturalnego „Wschód” tym radośniej wita powyższe zmiany 
z nadzieją i optymizmem na przyszłość.

Tak więc pokrzepieni dobrymi nowinami w imieniu zarządu Poleskiego Towarzystwa Medialnego oraz 
redakcji „Wschodu”z radością przesyłamy i składamy:

Najlepsze życzenia wszystkim naszym drogim 
Czytelnikom i z nadbużańskimi, skrzącymi 
śnieżynkami oraz z zawsze oczekiwanym
wesołym, dobrym i oby szczodrym 
włodawskim Mikołajem, chórem wołamy:

- Miejcie ciepłe, zdrowe i prawdziwie radosne 
Święta Bożego Narodzenia, a także niech Was 
nie opuszcza fortuna, słońce i wszelakie szczęście
w Nowym 2013 Roku. 

Redaktor

Wielce zacnemu literatowi Longinowi Janowi Okoniowi z Chełma

przyjacielowi i konsultantowi „Wschodu” z okazji podwójnego

 jubileuszu 85 rocznicy urodzin i 70  rocznicy pracy twórczej

najlepsze życzenia i pozdrowienia składa

Redakcja
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Człowiek od początku swojego istnienia z ró- 
żnym natężeniem przeżywa samotność. Jest ona 
odwiecznym problemem mieszczącym się najczę- 
ściej w obszarze cierpienia, bez względu na to czy 
jest ona świadomym wyborem, czy koniecznością 
losu. Samotność jest więc rodzajem wewnętrznego 
doświadczenia, a liczne przykłady przeżywania jej 
ukazują różne odmiany i różny stosunek do niej. 
Można żyć w samotności, nie doświadczając jej 
ciężaru i można też żyć w tłumie i w zgiełku wie- 
lkich miast, czując się bardzo samotnym. To zależy 
też od samej natury ludzkiej oraz od tego, czego się 
szuka w samotności lub od czego się ucieka. Będzie 
zatem błogosławieństwem dla pragnących jej, a ro- 
zpaczą dla uciekających od niej.

Samotność była zawsze interesującym tematem 
pisarzy, poetów, filozofów i psychologów. Niektó-
rzy z nich wygłaszali płomienne pochwały na jej 
cześć, a nawet wybierali ją jako sposób na życie.  
Św. Augustyn wygłaszał jej pochwałę w swoich ko- 
ntemplacyjnych „Soliloquiach”, a Petrarka napisał 
o niej hymn pochwalny w poetyckim tomiku  
pt. „Secretum” („Zwierzenia”).

Problem samotności szczególnie chętnie pode- 
jmowali pisarze XX wieku: Andre Malzeaux, Julien 
Green, Bernard, Franc Kafka, Albert Camus, Satze, 
Saint-Exupéry, George Marquez i wielu innych.  
Nie omijali także tego tematu znani filozofo-
wie w różnych epokach – od starożytnego Seneki, 
poprzez Pascala do Schopenhauera, Emanuela 
Kanta, Kierkegaarda i wielu innych. 

W celu szerszego poznania istoty samotności 
należy się przyjrzeć różnym jej odmianom. Znana 
jest dobrze samotność z wyboru, kiedy człowiek 
świadomie decyduje się na specjalny sposób życia, 
podporządkowując swoje życie Bogu lub jakiejś 
wielkiej idei. Ten typ samotności wybierają przewa- 
żnie ludzie wyjątkowi, obdarzeni wielkim boga- 
ctwem duchowym, osiągający często bardzo wysoki 

poziom doświadczenia religijnego. Sądzą oni, że 
przyczyną samotności jest metafizyczny brak, jakaś 
niepełność, niewystarczalność człowieka przez 
oddalenie się od Boga. Radość takiej samotno-
ści z wyboru przeżywają w zamknięciu klasztoru 
zakonnicy, pustelnicy, kapłani z powołania, mistycy. 
Człowiek wtedy znika jako osoba, poświęca się 
medytacji, modlitwom, kontemplacji, jednoczy się 
z innym światem i nie ma poczucia samotności.  
Ks. Jan Twardowski tak mawiał o takiej samotności:

„Nie proszę Cię o tę samotność najprostszą
Pierwszą z brzegu, kiedy zostaję sam jak palec.
Kiedy nie mam do kogo ust otworzyć.
Proszę Cię o tę prawdziwą, kiedy Ty mówisz 
przeze mnie
A mnie nie ma.”

(wiersz pt. „Samotność”)

Taka samotność mistyczna nie jest znana prze-
ciętnym ludziom zabieganym i zagubionym 
w trudnej codzienności. 

Ten sam typ samotności wybierają ludzie świeccy 
poświęcający swoje życie wielkim sprawom narodo-
wym, politycznym, społecznym. Znani są różnego 
rodzaju buntownicy, rewolucjoniści, bohatero-
wie, ideowcy, stawiający wszystko (nawet życie) 
na jedną kartę. 

Samotnikami również z wyboru są poeci, pisarze, 
naukowcy (chociaż nie na całe życie). Samo- 
tność taka jest tymczasowym azylem, ucieczką 
od zamętu i zgiełku męczącej codzienności.  
Do takiej samotności jako oazy ciszy i radości  ►

Regina Jachimczuk

O samotności 
z literaturą w tle
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twórczej dążył Adam Mickiewicz i tak o tym mówił 
w wierszu pod tytułem „Do samotności”:

„Samotności! Do ciebie biegnę jak do wody
Z codziennych życia upałów.
Z jaką rozkoszą wpadam w jasne, czyste chłody
Twych niezgłębionych kryształów...”

Mickiewicz przeżywał również inny rodzaj samo- 
tności – niezrozumianego poety przez czytelnika.  
Tak to wyraził w III części „Dziadów”:

„Samotność... Cóż po ludziach, 
Czym śpiewak dla ludzi?
Kto z mej pieśni jedną myśl wysłucha.
Obejmie wszystko jasnym płomieniem jej ducha
Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi...”

Bardzo trudną odmianą jest samotność fizyczna 
związana ze stanem odosobnienia, izolacji. Może 
to być więzienie, szpital, deportacja, wykluczenie 
z grupy. Takie bolesne wygnania były udziałem wielu 
ludzi. Owidiusz był na wygnaniu do śmierci, Dante 
wyganiany przenosił się także z miasta do miasta, 
a i Fiodor Dostojewski był cztery lata na katordze. 
Piotr Wysocki, bohater nocy listopadowej, skazany 
przez cara przeżył na Sybirze 20 lat katorgi. To tylko 
nieliczne przykłady.

Zupełnie inny charakter ma samotność psy-
chiczna. Jest ona najczęściej spowodowana istnie-
niem w człowieku pustki duchowej. Cierpią na nią 
ci, którzy tracą poczucie związku z pewnymi ogólnie 
ustalonymi wartościami, a swój cel życia widzą 
tylko w pogoni za wymarzonymi wizjami szczęścia, 
jak: kariera, sukcesy, sława, pieniądze. Taka pogoń 
wymaga wysiłku i czasu, oddala od ludzi, osłabia 
duchowo. Samotność psychiczna ma też inne 
źródła. Mogą to być: utrata ukochanej osoby, brak 
zrozumienia przez bliskich, brak więzów emocjona- 
lnych z bliskimi. Tej samotności nie musi towarzy-
szyć samotność fizyczna. Można czuć się dotkliwie 
samotnym, żyjąc we dwoje lub w grupie. 

Istnieje także samotność egzystencjalna obciążająca 
każdego człowieka, związana z jego istnieniem, egzy-
stencją. Dotyka ona nas silnie i nikt nie jest w stanie 
w niej pomóc. Zostajemy bezradni w sytuacji nieule-
czalnej choroby, kalectwa, starości, trudnych wyborów 
moralnych, choroby bliskiej osoby lub śmierci.

Jeszcze jeden rodzaj samotności, tzw. metafizy- 
cznej, odczuwany jest przez wszystkich ludzi, ale 
najbardziej przez wyjątkowo wrażliwych i refle- 
ksyjnych. Płynie ona z niezrozumienia ogromu 
wszechświata, siły czasu, przemijania. Obszernie 
i przejmująco powiedział o niej XVII–wieczny filozof 
Blaise Pascal w swoim dziele pt. „Myśli”. Przerażony 
ogromem nieprzemierzonych przestrzeni wsze- 
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chświata, nie pojmujący odwiecznych reguł i tajem-
nic wirujących planet i gwiazd, spostrzega człowieka 
jako samotny atom trwający bezpowrotną chwilę 
albo jako samotne ziarnko piasku rzucone w otchłań 
kosmosu, albo jako kruchą, nietrwałą trzcinę. Na 
taką samotność nikt nie może mieć wpływu, jest ona 
bowiem nierozerwalnie związana z własną naturą 
człowieka i jego istnieniem. 

Powyższe rozważania o samotności, jej powsze- 
chności i różnorodności można zamknąć poety-
ckim fragmentem wiersza ks. Jana Twardowskiego 
pt. „Różne samotności”:

„Przyszedłem Ci podziękować 
za samotności różne
Za taką, gdy nie ma nikogo
lub gdy się razem płacze.
Za taką, kiedy się wierzy,
że szczęście się połamało, 
bo mnie się nie należy.
Jest samotnością wiadomość,
list, dworzec pusty, milczenie,
pieniądz genialnie chory,
minuty jak ciężkie kamienie...
Są samotności różne
na ziemi, w piekle i w niebie,
tak rozmaite, że jedna ta,
co prowadzi do Ciebie...”

Warto poświęcić nieco miejsca samotności wspó- 
łczesnego człowieka, który jest dzisiaj narażony na 
nią szybciej i łatwiej niż dawniej. Ogromne zmiany 
cywilizacyjne narzuciły na ludzi specyficzny styl 
życia. Człowiek biorący udział w codziennej goni-
twie poddaje się jej obyczajowym mechanizmom 
– rutynizacji pracy, zakupów, niekiedy też męczą-
cemu wyścigowi za sukcesem. Dostrzega się więc 
coraz wyraźniej, jak ten konsumpcyjny i wymierny 
świat osłabia wrażliwość człowieka, zamyka go na 
życie duchowe, oddala od ludzi. W tym nieustan-
nym zabieganiu wpada się w samotność, chociaż nie 
od razu się to dostrzega, bo jeszcze istnieją jakieś - 
kontakty z ludźmi, ale coraz bardziej luźne, pozorne, 
formalne. Znany i ceniony pisarz francuski XX 
wieku Saint-Exupéry w swoim utworze „Ziemia, 
planeta ludzi” ubolewał nad niewykorzystanymi 
zmianami w świecie i w ludziach, pisząc: 
„Ludzie budują swój świat samotności i spokoju, zale-
wając cementem wszystkie wyloty na światło. Budują 
swój szaniec przeciwko wiatrom, przypływom i gwia- 

zdom. Tkwią w swojej pustce i nawykach codzien- 
nych rytuałów. Żadna siła nie obudzi w nich poety, 
muzyka, uczonego, astronoma, tęsknoty do piękna”.

Problem ten narasta w XXI wieku. Dzisiejszy czło-
wiek zajęty jest bardzo sobą, szczególnie w wielkich 
miastach nie dostrzega innych. Na ulicach i w śro- 
dkach lokomocji wiele osób izoluje się od otoczenia 
słuchawkami na uszach, a w kawiarniach laptopami 
na stolikach. Świadczy to o wyobcowaniu.

Samotnym ludziom przychodzą dzisiaj z pomocą 
współczesne środki elektronicznej komuni- 
kacji, zapewniające wirtualną rozrywkę, znajomo-
ści i towarzystwo. Nie zapewniają jednak autenty- 
czności, szczerości ani serca. Mogą także bardzo  
rozczarować, o czym opowiedział Janusz Wiśnie- 
wski w swojej powieści pt. „Samotność w sieci”. 
Samotność więc rozrasta się, powszechnieje, 
mówiąc językiem poety niemieckiego Rilkego 
„Samotność płynie wszystkimi rzekami i jest jak 
deszcz albo zmierzch – nieunikniona”.

Dla ożywienia i przybliżenia problemu samo- 
tności dobrze będzie zaprezentować kilku bardzo 
znanych i znakomitych ludzi, którzy w odmienny 
sposób przeżywali swoją samotność, różnie o niej 
pisali i ją oceniali.

Bardzo ciekawym przykładem bolesnego prze-
żywania samotności jest osoba znanego pisarza  
Jarosława Iwaszkiewicza (1894 -1980). Zjawisko to 
jest zadziwiające, ponieważ życie pisarza było bardzo 
pracowite, pełne trudu i obowiązków. Napisał ponad 
60 tomów utworów, pracował także jako tłumacz, 
redaktor, prezes Związku Literatów Polskich, dyplo-
mata i działacz społeczny. Musiał także wygospo-
darować czas na czytanie książek, grę na pianinie 
i na bardzo częste służbowe oraz prywatne podróże 
zagraniczne. Jak to więc mogło być możliwe, że 
tak zapracowany człowiek odczuwał pustkę życia, 
gorycz, smutek, a nawet cierpienie. Często o tym 
pisał i zwierzał się w 3–tomowych „Dziennikach”. 
Skarżył się w nich często na swój los i coraz silnie- 
jsze doznawanie samotności we wszystkich sferach 
swojego życia jako ojca, męża, dziadka, pisarza,  
człowieka i przyjaciela. Życie odczuwał jako przera-
żające i bezsensowne, zmieniające wszystko w nicość 
– młodość, miłość, sławę....

Pisarz z nadwrażliwością poetyckiego uspo-
sobienia nie umiał pokonać swoich smutków 
i poczucia samotności. Wiedział o tym i w „Dzien- 
nikach” przyznał się i wyznał, że to jest jego własna 
wina w tym pesymistycznym odczuwaniu życia.  ►
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Swoje więc bardzo pracowite, bogate i ciekawe życie 
nasycił ponurym kolorytem pesymizmu i smutku.

Zupełnie innym porterem człowieka odczuwa-
jącego swoją samotność był słynny kompozytor 
niemiecki Ludwik van Beethoven (1770-1827).  
Artysta oddalił się od ludzi, którzy go zawiedli, 
a dodatkowo doszła choroba głuchoty, troski mate-
rialne, różne utrapienia i życiowa niezaradność. 

Kompozytor systematycznie zapadał w swoją 
samotność, coraz mniej oczekując od losu i od ludzi. 
Nie użalał się jednak i nie skarżył, ale całą energię 
i talent ofiarował muzyce i pracy nad nią. Za cenę 
takiej ugody za złym losem mogły powstawać dzieła 
o ponadczasowej wartości, przepełnione równo-
wagą duchową i harmonią, mądrością i miłością do 
życia. Uwieńczeniem twórczości Beethovena była 
IX Symfonia z kantatą „Ody do radości” Schillera. 
Emanuje z niej rozświetlająca pogoda ducha, siła 
i wiara w wielkie możliwości człowieka. Beethoven 
jest więc przykładem człowieka zdolnego do pozy-
tywnego przełamania bariery swojej samotności.

Ciekawym i godnym podziwu samotnikiem 
był Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) – poeta, 
prozaik, rzeźbiarz, malarz, grafik – człowiek o bardzo 
osobliwym i dramatycznym losie. Głęboka i zupełna 
samotność, niedostatek, a nawet bieda materialna, 
niepowodzenia i zawody losowe, w dodatku słaby 
stan zdrowia składały się na treść nieudanego życia. 
Poeta miał świadomość swojego trudnego i nie-
spełnionego życia, które było ciągłym czekaniem 
na lepszą zmianę. Nie poddawał się jednak swoim 
niepowodzeniom, potraktował je jako wyzwania 
i swój los obrócił w niezwykłą aktywność twórczą. 
Piękną i mądrą poezję Norwida zrozumieli i doce-
nili dopiero czytelnicy XX wieku i to był jego wielki 
tryumf za grobem. I chociaż nieobce mu było nie-
kiedy uczucie smutku i goryczy, to jednak nie użalał 
się i nie złorzeczył na swój samotny los. Norwid 
zmarł w zupełnej samotności w Domu Opieki  
św. Kazimierza w Paryżu. Początkowo spoczął 
w zbiorowym grobie. 

Jest jeszcze jeden pozytywny przykład czło-
wieka doznającego samotności, ale w odróżnie-
niu od poprzednio wymienionych, szukającego 
ucieczki od niej poprzez nawiązywanie więzów 
z innymi ludźmi. Jest nim wybitny pisarz fra- 
ncuski, lotnik z zawodu Antoine de Saint Exupéry 
(ginie w 1944 roku w wypadku lotniczym). Praca 
lotnika na odległość trzech i czterech tysięcy km od 
ziemi oraz długi pobyt służbowy na pustyni, nad 

oceanem wyznaczały nie tylko drogi życia, ale także 
tematy twórczości, z których jednym była samo- 
tność. Temat ten odnajdziemy w takich utworach, 
jak: „Ziemia, planeta ludzi”, „Nocny lot”, „Mały 
Książę”, „Cytadela”. Pisarz stwierdza, że aby istnieć 
dla siebie, trzeba istnieć dla drugiego człowieka, 
a do tego potrzebna jest miłość, przyjaźń, zdolność 
do poświęcenia się, ofiarność, życzliwość, chęć do 
nawiązywania więzi z ludźmi. Ta akceptacja więzów 
międzyludzkich i ten klimat optymizmu w przeła-
mywaniu barier samotności został nazwany przez 
socjologów humanizmem antysamotności.

Trudno głosić pochwałę samotności, skoro przy-
nosi smutek i cierpnie. Trudno także, a nawet nie-
możliwe jest wyeliminowanie jej z życia, skoro jest 
ona jednym z powszechnych aspektów kondycji czło-
wieka. Nasuwają się zatem pytania, jak mają sobie 
poradzić z samotnością ludzie zagubieni, sfrustro-
wani, nie będący mistykami, kapłanami, poetami 
i artystami... Mogą oczywiście albo ją zaakceptować, 
albo uciekać od niej różnymi drogami. Psycholo- 
gowie jednak twierdzą, że każda ucieczka prowadzi 
do jeszcze głębszej samotności i bezradności. Najro- 
zsądniejszą i najskuteczniejszą terapią jest nawiąza-
nie więzi z drugim człowieczkiem, która byłaby tym 
oczekiwanym oparciem. Można również darować 
coś z siebie potrzebującym ludziom, pomagać 
w pracy charytatywnej, społecznej, humanita- 
rnej. Jeżeli zaś takie próby się nie powiodą, trzeba 
się starać za wszelką cenę zrozumieć swoją sytuację 
i dojrzeć w swojej samotności pewną wartość. 

Dzięki samotności człowiek wzbogaca się 
duchowo i intelektualnie, dojrzewa do siebie 
samego, uczy się żyć, ma wolność i czas na analizy, 
rozważania, może coś tworzyć według swoich zdo- 
lności, upodobań czy pragnień. Może także 
w ciszy i spokoju przybliżać swoje myśli do nieba 
i gwiazd, kontemplować świat, rozmawiać i jedno- 
czyć się z Bogiem.

Samotność zatem nie musi być nieuchronną 
pustką i nieuleczalną rozpaczą bez żadnej szansy na 
lepsze życie. Nie na darmo nazwano ją „Mistrzynią 
mądrości”, co zmusza do głębszej analizy nad jej 
minusami i plusami.

Opracowała: Malwina Delmaczyńska
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Z cyklu „Skowronki Lublina” Henryk 

Ryszard Żuchowski

ELEONORA KRZESIŃSKA 
- talent, wdzięk, uroda...

Przyjechała do Lublina, a właściwie nie przyje-
chała tylko dyrektor Andrzej Chmielarczyk przy-
wiózł ją z Łodzi i to „na zawsze”. Była pokłosiem 
poszukiwań nowych twarzy i głosów dla lubelskiej 
sceny. Miała za sobą czterosezonowy staż w Teatrze 
Muzycznym w Łodzi i świeży, ładny - szczególnie 
w średnicy głos dramatycznego sopranu oraz 
młodość i pasję śpiewania. Od sezonu 1974/1975 
przez ponad ćwierć wieku kreowała na lubelskiej 
scenie wszystkie główne postacie operetek i musicali, 
chociaż nie zawsze idealnie pasujące do jej głosu. 
Można potrudzić się o stwierdzenie, że że nie ma 
lublinianina, który w ostatnim ćwierćwieczu chociaż 
dwa razy był na operetce, żeby nie trafił na występu-
jącą i śpiewającą Eleonorę Krzesińską.

 Dla przypomnienia podaję, że spis jej ról jest 
znaczny i można powiedzieć, że wszystko co było 
w tym czasie do zaśpiewania, to stało się jej udzia-
łem. Były więc partie klasyczne w „Hrabim Luxe- 
mburgu”, w „Krysi leśniczance”, „Rozwódce”, „Tam 
gdzie skowronek śpiewa”, w „Kwiecie Hawajów”, 
„Cnotliwej Zuzannie”, w „Wesołej wojnie”,  
w „ Madame Dubarry”, w „Wiktorii i jej huzarze”, 
w „Kotce zmienionej w kobietę” i w jeszcze kilku-
nastu innych. Trudno wymienić pozycję, w których 
nie brała udziału. Zawsze przygotowana wokalnie, 
nieprawdopodobnie pracowita, była śpiewaczką, na 
której zawsze można było polegać. Nigdy nie choro-
wała, co rodzinie „primadonn” jest szalenie rzadkie. 
Jej wadą była trema, z której przez cały czas wystę-
pów nie potrafiła się wyzwolić. Ale publiczność nie 
była w stanie tego zauważyć, ponieważ pokrywała  
to sceniczną dezynwolturą.

Nigdy nie odmawiała występów na estradzie, 
stąd też publiczność Lublina mogła się spotkać 
z jej głosem na setkach koncertów. Jeszcze w roku 
2010 dała się namówić na zaśpiewanie arii 
„Caton” z opery „Casanowa” Różyckiego na spo- 
tkaniu ze słuchaczami. Ponieważ jej akompa-
niowałem mogłem stwierdzić, że jej głos nic nie  
stracił na blasku.

Prasę miała przez cały czas pobytu w Lubli-
nie przychylną a czasami wręcz entuzjastyczną. 
Małgorzata Komorowska tak ją oceniała: „Teatr  ►fot. ze zbiorów Teatru Muzycznego w Lublinie

fot. ze zbiorów Teatru Muzycznego w Lublinie
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Muzyczny ma w zespole znakomitych zgranych 
ze sobą solistów. To Eleonora Krzesińska, której 
śmiech, wytworny gest, chód i figura, talent kome-
diowy i sposób śpiewania (np. miękkie mezzopiano 
na końcu sopranowej skali) mogą budzić zawiść nie-
jednej sławniejszej od Krzesińskiej primadonny, a jej 
podwójna rola Suzanne i Lai w „Kwiecie Hawajów” 
naprawdę jest bezbłędna”. 

A wieloletni obserwator operetki lubelskiej krytyk 
muzyczny Andrzej Z. Kowalczyk tak oceniał grę 
śpiewaczki: „W tytułową postać słynnej królewskiej 
metresy wcieliła się w sobotę Eleonora Krzesińska. 
Zagrała ona Madame Dubarry tak jak zawsze gra 
postacie z tak zwanych wyższych sfer. Dubarry jest 
władcza, wyniosła – i taką Krzesińską publiczność 
zna z innych wcieleń, chociażby z „Dziewczęcia 
z Holandii”. Ale jest przy tym mściwa i rozkochana 
w intrygach. Jest w gruncie rzeczy – mimo pewnych 
pozorów szlachetności – zła”.

Równie pozytywnie oceniła ciekawe osiągnię-
cie Krzesińskiej w operetce Offenbacha Anna 
Bocian. Artystka zagrała w niej kotkę zamienioną 
w kobietę. „Prawdę powiedziawszy jedynie rola 
Kizi, czyli kobiety, -która w pierwszym wciele-
niu była kotką- daje szanse interesującej kreacji. 
Grająca w czasie premierowego przedstawienia Ele-
onora Krzesińska skwapliwie wykorzystała wszy- 
stkie preteksty, by spadać na cztery łapy – bawić  
kocią naturą i koloraturą”.

W długiej obecności scenicznej dwie role były 
charakterystyczne w jej karierze operetkowej. Pie- 
rwsza z nich to Stasi w „Księżniczce czardasza” 
i Susan w „Kwiecie Hawajów”. Pierwsza z nich należy 
do gatunku wodewilowego, gdzie można przeka-
zać widzowi swoje możliwości charakterystyczne 
w budowaniu roli, w drugiej kunszt interpretacyjny 
(rola jest interpretowana w dwóch bohaterkach). 
W „Czardaszce” wystąpiła ponad sto razy, bawiąc 
publiczność interpretacją roli, w Susan w śpiewie, 
szlachetnym dźwiękiem i wiarygodnością  granej 
postaci. Bardzo dużo czasu poświęcała temu, czym 
epatuje operetka, mianowicie kostiumowi (szczegól-
nie miało to znaczenie w latach szarości codziennego 
ubioru). Jej kreacje i dobór szczegółów przykuwał 
uwagę widzów. W próbach nie była łatwym materia-
łem dla reżysera, ale jej poważne podejście do pracy 
wyrównywało tę wadę. 

Publiczność nagradzała artystkę brawami, 
a władze dziękowały w inny sposób. Artystka została 
odznaczona złotym krzyżem zasługi, medalami 
miasta i województwa oraz wieloma dyplomami  
i listami gratulacyjnymi.

Opracowała: Monika Czeżyk-Nyszko

Anegdoty na pięciolinii
O śpiewakach

W latach pięćdziesiątych głośny w świecie muzyki 
był konflikt między dwiema wielkimi śpiewa- 
czkami: Renatą Tebaldi a Marią Callas. Bój toczył 
się o pierwszeństwo w La Scali, czołowej scenie ope-
rowej świata. Obie panie stosowały różne metody 
zniszczenia rywalki: Callas – agresywne, Tebaldi 
– wyrafinowane. Kiedy Callas powiedziała konku-
rentce, że „porównywać ją z Tebaldi to tak jakby 
równać szampana z coca-colą”, to ta druga odwza-
jemniła się porównaniem: „Między nami jest 
taka różnica jak między szkłem a kryształem!” – 
 nie wskazując kto jest kim.

* * *

fot. ze zbiorów Teatru Muzycznego w Lublinie
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Uważany za następcę wielkiego Carusa, bohate- 
rski tenor Giovanni Martinelli był w czasach swej 
młodości podrzędnym klarnecistą w wojskowej 
orkiestrze. Na jednej z prób dowcipni koledzy scho-
wali mu instrument, czekając co się stanie, kiedy 
dojdzie do solowej partii klarnetu. Tymczasem  
Martinelli zachowując zimną krew odśpiewał 
pięknym głosem swoją instrumentalną solówkę. 
Dyrygent nie tylko nie zrobił mu awantury, ale 
zachwycony brzmieniem i rozległością głosu klarne-
cisty namówił go do podjęcia studiów wokalnych. 
I tak z koleżeńskiego dowcipu narodził się wielki 
śpiewak, który występował w teatrach operowych 
całego świata aż do 82 roku życia.

* * * 

W latach pięćdziesiątych ogromną popularność 
zdobył sobie w Łodzi i w Polsce tenor greckiego 
pochodzenia Paulos Raptis. Jego przepiękny głos 
ściągał nie tylko zachwycone nim panie, ale rzesze 
koneserów śpiewu. Jedynym mankamentem, który 
nie pozwalał zrobić mu kariery był wzrost, bardziej 
niż niski. Dlatego nie występował w wielu operach, 
ale kiedy już śpiewał to zapominano o jego warun-
kach. Opowiadano mi, że kiedy przyszedł na pie- 
rwszą próbę do łódzkiego Teatru Wielkiego wywo-
łało to pośród zespołu poruszenie. Paulos Raptis 
miał jednak duże poczucie humoru, bo przedsta-
wiając się kolegom, wszedł na ogromną, pustą scenę 
i powiedział: „Książe Pepi też był mały, a panie 
go uwielbiały!” – czym wywołał aplauz obecnych  
artystów i zdobył ogólną sympatię.

* * * 

Tenże śpiewak był z racji swojego przepięknego 
głosu oraz popularności zapraszany na dziesiątki 
koncertów organizowanych przez łódzkie zakłady 
pracy. W czasie jednego z nich, przeglądając się 
w garderobie w ogromnym lustrze, powiedział do 
stojącego za nim kolegi:
- Popatrz! Ten mój smoking jest historyczny. Nosił 
go jeszcze mój ojciec!
- Musiał być z niego kawał chłopa! – ocenił  
złośliwy kolega.

* * *

Byłem świadkiem jak znana aktorka, a w latach 
czterdziestych solistka Operetki Lubelskiej Hilda 
Skrzydłowska, kobieta o nieprzeciętnej urodzie, 
opowiadała, że była ukochaną muzą wielkiego 
śpiewaka Fiodora Szalapina. Dociekliwi koledzy 
sprawdzili, że była to prawda. Kiedy sławny bas 
występował w Polsce w roku 1929, widziano go wie-
lokrotnie w towarzystwie pięknej Hildy. Opowiada-
nia te miały miejsce w latach pięćdziesiątych, już po 
wojnie, kiedy to wiele aktorek wykorzystało okupa-
cyjne zamieszanie i „odmładzało” się o kilka lat. Pani 
Skrzydłowska trochę przesadziła, bo odjęła sobie 
aż lat piętnaście. Przy którymś z rzędu wspomnieniu 
o Szalapinie, sufler teatralny zapytał aktorkę: „Jak 
to możliwe Hildziu, że byłaś dziewczyną Szalapina, 
kiedy według Twojej metryki w 1929 roku miałaś  
aż osiem lat?”

W garderobie nastąpiła chwila ciszy – czekali-
śmy, że artystka zdekonspiruje wreszcie swój pra- 
wdziwy rok urodzenia. Tymczasem Hilda, marszcząc 
jeszcze w owym czasie zgrabny nosek, odpowiedziała 
z niewinną miną: „Cóż w tym dziwnego, przecież  
Fiodor lubił dzieci!” 

Wydawcą zebranych anegdot o ludziach muzyki jest 
Wydawnictwo Muzyczne „Polihymnia” w Lublinie.

 Ryszard Żuchowski

Różanieckie opowieści

Rok 1905 Hrabia August Adam Zamojski nie 
może nacieszyć oczu pięknem odrestaurowanego 
pałacu. Lśniące w nadbużańskim słońcu pokrycie 
dachu napełnia jego serce dumą i radością. Kilka-
naście miesięcy pracy najlepszych w okolicy facho- 
wców spełniło oczekiwania właściciela. Wypie- 
szczone cokoły, z gestem dobrane kolory ścian 
 i rzędem ustawione gazony, z których wprost 
wylewa się mnóstwo kwiecia wszelakiej barwy 
kładzie się rysami radości na twarzy pana. Ryt-
miczne uderzenia szpicrutą o lewą dłoń wskazują 
na kłębek wijących się myśli w głowie hrabiego; 
czegoś mi tu w tym moim gabinecie brakuje, coś ►
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zostało pominięte – ale co? Gdy przeorane głębo-
kimi zmarszczkami czoło Augusta staje się gładkie 
niczym ornament marmurowego kominka, oczy 
wyobraźni rysują wspaniały rzeźbiony sekretarzyk. 
„Ale kto to wykona – myślowa nić wije się niczym 
piskorz - Jan ze Stawek? Tylko, że on już niemal 
tonie w okowicie. A niech tam, zobaczymy - osta- 
tnie uderzenie było mocniejsze od poprzed-
nich i hrabia zawołał do Dymitra, który zmiatał 
ostatnie ślady skończonego remontu: -Spro-
wadź mi tu tego pijaczka Jana, a znajdziesz go 
zapewne pod stolikiem w karczmie – zagrzmiał 
hrabia z dozą pogardy dla domorosłego stolarza.
Dymitr truchcikiem pobiegł do karczmy i już 
z progu w kłębach tytoniowego dymu zmiesza-
nego z oparami okowity dostrzegł jegomościa Jana, 
który wbrew temu, co przewidywał hrabia siedział  
twardo na masywnej ławie stojącej pod oknem.
  — Janie, Jaaanie – Dymitr łapczywie łapał powietrze 
niczym ryba w zmąconej wodzie – hra... hrabia kazał 
mi ciebie przyprowadzić do niego.

Jan spojrzał z niedowierzaniem  i niemal naty- 
chmiast wybiegł na zewnątrz. Nigdy jeszcze hrabia 
nie wzywał go do pałacu, stąd też gnany ciekawością, 
a popędzany przez Dymitra w kilka chwil znalazł się 
na pałacowym dziedzińcu. Schylony pod ciężarem 
świadomości, że oto wkracza w świat hrabiowskiego 
życia, wśliznął się do wnętrza pałacu. Wzrok postaci 
z zawieszonych na ścianach obrazów jeszcze ba- 
rdziej onieśmielał domorosłego stolarza. Hrabia, nie 
spoglądając nawet na Jana, potokiem słów rysował 
przedmiot zlecenia. Adresat natomiast z całej tyrady 
wyniósł tylko tyle, że sekretarzyk ma być wyko-
nany szybko, pięknie i solidnie. Głęboki oddech 
parkowym powietrzem doładował niesamowitą  
wartością tego, który jeszcze przed kilku minutami 

był tak mały, tak wątły, tak mało znaczący. Teraz zaś 
kroczył dumnie jako mistrz od urządzania pałaco-
wych wnętrz. Dymitr, który na co dzień dbał o całe 
hrabiowskie dobra, stał się teraz dla Jana tylko sługą, 
a karczma, w której spędził niemal połowę swego 
dorosłego życia, jawiła się mu jako przybytek dla 
maluczkich. Z Jana zrobił się Pan Jan.
   Cztery księżyce Jan nie wychodził ze swego niewie- 
lkiego warsztatu. Wiosną, gdy tu i ówdzie rozkwi-
tały pierwsze kępy fiołków, Jan wyjechał z opłotków 
dwukółką, na której postanowił zawieźć do pałacu 
wytwór swej pracy. Dumnie kroczył wśród zielenie-
jących się przydrożnych lip, nie bacząc na spogląda-
jących zza węgła sąsiadów. „Wiozę dla Jaśnie Pana 
to, o co mnie prosił przed Bożym Narodzeniem” - 
rzucił w stronę dozorcy wybiegającego ze stróżówki.  
Na powitanie hardo wyciągnął przed siebie swą 
spracowaną dłoń, jak gdyby witał się z kompa-
nem od kieliszka. Hrabia chwycił w uścisku dłoń 
Jana, jednak jego wzrok był już zawieszony na tym,  
co stało na dwukółce. 
— Janie, jakiej żądasz zapłaty za ten piękny mebel 
-zapytał właściciel pałacu, gdy Jan z pomocą  
Dymitra ustawili sekretarzyk we wskazanym miejscu.
— Jaśnie Panie, – zaczął Jan w pośpiechu – znasz 
mnie i wiesz, że dla mnie pieniądze nie mają żadnej 
wartości, a jeszcze mogą na mnie ściągnąć jakie nie-
szczęście, bo to albo mnie zbóje ograbią i obiją przy 
tym, albo też nie daj Boże zgubię te papierki. Ale jak 
już chodzi o zapłatę, to rad bym napić się okowity 
w każdej Twojej Jaśnie Panie karczmie, tyle ile na 
takiego chłopa jak ja wypada.

To, że Jan w okowicie gotów był nawet się kąpać, 
hrabia wiedział, ale formą zapłaty zaproponowaną 
przez Jana był wielce zaskoczony. Dopiero po długim 
namyśle podniósł swój wzrok z blatu sekretarzyka 
i nakazał Janowi, aby zgłosił się do pałacu za trzy dni. 
Dla Jana te trzy dni oczekiwania wydały się trwać 
dłużej aniżeli cztery miesiące pracy. Jeszcze dłużej 
trwało oczekiwanie pod stróżówką na znak lokaja, że 
oto hrabia zjadł śniadanie i czeka na Jana w swoim 
gabinecie. Niemal biegiem pokonał odległość od 
bramy do drzwi pałacu i pełen ciekawości stanął 
tuż za progiem gabinetu. Aż mu głowa poleciała do 
tyłu, gdy przed jego oczyma pojawił się lśniący swą 
miedzianą barwą piękny puchar, mogący pomieś-
cić kwaterkę okowity. Mrużąc w tym blasku oczy, 
Jan dojrzał też wyryte znaki, które wcześniej widział 
nad wejściem do pałacu. Skąd mu było wiedzieć,  
że to herb zacnego rodu Zamojskich. Rado- 

Ruiny pałacowe. Fotografia ze zbiorów T. Sawickiego
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ścią zaiskrzyły jego oczy, gdy poruszając ustami 
bez wydawania dźwięku rozszyfrował <proszę  
nalewać do pełna>. 

Chwycił puchar oburącz jak pojmanego ptaka 
i mocno przycisnął do siebie. Teraz jego prag-
nieniem było, aby jak najszybciej dotrzeć przed 
oblicze karczmarza. Ten zaś na widok tak znamie-
nitego naczynia przyozdobionego świeżo wyrytym 
napisem, który brzmiał dla niego jak rozkaz, odru-
chowo sięgnął po gąsior z napojem pożądanym 
przez licznych bywalców karczmy. Przez zaschnięte 
dotychczas z ogromu wrażeń dnia dzisiejszego 
gardło Jana przelała się cała zapłata za jego trud 
zawarta w pucharze. Działa – uradował się właś-
ciciel pucharu, a teraz do karczmy w Stawkach –  
też działa, i do Korolówki...

Z wielką obawą otworzył lewe oko; sufit, mój sufit, 
powieka odsłoniła prawe oko, więc jestem w domu, 
w swoim domu. Pić, cokolwiek, aby tylko zwilżyć 
drogę do wnętrza, którą wczoraj pokonywała lejąca 
się z pucharu okowita. Zaraz... a gdzie puchar? Jan 
nerwowo drżącymi rękoma zaczął coraz bardziej 
energicznie uderzać w lichą kołdrę przykrywającą 
go. Zerwał się z łóżka na równe nogi. Kilkanaście 
minut poszukiwań przekonały go, że jednak pucharu 
nie ma. Pomny jaką radość sprawił hrabiemu wyko-
nanym meblem, pełen przekonania, że Jaśnie Pan 
znajdzie jakieś rozwiązanie dla zaistniałej sytuacji 
skierował swe kroki w stronę pałacu. Już na pałaco-
wym dziedzińcu dostrzegł hrabiego wykonującego 
znakowanie klaczy w stajni zarodowej. Rozgrzanym 
niemal do czerwoności metalowym przyrządem 
hrabia z wprawą wypalał znaki na końskich zadach. 
Doczłapał Jan nieśmiało do stajennych zabudo-
wań i wlepiwszy wzrok w ziemię, tak aby miast  
zaczerwienionych od okowity oczu widać było 

jedynie krzaczaste brwi cicho zaczął:
— Jaśnie Panie pucharu, który mi wczoraj poda-

rowałeś nie ma i ja nie wiem, gdzie on może być, 
bom go nie zgubił ani też nigdzie nie zostawił, a nie 
ma. Nieee, niech Jaśnie Pan nie myśli, żem go sprze-
dał za butelkę okowity, bo przecie z niego mogłem 
pić do woli o czem wczorajszego dnia się przeko-
nał. Każde kolejne słowo Jana znaczyło kolejną  
szeroką zmarszczkę na czole hrabiego, który 
z jednej strony zdawał sobie sprawę, że puchar jest 
w tej chwili w niepowołanych rękach i ktoś z niego 
korzysta, z drugiej zaś radość z posiadanego mebla 
przeplatała się z litością nad zachowaniem stojącego 
przed nim nieszczęśnika. Zapadłą ciszę nagle prze-
rwał głos hrabiego: 

— Janie, ja ci zrobię coś, czego na pewno nie 
zgubisz do końca swoich dni – i z rozgrzanym żela-
stwem zbliżył się do Jana z zamiarem wypalenia piętna 
na jego czole. Niemal ostatnia kropla litości spra-
wiła, że miast na czole metal przylgnął do Janowego 
karku po prawej stronie poniżej ucha. Hrabia opu 
szczając przyrząd na ziemię zdyszanym głosem rzucił: 
   — Teraz pokażesz to – tutaj otwartą dłonią 
ułożoną na płask wskazał na swej szyi miejsce, gdzie 
u Jana widniało czerwone z podbiegłej krwi piętno – 
i każdy karczmarz będzie wiedział, co ty chcesz.

Jan do ostatka wykonywał ten gest, a co przy tem 
się okowity opił to tylko on wiedział. Natomiast ten 
charakterystyczny znak, który zrodził się w Różance 
przy dworskich stajniach po dziś dzień wykorzystują 
mężczyźni, aby bez zbędnych ceregieli i grzeczności 
udać się na jednego głębszego. 

Tadeusz Sawicki

Pałac w Różance
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Z LITERATURĄ TĄ OD WSCHODU 
ZE  „WSCHODEM”      
Chwila z poezją

Irena Ciesielska-Piech autorka wierszy refleksy- 
jnych o Kresach, Lublinie oraz poświęconych 
pamięci Jana Pawła II. Laureatka XVIII Ogólno-
polskiego Konkursu „Kresów” 2006, Konkursu 
Misericordia pod hasłem „Dawać innym nadzieję”  
II Nagroda 2008.

Wiersze jej specjalnie wyróżniono na XXI Ogó- 
lnopolskim Konkursie Juliusz Słowacki-wieszcz 
2009. Utwory Ireny Ciesielskiej-Piech znalazły się 
w antologii „Jak Ojczyźnie służyć” oraz w antolo-
gii, „Miasto Aniołów” 2009. W roku 2010 zdobyła 
nagrodę specjalną za motywy lubelskie w Konku- 
rsie Ogólnopolskim „Wierność Chrystusa, wierność 
kapłana” oraz wyróżnienie w Konkursie „Lublin 
– dziedzictwem kultury europejskiej” W roku 
2011 zdobyła II nagrodę w XXIII Ogólnopolskim  
Konkursie Poetyckim. Dotychczas opublikowała 
kilka tomików poezji: „Czerwona róża”, „Niezapo-
minajki”, „Święty wśród ludzi”, „Nostalgia Kresowa”, 
„Chabry”. To Polska – Ojczyzna Nasza. Do rąk  
Czytelników oddajemy wybór wierszy „Lublin piękno 
nieodkryte”. W przygotowaniu satyra niepolityczna 
„Dzień jak co dzień”. Poetka swoje utwory prezentuje 
na uroczystościach religijnych i patriotycznych oraz 
na licznych spotkaniach z młodzieżą szkolną. Poezja 
Ireny Ciesielskiej-Piech ma szeroki krąg odbio- 
rców między innymi tomiki wierszy docierają do  
środowisk kombatanckich w kraju i za granicą.

Nostalgia
Tęsknię za tym, co zostało za rzeki granicą 
Dom, bielone ściany z odcieniem lakmusu 
Od południa drzewa, dziadek legionista sadził 
Kwiaty malw, słoneczników złotych 
Konie pędzą, tętent kopyt słyszę 
Tęsknię za kromką rówieńskiego chleba 
Bochen krzyżem znaczony 
Znam smak podpłomyków
Placków na blasze pieczonych 
Zapach wiośniany 
Tęsknię za drogą piaszczystą 
Kościół był drewniany 
Ołtarze, kadzidła, ikony 
Na górce mogiła powstańców styczniowych 
Myślę o Natalce, Janku, Rózi, Saszy 
Wszyscy z jednej szkolnej klasy Świąt było wiele – 
szacunek dla obrzędu, wiary 
Pamiętam twarz kochanej Matki 
Ojca wspartego na lasce, ręce spracowane 
Znał historię od Piastów, daty, victorie, kibitki 
Pamiętam Babunię z różańcem 
Codzienna modlitwa za żywych i zmarłych 
W zimowe wieczory igłą malowała 
Cuda kolorowe na płócienku lnianym 
Obraz Wołynia mam w sercu 
Tęsknię.

Zimowy gobelin
Natura czyni cuda 
Świat srebrem obdarza 
Drzewa bieluchne 
Suknie ubrały 
Faktura misterna, falbany 
W koronach perły 
Pod stopami gobelin 
Błyszczy diamentami 
Pachnie sosną, świerkiem, lasem 
Z nieba lecą gwiazdki 
Cisza Obraz baśniowy trwał chwilę 
Tak jak chwila szczęścia.

Requiem
Z pielgrzymką na Wołyń! 
Sanktuarium – mogiła 
Tam żołnierze ginęli
27 Dywizji Wołyńskiej Piechoty AK 
Kurhan prochy skrywa 
Nad doliną Prypeci krzyż 
Ramionami objął tych co spoczywają 

fot. hl.wbp.lublin.pl
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Tablica bez nazwisk 
Człowiek nic nie znaczy Ilu zginęło? 
Jakie losy tych co zaginęli?
Nikt się nie dowie 
Białe plamy wojny 
Minęło lat sześćdziesiąt 
Walczyli młodzi chłopcy 
Dziś skronie się srebrzą 
Laseczka potrzebna 
Zostało niewielu 
Bóg na wieczną wartę wzywa 
Wspomnienia łzy 
Lekcja polskich dziejów 
Requiem poległym.

Polesie, maj 2004 r.

Aforyzmy Marii Janiny Okoń 
z tomiku „Krawędzie”

Maria Janina Okoń urodziła się 9 grudnia 1929 
roku w Sielcu w powiecie chełmskim. Żona Longina 
Jana Okonia – poety i prozaika. Absolwentka 
Studium Nauczycielskiego w Warszawie, pedago-
giki na UMCS i UW i studium podyplomowego 
z bibliotekarstwa w Instytucie Kształcenia Nauczy-
cieli w Warszawie. Była wybitną nauczycielką. Swój 
czas przeznaczała na pracę pedagogiczną i rodzinno 
– domową. Pisała dorywczo, publikowała niechę- 
tnie. Większość jej tekstów spoczywa w rękopisach.  
Niezwykle wszechstronna. Jest autorką recenzji, 
szkiców, wierszy, fraszek, sentencji i rozpraw peda-
gogicznych. Laureatka wielu nagród i odznaczeń. 
Zmarła 17 września 2001 roku w Lublinie.

„Krawędzie” ujmują tylko część fraszek, które 
wyszły spod pióra Autorki. Ich przesłaniem jest 
człowiek ze swymi wadami, rzeczywistość niosąca 
rozliczne kłopoty i polski harmider polityczny 
i ustrojowy nie zapewniający dostatniego życia 
całemu społeczeństwu. Autorka nie waha się także 
piętnować korupcję, brak patriotyzmu i hipokryzję.

Jej utwory uczą, wychowują i w pewnym sensie 
tłumaczą trudny czas polskiej transformacji ustro-
jowej. Pozwalają uzmysłowić sobie wiele niedo-

strzegalnych prawd i problemów. Skomponowane 
są zgrabnie i gustownie, pełne wieloznaczności, 
a kończy je dyskretna puenta.

Jestem
W głowie mej myśli tłum, 
cogito ergo sum.

Trudne zwycięstwo
Pokora i prawda
na jednej leżą szali,
poniewierana każda,
zawsze cię ocali.

Nie tylko
Nie tylko taca
kościół wzbogaca

Nałóg
Karciarz i alkoholik
na jednym jadą koniu,
zniszczą rodzinę, 
wszystko roztrwonią.

Nie całuj
Nie całuj zachłannie,
bo zaślinisz buzię pannie.

Następstwa
Najpierw wino, kobieta i śpiew,
potem dziecko nieślubne i gniew.

Na urzędnika
Siedzi za biurkiem wyniosły i suchy,
dla interesantów głuchy.

Urząd
Wiele urzędniczych chat,
to zamknięty dla ludzi świat.

Lubieżnik
Tak pieścił brzuch,
aż jej spuchł. 

Idylla
Krysia miała chłopaka,
grzesznie się z nim kochała,
chłopak dał drapaka,
idylla w kołysce została.

►
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Do posłów
Miast o Ojczyźnie radzić,
gryziecie się jak psy, 
przestańcie się wadzić,
czekamy na złote sny.

Skarga księżyca
Skarżył się słońcu księżyc smutny,
że go za lekko musnął sputnik.

Dla innych
Uczyłam innych żyć,
porwałam zdrowia nić.

Wyboje
Marzyłam o świetlistym szlaku,
niosąc głazy w plecaku.

Nostalgia
Cóż mi zostało z tamtych lat?
Wspomnień pąsowy kwiat.

Miłość zwycięża
Jedynie miłość męża
koi codzienne troski,
ból zwycięża,
podaje nektar boski.

Opracowała: 
Malwina Delmaczyńska

Stefan Darda kontynuuje 
swoją przygodę 
z „Czarnym Wygonem”

To już ostatnia część wspaniałego opowiada-
nia Stefana Dardy. Tym wszystkim, którym jedgo 
twórczość „zasmakowała” mówimy – To nie koniec! 
Autor rozpoczął w listopadzie trasę promującą 
kolejną część „Czarnego Wygonu” - „Bisy”. Pisarz nie 
ominął również Włodawy. Z dużą sympatią wspomi-
namy to spotkanie we wspaniałej scenerii Miejskiej  
Biblioteki Publicznej.

Słowo Czarnego 

5. 

Chciała przejść najkrótszą drogą – najpierw 
obok krzyża z rzeźbionym w drewnie Chrystusem, 
a potem obok kościoła, jednak ten banalnie prosty 
plan okazał się niewykonalny. Krzyż musiała obejść, 
nie podchodząc do niego bliżej niż na jakieś dzie-
sięć metrów, a świątynię ominąć jeszcze szerszym 
łukiem, więc poszła piaszczystą drogą, biegnącą 
równolegle do asfaltu.

Na końcu wsi, tuż przed liczącym kilka zabu-
dowań przysiółkiem Bisy, chroniony ramionami 
rozłożystej lipy, stał jeszcze jeden, tym razem meta-
lowy, krzyż przydrożny. Do niego nawet już nie 
próbowała się zbliżać.

Z ostatniego podwórza wypadł Ares – średniej 
wielkości podpalany kundel, którego często pod-
karmiała. Zdarzało się, że czasem nawet nocował 
na jej podwórzu. Pies sadził do niej w podsko-
kach, radośnie popiskując. Teresa przykucnęła, by 
go przez chwilę pogłaskać, jednak Ares stanął jak 
wryty w bezpiecznej odległości. Najpierw przez jakiś 
czas uważnie się przypatrywał, a potem zaczął się 
cofać. Sierść na jego grzbiecie zjeżyła się, wyszczerzył  
kły i głucho warczał.

Teresa podniosła się i sięgnęła do boku, chwy-
tając za rękojeść noża. Precyzyjnym rzutem mogła 
w jednej chwili przerwać nienawistne warczenie. 
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Wiedziała, że trafiłaby idealnie w szyję psa 
i naprawdę miała ochotę to zrobić. Ostatecznie 
jednak postanowiła zostawić sobie tę przyjemność na 
potem. Na razie miała ważniejsze sprawy na głowie. 
Szybkim krokiem ruszyła drogą przez las w kieru- 
nku sąsiedniej wioski.

Czuła się jak wadera, która właśnie trafiła na 
świeży trop rannej zwierzyny. 

6. 

Za kwadrans dwunasta dotarła na parking 
położony naprzeciw gospodarstwa agroturysty- 
cznego w Guciowie. Stał na nim tylko fiat punto. 
 Właśnie jego szukała.

Podeszła bliżej, rozglądając się czujnie. Nie mogła 
w takiej chwili pozwolić sobie na nieostrożność. Gdy 
nikogo nie dostrzegła, czterema mocnymi cięciami 
zniszczyła opony samochodu, a następnie spoko- 
jnym krokiem przeszła przez ulicę i ruszyła w stronę 
widocznego przed nią wzniesienia.

Była już blisko.
Wzgórze było dość strome, ale nawet po kilku 

minutach forsownego marszu pod górę Teresa nie 
odczuwała najmniejszej zadyszki. Deszcz padał teraz 
już mocno, ale nie przeszkadzało jej to w pokony-
waniu kolejnych metrów. Na błotnistej ścieżce 
widziała ślady ciężkich butów. Ktoś musiał iść tędy 
bardzo niedawno.

Nagle z oddali usłyszała huk wystrzału. Ruszyła 
biegiem.

Kiedy dotarła na szczyt wzniesienia, zobaczyła 
przed sobą Słoneczną Dolinę, a na jej tle sylwetkę 
mężczyzny, zmierzającego w stronę Teresy chwie- 
jnym krokiem. Trudno było powiedzieć, czy jest 
pijany, zmęczony, czy też po prostu ma problem ze 
sprawnym poruszaniem się. Wydawało się, że zza 
jego pleców dobiegają milknące dźwięki koście- 
lnych dzwonów, ale to musiało być złudzenie. Znała 
to miejsce i była pewna, że w Słonecznej nie ma 
żadnego kościoła.

To jednak było w tym momencie najmniej ważne.
Interesował ją zbliżający się z trudem może  

pięćdziesięcioletni facet. Miał na sobie brudne, 
zabłocone ubranie.

„A więc to wszystko przez niego? – pomyślała ze 
zdziwieniem. – Przecież to bułka z masłem”.

Dzieliło ich może dziesięć metrów, może mniej, 
a on wciąż jej nie dostrzegł. Szedł, patrząc pod 
nogi, coś do siebie mamrocząc i raz po raz kręcąc 

głową. Uznała, że wystarczy jeden szybki ruch, cios 
w wychudzoną klatkę piersiową i będzie po sprawie. 
Dotknęła noża. Nie mogła się już doczekać.

Mężczyzna wreszcie ją zauważył, ale wzruszył tylko 
ramionami i wciąż zmierzał przed siebie, najwyra- 
źniej licząc, że Teresa usunie mu się z drogi. Kiedy to 
nie nastąpiło, stanął przed nią i zmęczonym, trochę 
błędnym wzrokiem spojrzał jej w oczy.

To był ten moment. Właśnie teraz powinna 
uderzyć.

Zrobiłaby to bez najmniejszego wahania, gdyby 
nie fakt, że w twarzy nieznajomego dostrzegła coś, 
co poruszyło ją do szpiku kości. Na obliczu sporo 
starszego od niej mężczyzny malowało się coś, co 
od momentu stwierdzenia nowotworu u Mateusza 
sama codziennie widziała w lustrze. Ból, poczucie 
straty, beznadzieja istnienia. U niej wszystko było 
świeże, zaś u niego zatarte przez mijający czas, ale 
wciąż doskonale dla niej widoczne…

- Pszpraszm – mruknął i głośno czknął.
Usunęła się ze ścieżki. Patrzyła, jak mija ją i wie-

działa, że nie może go puścić wolno. Wciąż trzymała 
dłoń na rękojeści noża i wciąż pamiętała o swoim 
synu, dla którego się tutaj pojawiła.

Nie potrafiła jednak zadać ciosu.
Obcy przeszedł kilka kroków, a potem się zatrzy-

mał. Mruczał coś do siebie przez chwilę, gestykulo-
wał, aż wreszcie zawrócił i znów się zaczął przybliżać.

„Drwi ze mnie – pomyślała. – Muszę to zrobić!”.
Mimo to, kiedy znów był obok Teresy, ona nie 

potrafiła wywiązać się ze swojego zadania.
– Mam nieźle w czubie – oznajmił, popukał się 

w głowę, a następnie zataczając się, ruszył w stronę 
Słonecznej Doliny. Po kilku krokach potknął się, 
upadł do przodu, ułożył wygodniej i znieruchomiał.

Teresa wyjęła nóż z pochwy i podeszła bliżej. 
Postała przez moment, po czym odrzuciła niedoszłe 
narzędzie zbrodni jak najdalej od siebie. 

7.
 

Dotarcie do Bliżowa zajęło Teresie trzykro- 
tnie więcej czasu niż droga, którą przebyła w prze-
ciwną stronę. Wszystko ją bolało, była przemo-
czona i zmarznięta na kość. Nie mogła się już 
doczekać, aż dojdzie do domu, weźmie ciepłą kąpiel  
i położy do łóżka.

Z ulgą dojrzała pierwsze zabudowania. Po raz 
drugi tego dnia spotkała Aresa, który najpierw 
przyjrzał się jej nieufnie, a potem podbiegł, łasząc się ►
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i prosząc o pieszczotę. Później towarzyszył jej już do 
samego domu. Tym razem nie musiała też ani razu 
nadkładać drogi.

Weszła do środka i stanęła w progu pokoju Mate-
usza. Łóżko było puste.

– Tysiąc razy jej mówiłam, że może zarazić się od 
jej dzieci – mruknęła, ale nie miała siły, aby teraz iść 
do Bożeny z awanturą.

Musiała się położyć, chociaż na chwilę. 

* 
Obudził ją hałas dobiegający z kuchni.
– Bożena?
Siostra weszła do pokoju z uśmiechem.
– Jak samopoczucie? – zapytała.
– Gdzie Mateusz? Prosiłam cię przecież, żebyś go 

nie zabierała do siebie – powiedziała z wyrzutem 
Teresa.

– Daj spokój. Przecież grzecznie bawi się z dzie- 
wczynkami. Przy śniadaniu chyba obie przesadziły-
śmy z winem. Mnie też głowa pęka. Chodź, napi-
jemy się kawy, zjemy trochę ciasta. Czekam na  
ciebie w kuchni.

Teresa natychmiast się ubrała. Nie znalazła nigdzie 
mokrych ubrań, uznała więc, że siostra tymczasem 
pozbierała je z podłogi i zabrała do łazienki.

Usiadła naprzeciw Bożeny. Na zewnątrz wypogo-
dziło się, przez okno wpadało do środka ciepłe, sło-
neczne światło. Nagle usłyszała tupot na schodach, 
a zaraz potem do pomieszczenia wpadł jej syn. Był 
zasapany, zgrzany i cały w skowronkach.

– Cześć, mamo! Pić mi się chce.
Jej serce wykonało gwałtownego koziołka. Pode-

rwała się i złapała syna za rękę.
– Czyś ty oszalał? Przecież tak nie można! Jesteś 

chory, nie wolno ci biegać!
Spojrzał na nią zdziwiony.
– Przecież wczoraj mówiłaś, że całkiem już wyzdro-

wiałem. Prawda, ciociu? – zwrócił się do Bożeny.
– No pewnie. Tereska, daj spokój. Przecież po 

grypie musi nabrać trochę odporności i nałykać się 
świeżego powietrza. Chodź – powiedziała do chłopca 
– dam ci kompotu i wracaj do dziewczynek.

Swoim zwyczajem wypił łapczywie i już go nie 
było. Po chwili z dworu dobiegły odgłosy beztroskiej 
zabawy.

– Nic z tego nie rozumiem. – Teresa kręciła głową, 
szeroko otwartymi oczami patrząc na siostrę. – To na 
pewno piękny sen, ale nie chcę się z niego obudzić.

Wstała i wyszła na zewnątrz.

Dzieciaki bawiły się w łapanego. Wiosna powoli 
budziła się wokół do życia .

Gdy kobieta spojrzała na pobliskie wzgórze, 
na jego szczycie dostrzegła sylwetki dwóch  
mężczyzn. Jednym z nich był nieznajomy zakapturzony  
mężczyzna, odziany w zakonny habit. Drugiego 
znała aż nazbyt dobrze. Jego długie, tańczące w rytm 
podmuchów wiatru siwe włosy, brodę i śniadą twarz 
poznałaby na końcu świata.

Czarny wraz z nieznajomym mnichem, który z tej 
odległości zdawał się być pozbawionym prawego 
ramienia kaleką, przypatrywali się jej przez dłuższy 
czas, a potem odwrócili się i niespiesznie zniknęli za 
krawędzią wzniesienia.

„Czarny nie powiedział, co będzie, jeśli nie spełnię 
jego żądania – pomyślała Teresa. – I dobrze, bo jeśli 
byłaby to jakaś groźba, to z pewnością dotrzymałby 
słowa”.

Nie uspokoiło jej to całkowicie, ale gdy spojrzała 
na biegnącego co sił i śmiejącego się syna, nic już nie 
miało znaczenia.

– Boże, byle by to tylko nie był sen – powiedziała 
cicho i ruszyła w stronę domu. Nie chciała, aby 
Mateusz zauważył, że płacze.

Opracowała:
 Renata Włostowska

Poetycki portret
ks. Jana Twardowskiego 
w szóstą rocznicę śmierci

Ks. Jan Twardowski wśród nielicznej grupy 
kapłanów - poetów zdobył największą popularność 
i uznanie, mimo że nie szukał rozgłosu i nawet nie 
nazywał siebie poetą. Do szerokiej rzeszy czytelni-
ków docierała jego poezja,  poruszając i wzrusza-
jąc swoim urokiem i mądrością. Wiersze księdza 
weszły do zestawu lektur szkolnych i stały się 
tematem analizy literackiej na maturach pise- 
mnych. Młodzi czytelnicy odwiedzali księdza 
z prośbą o ocenę ich wierszy lub prac magisterskich 
na temat poezji, a nawet z prośbą o rozmowę na 
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temat życia, wiary, Boga. Bogata tematyka poezji  
ks. Jana - wiara, miłość, cierpienie, samotność i prze-
mijanie - nasycona jest elementami religijnymi. 
Autor jednak odszedł od łatwego moralizowania 
i próby dydaktyki. Pragnął przede wszystkim przeka-
zać czytelnikowi najważniejsze prawdy o życiu, nie 
omijając także tych tragicznych. Najwięcej miejsca 
ksiądz poświęcił problematyce Boga, wiary i poszu-
kiwaniu sensu życia. Było to niełatwe po przeżyciach 
licznych tragedii II wojny światowej, tym bardziej 
że nie można było liczyć na interpretacje i odpo-
wiedzi wygodne, ułatwione, pozbawione realizmu. 
Bóg w licznych wierszach jawi się w bardzo bogatych 
relacjach z człowiekiem. Jest wszechmogący i nie-
mogący, udowodniony i nie, odnaleziony i skryty, 
pojęty i niepojęty, miłosierny i karzący...

W wierszu pt. „Jest” ksiądz mówi: 
„Bogu nie potrzeba dowodów, doktoratów, tez. 

Bogu wystarczy, że jest”. Boga niekiedy się bardzo 
długo szuka. „Bo uwierzyć, tzn. nawet się jeszcze 
nie pytać, jak długo mamy iść po ciemku”.  Ksiądz 
radzi, aby Boga poznawać przez miłość, bo ona widzi  
najlepiej i najdalej.

Ks. Jan w licznych wierszach pisał także 
o miłości, stwierdzając że dzisiaj spostrzega się wyra- 
źnie kryzys uczuć. Współczesny świat konsumizmu 
narzucił ludziom pewien styl ze swoją zachłannością, 
pośpiechem, niefrasobliwością i brakiem odpowie-
dzialności. Wobec pierwszego planu „mieć” - miłość 
została zepchnięta na dalszy plan. Ksiądz stwie- 
rdza, że kochamy wciąż za mało, za słabo, za krótko 
i często za późno. W wierszach przedstawione są 
różne odmiany miłości - miłość szczęśliwa i nieszczę-
śliwa, trwała i krótka, bezinteresowna i interesowna, 
ślepa i rozważna, trudna, a nawet „miłość bez serca”. 
W wierszu pt. „Miłość” ksiądz mówi: 

„Jest miłość jak sól czy po prostu kamień  
do zjedzenia”. 

Prawdziwy żal i szczere uczucie wzbudza nie-
kiedy śmierć bliskiej osoby. Tę prawdę wyraża wiersz  
pt. „Żal”: 

„Żal, że się za mało kochało, 
że się myślało o sobie, 
że się już nie zdążyło...
Wszystko już potem za późno,
Wszystko już potem za mało,
Choćby się łzy wypłakało...”
Miłość według księdza jest często „Szczęśli-

wym nieszczęściem”, „Pół radością, pół rozpaczą”.   
W wielu wywiadach dziennikarskich ksiądz twier-

dził, że miłość jest zawsze zagrożona i niepewna, 
dlatego wymaga wielkiej pracy nad sobą i walki 
z egoizmem, brakiem odpowiedzialności i uczciwo-
ści. Według księdza miłość nigdy nie jest aksjoma-
tem, najwyżej hipotezą udowadnianą niemal całe 
życie. Z poezji księdza Jana można się dużo dowie-
dzieć o miłości, o jej radościach i niedolach, a jedno-
cześnie o jej wiecznej sile i potędze.

Ks. Jan Twardowski pragnął chociaż częściowo 
wytłumaczyć nam różne ciemne i bolesne strony 
życia, ten niepojęty niekiedy dramatyzm ludzkiej 
egzystencji. Najtrudniej według księdza jest zrozu-
mieć i wytłumaczyć cierpienie, często niezawinione. 
Mimo tych trudności ksiądz szuka pocieszenia 
i pragnie nam je przekazać. W wierszu pt. „Kiedy 
mówisz” pragnie nas przekonać, że nieszczęścia 
potrzebne są do szczęścia: 

„Kiedy Bóg drzwi zamyka, otwiera okno 
Odetchnij, popatrz – spadające z obłoków
Małe, wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia”
W wierszu pt. „Zaczekaj” jest nawet zapowiedź 

nadziei: 
„Niewysłuchane w przyszłości dojrzewa, 
A to niespełnione dopiero się staje”
Samotność to problem również z wielkiego 

obszaru cierpienia. Ma ona różne odmiany i oblicza. 
Bywa samotność zupełna, samotność we dwoje, 
samotność w tłumie, samotność z wyboru i wiele 

ks. Jan Twardowski

►
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innych. Samotność jako częste doświadczenie czło-
wieka jest także motywem poezji ks. Jana. W wierszu 
pt. „Różne samotności” czytamy: 

„Jest samotność, kiedy się nie ma nikogo,
Jest samotnością wiadomość,
List, dworzec pusty, milczenie,
pieniądz genialnie chory,
minuty jak ciężkie kamienie...
Są samotności różne na ziemi, w piekle i w niebie,
Tak rozmaite, że jedna ta, co prowadzi do Ciebie”  

Może być zatem wyjście i nieoczekiwana pociecha.
Jest zdarzenie w życiu ludzkim bardzo drama-
tyczne i nieuniknione - śmierć. Nikt nie jest zdolny 
uwolnić się od niej, a „Ona jest zawsze punktu-
alna i zawsze nie w porę”. W powszechnie znanym 
wierszu „Śpieszmy się kochać ludzi” ksiądz stwie- 
rdza, że to najważniejsze wydarzenie naszego życia 
jest tak szybkie, że „nagle się staje... Nie bądź pewny, 
że czas masz, bo pewność niepewna”. Ksiądz pragnąc 
nas pocieszyć tłumaczy, że przemijamy jak wszystko, 
że umiera wszystko, co jest nieśmiertelne, a zatem 
śmierć ocala od nicości. 

Poezja ks. Jana uczy zgody na świat, w którym 
cierpienie, samotność, przemijanie i śmierć, jakko- 
lwiek nie mogą być usunięte z naszego życia, mogą 
ukazać inną perspektywę wyzwoloną od tragizmu.

Bohater przedstawianego portretu poetyckiego 
kochał świat, jego bogactwo i różnorodność. 
Wyrażał więc zachwyt nad opisywaną rzeczywisto- 
ścią, w której nie zabrakło świata przyrody – zwie-
rząt, ptaków, owadów i roślin.

Poezja ks. Jana charakteryzuje się prostotą, dzięki 
językowi pełnemu potocznych wyrażeń, zwięzłych 
określeń i pomijania wyszukanej ornamentyki. 
Bardzo często treść wierszy zabarwiona jest żartem, 
humorem, dowcipem. Nie brakuje również li- 
cznych aforyzmów, metafor, porównań i paradoksów.  
A oto niektóre: 

„Gdy sensu już nie ma , to sens się zaczyna” ,
„To, czego nie chcesz, najbardziej się przyda”,
„Nie myśl, że czas masz, bo pewność niepewna”,
„Gdy jest nam tylko dobrze, to niedobrze”.

Odnalezienie sensu w pozornym absurdzie na pewno 
nie jest łatwe i wymaga głębszego zastanowienia.

Ks. Jan pragnął nas poprzez swoją poezję pocie-
szyć, pomóc w różnych bolesnych zmaganiach się 
z losem i w odnalezieniu sensu naszego istnienia. 
Dlatego poezję księdza możemy nazwać rodza-
jem remedium na różne choroby i szaleństwa  
dzisiejszego świata.

Ks. Jan Twardowski zmarł 18 I 2006 r. Spoczywa 
w Wilanowie w krypcie dla zasłużonych Polaków 
budującej się Świątyni Opatrzności.

Ksiądz został odznaczony:
I Tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu 

Warszawskiego
II Tytułem doktora honoris causa  Katolickiego   

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
III Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski
IV Nagrodą Brata Alberta
V Nagrodą im. Janusza Korczaka
VI Orderem Uśmiechu od dzieci

Regina Jachimczuk

Kreowanie świata wyobraźnią 

– wybrane wiersze Joanny Szubstarskiej

Skruszony,
wyzwolony
z ceramicznego kształtu
uniósł się
w górę 
dech przedmiotu.
Osiadł proch
ciepłej jeszcze przeszłości
formy.
 
 ***

Kielich życia

Kielich nie zmienia formy,
Kształtowany według wzorca,
Kopia podobnych modeli.
Zawiera w strukturze
Lekkość ruchów ręki
Zatopioną w tkance nieożywionej.
Mieści brzemię uczty życia.
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 ***
Upiorność miejsca
Skrzyżowanych kraterów ścian,
Z punktem świetlistym okna,
Wypukłość mebli
I martwa natura w kadrze,
Zamiast otępienia
Przywołują dreszcz,
Fontannę bodźców,
Spinających szarość atelier
W sensowne momenty.

 ***
Upadek

Upadanie to
Składanie rąk,
Układanie kości,
Wskazywanie na innych
Palcem podniesionym nadal
W górę.

 ***
Słyszę głos
Rozbity wśród gałęzi;
Wspinaczka nut
I pauza.
Odsłona trzecia:
Upadek
- porysowanie skóry
- walka o oddech
I te zęby,
Widzialne kości,
Silniejsze od mięśni,
Wygryzające rezygnację
odsłonę trzecią.

 ***
Żyję na kamieniu
Wyjętym ze stopni świątyni.
Rozkładam ciało,
Nagrzewam materię głazu.
Ci obcy przechodnie,
Strażnicy wybranych znaków Mojżesza,
Wchodzą z tablicami
Do kamiennych mych źrenic.

Joanna Szubstarska

Zemsta według 
Ryszarda Żuchowskiego 
– recenzja najnowszej powieści

„Zadra jest wieczna” 
jest kolejną se- 
nsacyjną powieścią 
Henryka Ryszarda 
Żuchowskiego. Dla 
czytelnika znającego 
książki lubelskiego 
aktora, reżysera 
i pisarza lektura ta 
nie będzie zasko-
czeniem. W końcu 
teatralny entourage 
stanowi cechę ro- 
zpoznawczą prozy 

Żuchowskiego. Akcja powieści rozgrywa się 
więc w tarnowskim teatrze, a głównymi boha- 
terami są aktorzy. 

Detektyw Baryła otrzymuje zlecenie od dramato-
pisarza Sitowca na zorganizowanie znanemu, choć 
niezbyt utalentowanemu artyście Jarosz-Jarosze- 
wskiemu jubileuszu z okazji 25-lecia pracy na scenie. 
Dość nietypowy charakter uroczystości ma polegać 
na jej sfingowaniu. A wydanie dość pokaźnej sumy 
na przygotowanie wieczoru, który w istocie ma się 
nie odbyć, okazuje się niewielką ceną za satysfa- 
kcję, jaką chce osiągnąć zleceniodawca za doznane 
w przeszłości krzywdy.

Powieść czyta się szybko. Choć pojawia się wątek 
z czasów okupacyjnych i lat PRL-u, większość 
akcji rozgrywa się na przestrzeni kilkunastu dni. 
Postaci zostały nakreślone w sposób czarno-biały. 
Mamy więc wyjątkowo niezdolnego i próżnego 
aktora Jaroszewskiego – egoistę nie wahającego 
się używać przemocy również w życiu prywatnym. 
Postać Sitowca, choć szykuje wyrafinowaną zemstę, 
nie wydaje się już jednak tak jednowymiarowa. 
W końcu bohater ma mocny motyw, a nawet dwa. 
Pierwszy dotyczy utraty ukochanej żony Joanny 
Zamkówy odbitej przez niegdysiejszego studen-
ckiego kolegę. Drugi – kradzieży mienia intele- ►
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ktualnego, czyli sztuki, którą Jaroszewski wydaje 
pod swoim nazwiskiem.

Mimo wszystko nakreślenie figury takiej szui jak 
Jarosz powinno mieć nieco więcej psychologicznego 
uzasadnienia. Nikt przecież nie jest z gruntu zły, 
a jakiś pozytywny rys nadałby bohaterowi większej 
wiarygodności. Trudno czynić jednak z tego zarzut 
zważywszy na fakt, że w powieści sensacyjnej raczej nie 
ma miejsca na rozbudowaną charakterystykę postaci.

Poza tym trudno autorowi zarzucić jakiekolwiek 
braki. W końcu Żuchowski jest fachowcem w dzie-
dzinie teatru. Toteż tło sceniczne nakreślone zostało 
jak zwykle znakomicie, z oddaniem wszelkich niua- 
nsów zakulisowego życia pracowników teatru. Pisarz 
wyraźnie trzyma się również zasad gatunku. Szybka 
akcja zawarta na nieco powyżej stu stronach z pe- 
wnością wciągnie podróżnego jadącego pociągiem 
relacji Lublin-Tarnów czy Lublin-Przemyśl. 
Sam autor wielokrotnie wspominał, iż jest przedsta-
wicielem literatury wagonowej. „Zadra jest wieczna” 
zgodnie z regułami powieści sensacyjnej z pewnością 
dostarczy czytelnikowi rozrywki. A dlaczego Tarnów 
lub Przemyśl? Te piękne miasta trzeba zobaczyć, ale 
pełniejszą odpowiedź na pytanie otrzymają czyte- 
lnicy sięgając po ostatnią powieść Henryka  
Ryszarda Żuchowskiego.

Monika Durska

Tęskno mi …
Wspomnienia z Walii

Znakiem naszych czasów jest powszechność 
i dostępność emigracji. Chociaż jestem wierną córką 
naszej poleskiej ziemi, przyszło mi na razie mieszkać 
w dalekiej, mało znanej u nas Walii, będącej częścią 
Wielkiej Brytanii na jej zachodnim brzegu. 

Wyjazd nie „za chlebem”, a raczej „za rodziną”, nie 
z obowiązku a z wyboru.

Księstwo Walii, Nad zatoką Cardigan w mieście 
o tej samej nazwie - odnalazłam swój drugi dom. 
Walia zachowuje odrębność kulturową i oby-
czajową. Oficjalnie jest dwujęzyczna (angie- 
lski, walijski), a wśród starszego pokolenia można  

zauważyć pozostałości historycznych antagonizmów 
pomiędzy Anglią a Walią.

Przyroda obfituje we wszystko, co natura stwo-
rzyła. Góry i wąwozy bogato zalesione, potoki 
rwące, tabuny dzikich koni, morze wzdłuż zacho- 
dniego brzegu z jego urokami – plaże piaszczyste 
i kamienne, foki, delfiny, mewy, a nawet rekiny. 
Klify nadmorskie porośnięte mchami, pełne grot 
i uskoków. Wiekowe lasy, często nieprzebyte jak 
dżungle i zawsze zielone, bo mróz jest tu rzadkoś-
cią. W takie tło wpisane są miasteczka i wioski. 
Stare zamczyska z ich duchami i legendami, łuko-
wate kamienne mosty i hale pełne owiec, koni 
i bydła. Posesje okolone wymuskanymi ogrodami, 
kształtne żywopłoty, kolorowe rabaty i starannie 
wykoszona trawa. Środowisko naturalne czyste 
i przyjazne. Mieszkańcy w większości życzliwi, 
pogodni i uprzejmi, ale bez „polskiej” gościnności. 
Spotkania towarzyskie przy tradycyjnej herbacie lub 
w pubach przy piwie. Młodzież jak wszędzie swo-
bodna, często rozpasana. Widoczna powszechnie 
nadwaga, zwłaszcza u młodych kobiet i ta powsze- 
chność powoduje, że nie ma kompleksu „grubasa”. 
 Na tym zwłaszcza tle zgrabne i eleganckie Polki są 
atrakcją towarzyską. W powszechnej opinii Polak 
to dobra marka, chętnie są zatrudniani i doceniani. 
Tradycje celebrowane dotyczą głównie Rodziny 
Królewskiej, niewiele jest religijnych. Kościoły 
skromne, nieliczni wyznawcy. Tęsknie wspominam 
polskie katolickie obrzędy religijne w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W Walii akcen-
towane są one głównie komercją, prezentami i mają 
zdecydowanie świecki charakter. Niełatwo odna-
leźć „polskie smaki”- ewentualnie w nielicznych  
polskich sklepach.

Zamek i hotel z duchami
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Kuchnia angielska nie ma znanych powsze- 
chnie narodowych potraw, jak wszędzie dominują  
fast-foody i supermarkety. Kolejna więc tęsknota to 
polski chleb, wiejska kiełbasa i domowy bigos. 

Walia to państwo opiekuńcze, posiada rozbudo-
wany system świadczeń socjalnych. Bieda jeśli jest, 
to na życzenie i wśród tak zwanej patologii społe- 
cznej. To bezpieczeństwo socjalne powoduje obniże-
nie wartości pracy i generuje bezrobocie. Bezpłatna 
jest też podstawowa opieka medyczna, włącznie 
z lekami na receptę, natomiast usługi specjalistyczne 
są trudno dostępne i bardzo kosztowne. 

System szkolnictwa odmienny niż w Polsce, 
nauczanie nastawione na samodzielność uczniów, 
dostosowane do ich poziomu. Szkoły multimedialne, 
wzorcowe dla polskich reformatorów oświaty. 

Tak postrzegam Walię z perspektywy włoda- 
wskich korzeni. Można tam realizować swoje marze-
nia, spełniać się zawodowo i prywatnie, żyć wygo- 
dnie i spokojnie,  gdyby nie te tęsknoty, o których 
wspominałam. Jako uzupełnienie tekstu o Walii 
dodaje kilka zdjęć i wierszy, które tam powstały.

Grażyna Rawicka

Projekt likwidacji powiatu włodawskiego 

po II wojnie światowej

Zarys dziejów
powiatu włodawskiego  
 

Jednostka administracyjna powiat włodawski ma 
stosunkowo  niedługą historię. 

W czasach staropolskich terytorium obecnego 
powiatu włodawskiego rozdzielała granica między 
Koroną a Litwą (pod tym względem powiat włodaw-
ski  jest jednym z trzech powiatów obecnego woj. 
lubelskiego- obok pow. bialskiego i parczewskiego-  
które   przed  rozbiorami wchodziły  w skład dwóch 
państw). Dzisiejsze gminy Hańsk, Urszulin, Wola 
Uhruska i częściowo Włodawa leżące na południe od 
rzeki Włodawka, wchodziły w skład  powiatu chełm-

skiego w Ziemi Chełmskiej należącej do koronnego 
województwa ruskiego, a miasto Włodawa i gminy 
Sławatycze, Hanna, Wyryki i  Sosnówka  leżące na 
północ od rzeki Włodawka - w skład powiatu brze-
skiego w województwie brzesko-litewskim Wielkiego 
Księstwa Litewskiego [1]. Warto dziś pamiętać, że 
zaledwie 211 lat temu była tu Litwa, obowiązywało 
prawo litewskie,  posługiwano się  językiem rusko-
-białoruskim, a dominującym wyznaniem było gre-
kokatolickie. I choć Koronę i Litwę dzieliła granica 
niemal symboliczna, bo wyznaczana jedynie przez 
kopce graniczne, to różnice między obu państwami 
tworzącymi Rzeczypospolitą Obojga Narodów  
były ogromne.

III rozbiór Polski  w 1795 roku zmienił całko-
wicie administracyjną przynależność  ziem nad 
Włodawką i Bugiem. Z woli zaborców stały się 
jedyną częścią  Wielkiego Księstwa Litewskiego 
zagarniętą przez Austrię, która  na przejętych tere-
nach nad Bugiem i Wisłą utworzyła swoją nową 
prowincję nazwaną  Galicją Nową lub Zachodnią. 
W 1796 roku austriacki zaborca dokonał podziału 
administracyjnego Galicji Zachodniej na  cyrkuły, 
wytyczając ich granice przekreślające całkowicie 
staropolskie podziały administracyjne. Zacho- 
dnią część powiatu brzeskiego Austriacy podzie-
lili pomiędzy dwa cyrkuły: chełmski i bialski. 
Włodawa  znalazła się w cyrkule chełmskim, po 
raz pierwszy połączona z ziemiami dawnej Korony. 
W 1803 roku zaborca dokonał nowego podziału 
Galicji Zachodniej. Z  dwóch  cyrkułów che- 
łmskiego i bialskiego utworzono  wówczas nowy, 
duży cyrkuł włodawski [2]. 

W taki sposób Włodawa po raz pierwszy w swej 
historii  została siedzibą władz samodzielnej je- 
dnostki administracyjnej, cyrkułu włodawskiego. 
Była wszakże tylko  stolicą  tytularną, bo z powodu 
braku odpowiednich budynków w których 
mogłyby się pomieścić władze cyrkularne, siedzibą 
cyrkułu włodawskiego została Biała Radziwiłło- 
wska ( obecnie Biała Podlaska ), dysponująca potę- 
żnym atutem w postaci zamku radziwiłłowskiego 
z dużą liczbą pomieszczeń, adaptowanych przez 
Austriaków na lokale biurowe Urzędu Cyrkula- 
rnego. Dodajmy wszakże, że Austriacy zastana-
wiali się, czy nie przenieść siedziby władz cyrkułu  
włodawskiego do Parczewa.

Wiosną 1809 roku armia księcia Józefa Ponia-
towskiego wyrzuciła Austriaków z terenów między ►
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Wisłą a Bugiem. W imieniu Napoleona książe 
utworzył  tymczasową administrację  na wyzwo-
lonych terenach, zastępując  starostwa cyrkularne  
Urzędami Administracji Powiatowej. Po zawa- 
rciu przez Francję i Austrię traktatu pokojowego 
w Schoenbrunn (14 października 1809 roku)  
tereny Galicji Zachodniej zostały włączone w skład 
Księstwa Warszawskiego. Dekretem z  17 kwietnia 
1810 roku król saski i książę warszawski Fryderyk 
August Wettyn  podzielił ziemie wyzwolone spod 
zaboru austriackiego na  cztery nowe departamenty  
(w Księstwie Warszawskim przyjęto pruski 
podział administracyjny), w tym lubelski i sie- 
dlecki. Departamenty dzieliły się na powiaty. 
Na mapie  Księstwa Warszawskiego pojawiła się 
wówczas  nowa jednostka administracyjna depa- 
rtament siedlecki, a w jego granicach powiat wło-
dawski [3] (tak więc ta jednostka administracyjna 
ma 196-letnią tradycję). Powiat włodawski objął  
swoimi granicami  tereny na południe i północ 
od  rzeki Włodawki (w zasadzie obszar dzisiejszego  
powiatu włodawskiego). 

Razem z klęską Napoleona upadło Księstwo 
Warszawskie. Zwycięskie mocarstwa podzieliły na 
Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku Europę  pomię-
dzy   siebie. Na terenach pomiędzy Bugiem a Wisłą 
powstało z woli cara Aleksandra I Królestwo Polskie.  
16 stycznia 1816 roku książę namiestnik Królestwa 
Polskiego gen. Józef Zajączek  ogłosił postanowienie 
wprowadzające  nowy podział administracyjny Kró-
lestwa [4]. Powrócono do staropolskiego podziału na 
województwa, które podzielono na nowe,  większe 
jednostki administracyjne obwody, utworzone 
z połączenia z reguły dwu dotychczasowych powia-
tów. Siedlce pozostały teraz stolicą województwa. 
W miejsce powiatu  włodawskiego i radzyńskiego 
utworzono obwód radzyński. Powiaty  zostały zacho-
wane jedynie jako okręgi wyborcze dla sejmików szla-
checkich, które wybierały posłów na Sejm Królestwa 
oraz jako okręgi sądów pokoju. W 1837 roku  władze 
carskie, w ramach represji po Powstaniu Listopado-
wym i przygotowań do rusyfikacji ziem polskich, 
wprowadziły rosyjskie nazewnictwo w admini-
stracji. Staropolskie województwa zostały zamie-
nione na rosyjskie gubernie [5], a w pięć lat później 
w 1842 roku obwody na powiaty, z pot. języka rosy- 
jskiego „ujezdy”, a powiaty na okręgi „okrugi” [6]. 
Włodawa była odtąd siedzibą „okrugu” w „ujeździe” 
radzyńskim guberni siedleckiej.  

W 1844 roku  Rosjanie dokonali kolejnej zmiany 
podziału administracyjnego Królestwa - z sześciu 
dotychczasowych guberni utworzyli trzy duże. 
Gubernie lubelską i podlaską  połączono w jedną 
dużą  gubernię lubelską [7]. Włodawa po raz pie- 
rwszy w swej historii została połączona administra-
cyjnie z Lublinem, wchodząc   razem z „ujezdem”  
radzyńskim w skład  guberni lubelskiej. Na mocy 
ukazu carskiego z 19/31 grudnia 1866 roku  przy-
wrócono do  życia  gubernię siedlecką, w skład której 
wszedł ponownie powiat włodawski [8]. Powiaty, teraz 
mniejsze, podzielono na nowe, duże gminy (dotych-
czas, od 1855 roku, gmina wiejska miała minimum 
50 dymów, teraz w jej skład wchodziło kilkanaście, 
kilkadziesiąt wsi): Bytyń, Dębowa Kłoda, Hańsk, 
Horodyszcze, Krzywowierzba, Opole, Romanów, 
Sobibór, Turna, Tyśmienica, Uścimów, Włodawa, 
Wola Wereszczyńska i Wyryki łącznie czternaście 
gmin wiejskich i  pięć miast: Horodyszcze, Ostrów   
(zwany przez Rosjan Siedleckim), Parczew, Wi- 
sznice i Włodawa-Orchówek [9]. Podział ten 
przetrwał do 1913 roku. Wówczas to carat sfna-
lizował wieloletnie starania rosyjskich nacjo- 
nalistów o wydzielenie Chełmszczyzny i Po- 
dlasia z Królestwa Polskiego i włączenie ich do Rosji. 
23 czerwca/6 lipca 1912 roku rosyjska Duma Pa- 
ństwowa podjęła uchwałę o utworzeniu z terenów 
nadbużańskich guberni lubelskiej i siedleckiej nowej 
guberni chełmskiej [10]. W jej granice włączono wło-
dawski „ujezd”  składający się z następujących gmin:  
Hanna, Hańsk, Horodyszcze  (z siedzibą w Wisz-
nicach), Jabłoń, Krzywowierzba, Opole, Ostrów, 
Romanów (z siedzibą w Sosnówce), Sławatycze, 
Sobibór Nikołąjewski (z siedzibą w Zbereżu), Turno 
(z siedzibą w Zamołodyczach), Uścimów, Włodawa 
(z siedzibą władz gminnych w Szumince), Wola 
Wereszczyńska, Wyryki.  W porównaniu z latami 
1867 - 1913 powiat włodawski utracił, potrakto-
wane przez Rosjan jako czysto polskie i psujące staty-
stykę narodowościową przeznaczonej do rusyfikacji 
guberni, gminy Dębowa  Kłoda  i Parczew, a zyskał 
gminę Jabłoń  przyłączoną z powiatu radzyńskiego. 
Rosjanie zlikwidowali też definitywnie gminę Bytyń. 

Podczas I wojny światowej, w okresie okupacji 
niemieckiej ( 1915-1918), teren powiatu włoda- 
wskiego  podlegał zarządowi okupacyjnych władz 
wojskowych w postaci tzw Etapen-Inspektion 
Bug w Białej Podlaskiej (komenda etapowa po- 
dległa dowództwu wojsk Ober-Ostu w Brze- 
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ściu nad Bugiem). Bezpośrednią władzę we 
Włodawie i Parczewie sprawował komendant 
etapowy we Włodawie [11]. Po pokoju brzeskim  
podpisanym 9 lutego 1918 roku przez państwa 
centralne (Niemcy, Austria, Węgry, Bułgaria) z tzw.  
Centralną Radą Ukraińską powiat włodawski 
„podarowano” tworzącemu się państwu ukra-
ińskiemu. Ostatecznie Niemcy i Austria nie 
ratyfikowały traktatu brzeskiego i teoretyczna przy-
należność Podlasia i Chełmszczyzny do Ukrainy  
nie stała się faktem [12].

W Polsce niepodległej Ustawa Tymczasowa 
z sierpnia 1919 roku utworzyła województwo 
lubelskie z terenów przedwojennych guberni lube- 
lskiej i chełmskiej [13] . Wśród 19 powiatów tegoż 
województwa był powiat włodawski o powierzchni  
2 173 km kw (największy w województwie), 
zamieszkały przez 119,9 tys. osób. Powiat miał 
trzy miasta: Włodawa, Parczew i Ostrów oraz 14 
gmin  wiejskich  (197 gromad wiejskich i 451 mie- 
jscowości): Dębowa Kłoda, Hańsk, Krzywo-
wierzba, Opole (z siedzibą władz gminnych 
w Podedwórzu), Romanów (z siedzibą w So- 
snówce), Sławatycze (z siedzibą w Hannie), Sobibór  
(z siedzibą w Zbereżu), Uścimów, Tyśmienica,    
Wisznice, Włodawa (z siedzibą w Szumince), 
Wola Wereszczyńska,  Wołoskowola i Wyryki [14].  
Już przed II wojną  dały znać o sobie w powiecie 
tendencje odśrodkowe. Parczew i gminy położone 
wokół tego miasta rozpoczęły starania w Lublinie 
i Warszawie o likwidację powiatu włodawskiego 
i utworzenie powiatu parczewskiego, a mie- 
szkańcy gminy Wisznice o przyłączenie ich gminy  
do powiatu bialskiego. 

W 1939 roku hitlerowscy okupanci zlikwi-
dowali powiat włodawski. Po utworzeniu 26  
października 1939 roku Generalnego Guberna-
torstwa (GG) Niemcy podzielili jego teren na 
cztery dystrykty,w tym lubelski. Z kolei dystrykt 
lubelski został podzielony na dziesięć powiatów- 
Kreise (przed wojną było w woj. lubelskim 19 
powiatów), wśród których nie było powiatu wło-
dawskiego. Jego teren został przez okupanta roz-
parcelowany pomiędzy sąsiednie cztery powiaty 
[15]. Gminy Sławatycze, Wisznice, Romanów  
i Opole hitlerowcy włączyli do powiatu bia- 
lskiego, gminy Krzywowierzba, Dębowa Kłoda 
i miasto Parczew do powiatu radzyńskiego, gminę 

Uścimów i Tyśmienica do powiatu lubelskiego, 
a miasta Włodawa i Ostrów oraz gminy Włodawa, 
Hańsk, Sobibór, Wola Wereszczyńska, Wołosko-
wola i Wyryki weszły w skład pow. chełmskiego. 
Aby staroście chełmskiemu łatwiej było zarządzać 
odleglejszymi gminami dawnego pow. włoda- 
wskiego, utworzono we Włodawie Landkkomissa-
riat (quasi filię starostwa - Kreishauptmanschaft). 

Podział ten przetrwał do końca okupacji hitle-
rowskiej. PKWN powrócił do podziału admini-
stracyjnego funkcjonującego przed wojną dekret 
Komitetu z 21 sierpnia 1944 roku znosił podział 
terytorialny wprowadzony przez hitlerowców [16]. 
W reaktywowanym województwie lubelskim przy-
wrócono do życia także powiat włodawski.  Składał 
się on z trzech gmin miejskich (Włodawa, Parczew 
i Ostrów) oraz czternastu gmin wiejskich:  Dębowa 
Kłoda, Hańsk, Krzywowierzba, Opole, Romanów, 
Sobibór, Sławatycze, Tyśmienica, Uścimów, 
Włodawa, Wołoskowola, Wyryki, Wola Were- 
szczyńska i Wisznice. Powiat włodawski miał 
wówczas  powierzchnię 2 430 km kw., 13 215 mie- 
szkańców w miastach i   69 tys. mieszkańców  na 
wsi (dane ze spisu ludności przeprowadzonego 
w dniu 14 lutego 1946 roku),tj. o 44 tys. mieszkań-
ców mniej w porównaniu z 1939 rokiem. Szcze-
gólnie drastyczny był ubytek ludności miejskiej. 
Włodawa, która przed wojną miała 9 084 miesz-
kańców (dane z 1937 roku), po wojnie w 1946 
roku- doliczyła się ich zaledwie 4 438. W wyniku 
zagłady Żydów ludność miasta zmniejszyła się 
o 52 procent Parczew stracił 35 procent swojej 
przedwojennej populacji (z 10 200 mieszkańców 
do 6 626) i stał się miastem większym od stolicy  
powiatu Włodawy.  

Stanisław Jadczak

Od redakcji: W kolejnych numerach naszego 
kwartalnika będziemy kontynuować tę obszerną 
publikację. Zachęcamy do lektury.
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UDKA 
W GALARECIE

(potrawa przygotowana i polecana przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Stawkach)

Składniki:
1 kg udek z kurczaka,
2 marchewki,
groszek, kukurydza,
1/2 selera, 2 pietruszki,
przyprawy (pieprz, sól itp.),
żelatyna 100g,
czosnek,
ugotowane na twardo jajo

Sposób przygotowania:
Z udek i warzyw ugotować wywar 
(2 litry). Żelatynę namoczyć 
w niewielkiej ilości zimnej wody. 
Wywar przyprawić solą, pieprzem, 
dodać czosnek i namoczoną żela-
tynę, a następnie zagotować. 
W salaterkach poukładać mięso 
z ugotowanych udek, pokrojone 
jajo, marchew pokrojoną i kostkę 
lub plastry, wysypać groszek 
i kukurydzę i zalać przyprawio-
nym wywarem. Smacznego!

     SMACZNEGO !!!

SZYNKA
 PIECZONA

(potrawa przygotowana i polecana przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Susznie)

Składniki:
szynka z kością,
ocet,
oliwa,
szklanka wina,
cebula,
estragon,
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Z szynki tylnej zdjąć skórę i zama-
rynować na trzy doby w następują-
cy sposób: wlać kwaterkę octu, tyle 
samo oliwy, szkl. Wina, dodać ko-
rzeni rozmaitych, cebuli, estragonu 
i troszkę soli. Po kilku dniach, gdy 
szynka się zamarynuje, wyjąć, włożyć 
na rożen i na dobrym ogniu opiec do 
połowy. Potem włożyć do brytfanny, 
polać resztą smaku, w którym szy- 
nka mokła, przykryć papierem i piec 
w piecu. Można podawać z nalewką 
własnej roboty. Smacznego!

NALEWKA 
„BURSZTYNOWY STAW”

(potrawa przygotowana i polecana przez 
Kolo Gospodyń Wiejskich w Stawkach) 

Składniki:
1 litr alkoholu (wytwarzanego do-
mowym sposobem)
1 łyżka startej starej huby brzozo-
wej (włoknouszek ukośny)

Sposób przygotowania:
Hubę brzozową zalać alkoholem  
i odstawić w ciepłe, nasłonecznione 
miejsce na 14 dni. Następnie prze-
cedzić, rozlać do butelek i odstawić 
w chłodne miejsce. Nalewka ma 
właściwości lecznicze.

SMAKI POLESIA

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

Opracowała: Renata Włostowska

j
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I Ty możesz zostać 
obserwatorem przyrody!

Coraz rzadsze korony drzew i krzewów pozba-
wione liści późną jesienią i zimą sprzyjają obserwa-
cjom ptaków i ssaków leśnych. W zadrzewionym 
terenie łatwiej niż o innych porach roku zauważyć 
ptactwo poszukujące pokarmu. Ten czas także jest 
okazją do pomocy w przetrwaniu zimy naszym 
skrzydlatym przyjaciołom. 

Każdy teren - las, pole, sad czy ogród - to dobre 
miejsce obserwacji przyrodniczych. W lesieod paź-
dziernika do połowy listopada to czas tokowania 
jarząbków – leśnych kuraków wielkości prawie 
wszystkim znanej kuropatwy. Kogutki tych ptaków 
najpierw nawołują, a potem walczą ze sobą. Jest 
zatem okazja bliżej przyjrzeć się tym ciekawym 
ptakom o bardzo skrytym trybie życia przez pozo-
stałą część roku. Możemy je obserwować chociaż 
przez chwilę w takich obszarach lasu, gdzie wystę-
pują nawet małe kępy świerków. 

Jest także duże prawdopodobieństwo spotka-
nia większych zwierząt leśnych. Po wrześniowym 
rykowisku jelenie z powrotem chodzą w chma-
rach (stadach) - osobno łanie (samice) z młodzieżą, 
a osobno dorosłe byki. Po bukowisku - okresie 
godowym łosi można spotkać je spokojnie żeru-
jące. Nawet duże zwierzęta, gdy stoją bez ruchu, 
jest trudno zauważyć. 

Łosie – największe zwierzęta lasów Lubelszczy-
zny doskonale maskują się w terenie. Dopiero kiedy 
spłoszone ruszą, to ze zdumieniem stwierdzamy, że 
podeszliśmy tak blisko i ich wcześniej nie widzie-
liśmy. Tegoroczna jesień jest bardzo korzystna dla 
zwierzyny leśnej, gdyż obrodziły obficie dęby, co 
zdarza się co pięć-siedem lat. Zatem żeru w postaci 
żołędzi było pod dostatkiem. Pod dębami możemy 
spotkać najczęściej dziki, jelenie i sarny. 

Gromadzenie się zwierzyny w dąbrowach i prze- 
jścia na miejsca żerowania przez drogi asfaltowe 
stanowi zagrożenie dla użytkowników ruchu dro-
gowego. Dlatego w tym miejscu apeluję o przy-
słowiowe zdjęcie nogi z gazu, kiedy przejeżdżamy 
przez las podczas rannej i wieczornej szarówki lub 
w nocy. To są w ciągu doby pory największej akty- 
wności zwierzyny i największe prawdopodobieństwo 
jej spotkania. Pierwsze opady śniegu stanowią dla 

►
Łoś
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zwierząt nowość, więc wtedy niechętnie się przemie- 
szczają. Lecz już następnego dnia możemy odczytać 
na śniegu tropy leśnych mieszkańców. Analizując 
odciski łap na śniegu, wiemy jakie zwierzęta żyją 
w naszej okolicy. To bardzo ciekawe doświadczenie, 
kiedy widziany na śniegu trop zwierzyny możemy 
znaleźć w książce (przewodniku czy atlasie) i zide- 
ntyfikować, jakie zwierzę go pozostawiło. W pra- 
ktyce leśnicy i myśliwi tropienie stosują do inwe- 
ntaryzacji zwierzyny w terenie. My zaś jak detektywi 
możemy prześledzić całe trasy wędrówek różnych 
mieszkańców lasów i pól. Czasami możemy zao- 
bserwować inne, bardzo ciekawe ślady bytności 
zwierząt. Wędrując polami na samotnych kolcza-
stych krzewach, np. tarniny, spotykamy nadziane na 
cierniach martwe gryzonie (myszy i norniki), nawet 
na znacznej wysokości. Jest to spiżarnia małego dra-
pieżnego ptaka – srokosza. Pozostaje on u nas na 
zimę. Samego właściciela spiżarni możemy z łatwo- 
ścią zlokalizować na drutach linii energetycznej. 

Tym, którzy z różnych powodów nie mogą wybrać 
się na spacery terenowe polecam gorąco obserwację 
ptaków przy karmnikach (najlepiej wykonanych 
własnoręcznie). Trzeba pamiętać, że jak podjęliśmy 
się dokarmiać ptaki jesienią, to należy to kontynu-
ować do wiosny. Ptaki przyzwyczajone są do stałych 
miejsc dokarmiania, gdy je przerwiemy, zanim 

w trudnych warunkach znajdą jedzenie, to zginą. Za 
odrobinę naszej dobroci w zorganizowaniu zimowej 
stołówki wiosną i latem odpłacą nam swoją obe- 
cnością, śpiewem i zjadaniem w sadach i ogrodach 
szkodliwych owadów. Nasz mały krajowy ptaszek – 
rudzik, aby wychować pisklęta z jednego lęgu łowi  
pięć-sześć tysięcy owadów, a dobrze nam znana 
sikorka bogatka 7,8 do 9,5 tysiąca owadów. Patrząc 
na nieznane nam ptaki przy karmnikach przy 
pomocy atlasu, można oznaczyć dokładnie gatunki, 
fotografować je, ale też obserwować ich zachowanie. 

Okazuje się, że u sikorek bogatek przy jedzeniu 
jest hierarchia. Najpierw jedzą osobniki postawione 
wyżej, a potem te z niższych warstw. Grubość cza- 
rnego pasa upierzenia na brzuchu obrazuje który 
ptak jest najważniejszy. Dzisiaj jest naprawdę dużo 
łatwo dostępnych książek przyrodniczych: przewo- 
dników czy atlasów, za pomocą których coraz więcej 
zwierząt rozpoznamy. W marketach można też za 
przystępną ceną kupić lornetkę. To z pewnością na 
początek wystarczy. Aparat cyfrowy też znajdzie się 
prawie w każdym domu. Więc czemu nie wyko-
rzystać go do zdjęć przyrodniczych? Można zatem 
udokumentować to, co w terenie zaobserwowaliśmy. 
Warto wiedzieć więcej o tym, co nas otacza.

 Krótko zasygnalizowałem, co można zobaczyć 
spacerując w terenie, a czeka nas wiele ciekawych 
obserwacji najróżniejszych zwierząt. Życzę wobec 
tego ciekawych obserwacji o tej trudnej dla zwierząt 
porze roku, kiedy z obfitego jesiennego żeru prze-
chodzi na ubogą zimową dietę. 

Włodzimierz Czeżyk

Przy opracowaniu artykułu korzystano z nastę- 
pujących źródeł:

1. Andrzejczyk Tadeusz „Dąb szypułkowy i bezszy-
pułkowy – hodowla” PWR i L, Warszawa 2009r. 

2. Kruszewicz Andrzej G. „Ptaki polski wróblowe – 
ptaki śpiewające” Multico Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa 2006r. 

3. Zawadzka Dorota, Zawadzki Jerzy „Ptaki naszych 
lasow” Wydawnictwo Świat , Warszawa 2005r.

Kogutek jarząbka
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WALKA POD 
WYRYKAMI-ADAMPOLEM 
8 MAJA 1944 
III Rajd Szlakiem Walk Partyzanckich

27 września 2012 roku odbył się III Rajd Szla-
kiem Walk Partyzanckich zorganizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe we Włodawie przy współudziale 
włodawskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy  
AK oraz włodawskiego Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Jednym 
z głównych celów tegorocznej edycji rajdu było 
przypomnienie mało znanej na ogół w historii walki, 
jaka została stoczona przez zgrupowanie partyza- 
nckie „Jaremy” z Niemcami w dniu 8 maja 1944 
roku pod Wyrykami-Adampolem.

W rajdzie  uczestniczyła młodzież I i II LO  
i Gimnazjum Zawodowego we Włodawie oraz 
Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej. Udział wzięli 
również kombatanci – uczestnicy walki pod 
Wyrykami-Adampolem.

Rajd rozpoczął się na cmentarzu wojennym przy 
ulicy Lubelskiej we Włodawie. Uczestnicy rajdu 
zostali powitani przez:
•	 Uczestnika walk partyzanckich w struktu-

rach Lotnego Oddziału Partyzanckiego AK 
Nadbużanka, jednocześnie uczestnika walki 
pod Wyrykami-Adampolem – mjr Stanisława 
Pasikowskiego ps. „Tygrys”,

•	 Przedstawiciela Starostwa Powiatowego we 
Włodawie - Mariusza Zańko,

•	 Prezesa Włodawskiego Koła ŚZŻ AK, uczest-
nika walki – kpt. Edmunda Brożka ps. „Jeleń”.

•	 Piszącego ten artykuł – Prezesa włodawskiego 
Oddziału PTTK Mieczysława Tokarskiego, 
który przybliżył też historię cmentarza wojen-
nego we Włodawie – miejsca pochówku 
żołnierzy KOP poległych pod Wytycznem, 
poległych żołnierzy 33 Rezerwowej Dywizji 
Piechoty płk. Tadeusza Zieleniewskiego 
w ataku na Włodawę (17 wrzesień 1939 r.) 
oraz innych poległych w strukturach wojsko-
wych i partyzanckich w okresie II wojny świa-
towej na terenie miasta Włodawy i okolicy.

Następnie uczestnicy rajdu udali się przed sie-
dzibę Komendy Powiatowej Policji. Po drodze, obok 
cmentarza parafialnego, wspomniano o pochowa-
nych tu uczestnikach wojny partyzanckiej 1863-64, 
poległych w bitwie pod Adamkami. Przed tablicą 
pamiątkową (była siedziba UB) referat wygłosił 
znawca walk podziemia antykomunistycznego – 
historyk Grzegorz Makus. 

Z kolei przed pomnikiem Fundacji „Pamiętamy”, 
poświęconemu „żołnierzom wyklętym”, tema-
tykę walk z lat 1944-51 przybliżył przedstawiciel  
Starostwa Powiatowego – Mariusz Zańko II etap 
trasy rajdowej to:
•	 Wyryki-Adampol – miejsce bitwy upamię- 

tnione pomnikiem postawionym w pięć-
dziesiątą rocznicę walki z inicjatywy  
Edmunda Brożka.

•	 Adampol – teren getta i miejsce mordu lu- 
dności żydowskiej - miejsce spalenia ciał pole-
głych partyzantów upamiętnione pomnikiem,

•	 Pałac myśliwski Zamoyskich – tablica pamią- 
tkowa poświęcona gen. Franciszkowi Klee- 
bergowi i SGO „Polesie”, 

•	 Przejście piesze urokliwymi ścieżkami leśnymi, 
wzbogaconymi pamiątkowymi kamieniami 
dokumentującymi zdobycze myśliwskie 
Zamoyskich w kierunku Adamek, gdzie 
nastąpiło zakończenie rajdu przy ognisku 
z tradycyjnym bigosem.

W miejscu walki przed pomnikiem w Adampolu 
oraz przy ognisku w Adamkach bogatymi wspo-
mnieniami dzielili się uczestnicy tamtych zdarzeń: 
mjr Stanisław Pasikowski, kpt. Zygmunt Pękała 
i kpt. Edmund Brożek. 

Pamiątkowa plakietka

►
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Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć słowa 
Starosty Włodawskiego Wiesława Holaczuka, po- 
dsumowującego imprezę: „Rajd był m.in. elementem 
edukacji historycznej i formą uczczenia bohaterskich 
postaw Polaków podczas II wojny światowej i bez-
pośrednio po niej. Uczono się więc historii w sposób 
niejako naoczny. Jako historyk wiem, że jest to 
o wiele ciekawsze, niż siedzenie nad podręcznikami. 
Od uczestników rajdu dowiedziałem się również, że 
był też doskonałą lekcją historii. Jestem przekonany, 
że rajd już się wpisał w pejzaż wydarzeń powiato-
wych i w następnych latach będzie kontynuowany”.

Opis walki stoczonej z wojskiem niemieckim 
w dniu 8 maja 1944 roku w okolicy Wyryki-
-Adampol - przekazany przez uczestnika walki – 
Pana kpt. Edmunda Brożka.

Uczestnik akcji zbrojnej – szeregowiec Edmund 
Brożek ps. „Jeleń” służył w I plutonie 2 kompa-
nii 7 p.p Leg, Oddział Partyzancki Armii Krajo-
wej, którym dowodził major Bolesław Flisiuk ps. 
„Jarema”. Akcją pod Wyrykami – Adampolem kiero-
wał por. Stanisław Parzebudzki ps. „Mars”. Przewo- 
dnikiem terenu był zastępca por. St. Parzebudzkiego, 
wachmistrz Józef Dohojda ps. „Sępowicz”.

Wyprawa na akcję z Niemcami nastąpiła w pobli-
skiej wsi Lubień, w poniedziałek 8 maja 1944 roku 
Walkę stoczyła 2 kompania „Marsz i kilku żołnie-
rzy z 1 kompanii por. Ludwika Pałysa ps. „Ludwik”. 
Ogółem w walce brało udział 72 żołnierzy AK. 

W niedzielę 7 maja 1944 roku zakwaterował 
się w Lubieniu nasz oddział partyzancki AK – 2 
kompania. W tym dniu w niedzielę odbywała się 
w Lubieniu zabawa taneczna, na którą poszło wielu 
z nas - partyzantów. Przed samym wieczorem przy-
szedł nasz dowódca Stanisław Parzebudzki na tę 
zabawę celem zabrania wszystkich żołnierzy na 
kwaterę. W tym czasie polkę grali żołnierze AK, 
którzy wyręczyli muzykantów byli to: Edmund 
Brożek – skrzypce i Kazimierz Grabowski ps. „Sęp” 
– harmonia. Dowódca Stanisław Parzebudzki kazał 
zwrócić instrumenty i zarządził zbiórkę, podał rozkaz 
udania się do kwatery. Warty przez naszych żołnierzy  
zostały wzmocnione. 

Jeszcze w niedzielę wieczorem żołnierze szeregowi 
nic nie wiedzieli o akcji. Dopiero w poniedziałek 
rano po zbiórce dowódca podał do wiadomo-
ści cel akcji, na którą mieli iść tylko ochotnicy. 
Chęć wyrazili wszyscy, ale dowódca wybrał tylko 

 

kilku żołnierzy, bo inni potrzebni byli do innych 
zadań, więc zostali.

Dowództwo AK otrzymało meldunek z placówki 
o przyjeździe wojsk niemieckich po kontyngent do 
wsi Wyryki. W meldunku podano, że Niemcy do 
Wyryk przyjadą siedmioma samochodami po zie- 
mniaki. Dowódca „Mars” postanowił zrobić zasadzkę 
na Niemców wracających z kontyngentem. Oddział 
„Marsa” kwaterował we wsi Lubień. W poniedziałek  
po śniadaniu żołnierze dostali rozkaz zorganizowa-
nia zasadzki. Mieliśmy bardzo mało czasu, zdążyli-
śmy tylko dotrzeć do miejsca planowanej akcji, gdy 
nadjechał pierwszy niemiecki samochód. Nawet nie 
było czasu okopać się. 

Byliśmy uzbrojeni w jeden niemiecki lekki karabin 
maszynowy (LKM), który obsługiwał Stefan Ciok 
ps. „Wąsaty” i Henryk Pasikowski ps. „Wis” – amu-
nicyjny oraz wiele pistoletów maszynowych – Mpi 
i Steny. Pierwszy samochód z Niemcami dowódca 
„Mars” postanowił przepuścić, o czym wiedzieliśmy, 
bo nie było umówionego sygnału do walki. Wtedy 
na trasie zasadzki zobaczyliśmy idącego z rowerem  
mężczyznę, którego nasi żołnierze natychmiast ode-
słali do tyłu. Później oczekując nieprzyjaciela, zdo-
łaliśmy okopać swoje pozycje i wówczas nadjechała 
kolumna samochodów niemieckich w większej 
liczbie niż podano w meldunku. 

Po sygnale ogniowym wywiązała się strzelanina 
każdy z nas strzelał z takiej broni, jaką posiadał. 
W krótkim czasie opanowaliśmy sytuację, samo-
chody objęte ostrzałem zostały unieruchomione. 
Pozostali przy życiu żołnierze niemieccy na nasze 
wezwanie „hende hoch” zaczęli poddawać się. 

Najbardziej doświadczeni i najbardziej odważni 
nasi koledzy przebrani w mundury niemieckie 
podjęli już próbę rozbrojenia Niemców. 

W tym czasie od strony Wyryk nastąpiła seria 

Józef Milart
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ognia z lewego skrzydła od tyłu nieprzyjaciela. Ta 
strona niemieckich samochodów nie była objęta 
ogniem partyzantów, ponieważ jeszcze nie dotarła 
w głąb lasu. W trakcie walki okazało się, że istotnie 
siła wroga była większa. 

Byliśmy zmuszeni do wycofania się z różnych 
powodów. Najważniejszy – to uszkodzenie karabinu 
maszynowego. Przy pierwszej próbie wycofania się 
zginęło dwóch polskich żołnierzy: sierżant Ludwik 
Mojsa i szeregowy Stanisław Tadyniewicz ps. „Twa- 
rdowski”. Po drugim podejściu widzieliśmy naszych 
zabitych już rozebranych, sierżant Ludwik Mojsa 
miał już zdjęte buty oficerki, w których chodził. 

Z dalszej walki wycofaliśmy się kilkaset metrów 
w głąb doliny lasu na zrąb, gdzie leżały wcześniej 
kłody sosen. W leśnej dolinie po wycofaniu znalazło 
się około połowy żołnierzy, słychać było jęki rannych 
i warkot samochodów. Przejęci walką byliśmy prze-
konani, że samochody z wojskiem odjechały, ale 
jęki rannych słychać było nadal. Sądziliśmy, że to są 
nasi ranni pozostawieni na polu walki przy drodze, 
gdzie była zasadzka. Koledzy zwrócili się z prośbą do 
dowódcy, żeby pozwolił wrócić po swoich rannych. 
Dowódca „Mars” przekonywał, że nie ma pe- 
wności co do tego, że są to nasi ranni i czy przypa- 
dkiem warkot samochodów nie oznaczał przybycia 
nowych posiłków nieprzyjaciela. Żołnierze jednak 
nalegali, więc dowódca wyraził zgodę, wysyłając na 
zwiad trzech naszych partyzantów w pełnym ekwi-
punku niemieckim (gdyż taki ekwipunek niemie-
cki posiadaliśmy). Niemcy też wysłali swój zwiad 
i z dwu stron zetknęli się zwiadowcy przywołując się 
wzajemnie „kom-kom”. Żadna ze stron nie odpowie-
działa na zawołanie. Zwiadowcy polscy i niemieccy 
wycofali się, meldując o sytuacji. 

Nasz dowódca wydał rozkaz, by przy ponownym 
spotkaniu i rozpoznaniu nieprzyjaciela – strzelać. 
Niemcy już nie wołali „kom-kom”, tylko pierwsi 
otworzyli ogień. Serie wystrzałów dochodziły 
z każdej strony. Okazało się, że istotnie przybyły 
z Włodawy nowe posiłki niemieckie. Zacięta walka  
rozpoczęła się na nowo, ponieważ zostaliśmy okrą-
żeni. W tym czasie każdy z nas walczył na własną 
rękę, by wyjść z okrążenia, przedzierając się przez 
otaczający nas pierścień niemiecki. Jeden z naszych 
żołnierzy – Leon Hulip został ranny. Czołgał się do 
zabudowań pod lasem, licząc na pomoc ze strony 
znajomych gospodarzy. Doczołgał się do stodoły 
i tam Niemcy go dopadli. Nie dał się wziąć żywcem 
do niewoli. Ostatni nabój zatrzymał dla siebie. 
Zginął śmiercią bohaterską.

W czasie trwania drugiej walki zginęło nastę- 
pnych siedmiu polskich partyzantów – w sumie 
poległo ich dziewięciu, a  trzech zostało 
rannych. Byli wśród nich polegli: pluto-
nowy Kazimierz Kotowski ps. „Kocio”, Leon 
Hulip ps. „Kula”, student Witold Pielak ps. 
„Kmicic”, szeregowy Józef Szyszko, Kazimierz  
Bartnicki, Zbigniew Wołoszuk. Nieznane pozo-
stały okoliczności zaginięcia Stefana Wójcika ps. 
„Piorun”. Ciała zabitych żołnierzy AK Niemcy przy-
wieźli do Włodawy, aby rozpoznać czy byli to polscy, 
czy radzieccy partyzanci. Podali do wiadomości, że 
można poległych zabierać i pochować. Mieszkańcy 
Włodawy i okolic niektórych rozpoznali,  jednak 
w obawie przed represjami nie zdradzili się czy to są 
znajomi, czy krewni. Jak ciała zaczęły się rozkładać, 
Niemcy ponownie przywieźli naszych poległych do 
Adampola – Sanatorium i spalili oblewając benzyną. 
W Adampolu, w miejscu spalenia ciał żołnierzy AK 
zbudowany jest obelisk upamiętniający ten fakt.

W stoczonej bitwie ze strony niemieckiej 
zginęło trzydziestu – tu żołnierzy i oficerów, 
łącznie ze zmarłymi w szpitalu, a około dwudzie-
stu – tu rannych pozostało przy życiu. Porów-
nując przewagę żołnierzy niemieckich, było ich 
około 400, a na drugą akcję przybyło na pomoc 
około 200 z Włodawy, to 72 żołnierzy pa- 
rtyzantów swoją odwagą i bojowością niewątpli-
wie zadało duży cios Niemcom. Straty niemieckie 
są znane nam uczestnikom tej akcji pod Wyrykami 
z różnych źródeł. Do naszego dowództwa AK przy-
syłano różne meldunki: pielęgniarki ze szpitala 
wojskowego potwierdziły stan dwudziestu rannych 
Niemców, inni świadkowie, bacznie obserwując ►

Stanisław Pryll.



30

nieprzyjaciela, donieśli o pogrzebie trzydziestu  
Niemców bezpośrednio po stoczonej walce.

Po zakończonej akcji mieliśmy zbiórkę w gajówce 
w Lubieniu. Tam na nas już czekali koledzy z fu- 
rmankami – podwodami, by odjechać jak najdalej od 
miejsca walki dla bezpieczeństwa ludności z Wyryk, 
Lubienia i  Adampola. Jechaliśmy nocą. Porucznik 
Stanisław Parzebudzki zdał raport o przebiegu prze-
bytej akcji majorowi Bolesławowi Flisiukowi, który 
przyjechał do żołnierzy na koniu. Major B. Flisiuk po 
wysłuchaniu o zabitych w akcji partyzantach bardzo 
się zdenerwował i już sięgał do kabury po pistolet, by 
zastrzelić por. Stanisław Parzebudzkiego. Zrobiła się 
nerwowa sytuacja. Koledzy błyskawicznie uniemo- 
żliwili ten czyn. Potwierdzili, że por. Parzebudzki 
nie wyrażał zgody na podjęcie drugiej walki,  
że jest to ich wina. Przebieg tych wydarzeń potwie- 
rdzili uczestnicy tej bitwy z Niemcami: Eugeniusz 
Żukowski ps. „Miglans”, Jan Główka ps. „Grom”, 
Tadeusz Tomaszewski ps. „Bystry Lis”, Józef Sie-
radzki ps. „Delfin” i Józef Brzozowski ps. „Rogacz”.

Czy musiało tylu żołnierzy zginąć w tej walce 
z Niemcami 8 maja 1944 roku pod Wyrykami?

O przyjeździe wojsk niemieckich po konty- 
ngent do wsi Wyryki i Zahajki wiedziało dowódz-
two Armii Krajowej i dowódcy oddziałów party-
zantki radzieckiej: „Anatolij” i „Czornyj”. Były 
prowadzone rozmowy dowództwa radzieckiego 
i dowództwa AK w sprawie akcji zbrojnej. Sowieckie 
dowództwo wyrażało chęć wzięcia udziału w akcji 
zaplanowanej na kolumnę samochodową wiozącą 
kontyngent, w poniedziałek 8 maja 1944 roku 
z Wyryk. Dowództwo akowskie nie wyrażało zgody 
na współpracę, bo chciało dla siebie zdobyć dobrą 
broń maszynową i umundurowanie niemieckie. Byli 
pewni, że siedem samochodów z Niemcami uda się 
im pokonać i rozbroić.

Jednak, gdy odbywały się jakieś akcje zbrojne 
przeciwko Niemcom na pobliskim terenie, do- 
wództwo polskie i sowieckie było w kontakcie i wza-
jemnie w trudnej sytuacji udzielano pomocy. Dla 
przykładu podam chociaż jedną. 17 czerwca 1944 
roku oddział partyzantki sowieckiej pod Wolą 
Wereszczyńską został okrążony przez Niemców, 
nie miał żadnych szans ocalenia. Wojska niemie-
ckie z lądu i z samolotów zasypywały partyzantów 
huraganowym ogniem. Nasze, polskie dwie kompa-
nie „Ludwika” i „Marsa” oddzieliły Rosjan z okrą-
żenia. Warto nadmienić, że 8 maja 1944 r. były  
zorganizowane dwie zasadzki na Niemców wra-

cających z kontyngentem: jedna w Wyrykach, 
a druga w Zahajkach, gdzie również mieli przybyć 
Niemcy po kontyngent. W Zahajkach została na 
czatach I kompania pod dowództwem por. Ludwika 
Pałysa ps. „Ludwik”. Niemcy zmienili jednak plan 
i wszystkie samochody wraz z obstawą skierowali 
do Wyryk, dlatego taki zawód spotkał nasze dwie 
kompanie „Marsa” i „Ludwika”. Potem, po akcjach 
8 maja 1944 roku, koledzy i dowództwo nasze pro-
wadziło rozmowy, że walkę z Niemcami trzeba było 
prowadzić wspólnie z Rosjanami, byłaby przewaga 
w ludziach i uzbrojeniu.

Była opracowana i wydana książka o walkach 
pod Wyrykami - wspominano tylko, że walczyła 
partyzantka sowiecka, było to przed 1989 roku,  
za czasów PRL-u.

W lokalu obecnego SOP we Włodawie odbywało 
się zebranie. Osoba, która była delegowana na ten 
zjazd referowała nieprawdziwą historię, było to za 
czsów PRL-u. Ja osobiście Edmund Brożek zapro-
testowałem, bo znałem prawdę, że walczyli żołnie-
rze polscy AK. Po moim proteście wszyscy zebrani 
przyznali mi rację. Prowadzący obrady Stanisław 
Szytko również poparł mój protest, gdyż znane mu 
były te fakty. W obradach zarządzono przerwę. Pre-
legent podszedł do mnie, przeprosił i tłumaczył,  
że to nie jego wina.

Póki żyją nieliczni świadkowie tamtych wydarzeń, 
trzeba dać świadectwo prawdzie i zmieniać naszą, 
polską, zakłamaną historię.

Mieczysław Tokarski

„Żeby mierzyć drogę 
przyszłą, trzeba wiedzieć 
skąd się wyszło”

Jakże często myśląc o historii przywołujemy: 
wielkie bitwy, potężnych i męskich królów, poli-
tyków, monumentalne budowle. Łatwiej jest nam 
wspominać, czy powiedzieć coś o historii Krakowa, 
Rzymu czy innych odległych miast niż o własnej 
miejscowości, w której przyszliśmy na świat 
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i w której żyjemy. To poważny współczesny problem, 
gdyż nie dostrzegamy miejsc, które nas otaczają, nie 
potrafimy dostrzec ich piękna, ani docenić roli zwy-
kłych szarych ludzi, tworzących prawdziwy, realny 
obraz dziejów. Tymczasem ci zwykli, ale jednocze- 
śnie wyjątkowi ludzie byli prawdziwym czynnikiem 
procesu historycznego. Jakże łatwo odtwarzamy 
spektakularne wydarzenia bogato dokumentowane, 
a o wiele trudniej przychodzi nam budowanie 
procesu historycznego zachodzącego w sposób spo-
kojny i ewolucyjny. A procesy te bywają o wiele 
ciekawsze i bardziej ważne. Tak jak w przypadku 
odkrywania historii Wyryk.

Publikacja pt. „Wyryki. Człowiek – Kultura – 
Środowisko” powstała z myślą o wskrzeszeniu tego, 
co zostało „przysypane kurzem” i zapomniane. 
Za słowami C.K. Norwida „Żeby mierzyć drogę 
przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło” powstał 
przyczynek na temat Wyryk. Niezwykłej i jedynej 
w Polsce miejscowości o takiej nazwie, co jeszcze 
bardziej podkreśla jej wyjątkowość.

Promocja książki odbyła się w niedzielę 16 
września w Wyrykach, gdzie po raz drugi obcho-
dzono Europejskie Dni Dziedzictwa, kampanii 
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a koordynowanej przez Narodowy  
Instytut Dziedzictwa.

Bardzo ważnym akcentem obchodów Europe- 
jskich Dni Dziedzictwa w Wyrykach była preze- 
ntacja wspomnianej wcześniej książki autorstwa 
Justyny i Mirosława Torbicz pt. „Wyryki. Człowiek 
– Kultura – Środowisko”. Książka, stanowiąca przy-
czynek o historii miejscowości doskonale wpisała 
się w temat obchodów, który brzmiał „Tajemnice 
codzienności”, ponieważ stanowi o życiu mieszka- 
ńców Wyryk na przestrzeni wielu wieków. Celem 
wydania publikacji i obchodów EDD było wzbu-
dzenie w mieszkańcach zainteresowania histo-
rią, kulturą i otaczającą przyrodą, tak by zaczęli  
rozmawiać o tym, co było udziałem ich przodków, 
bądź ich samych. By dzięki temu wzrosło poczu-
cie wyjątkowości i wartości miejsca, w którym żyją 

na co dzień. Autorzy oczekują, że książka wzbudzi 
wspomnienia i skłoni do tego, by mówić o histo-
rii Wyryk, a wówczas być może powstanie kolejna,  
bardziej szczegółowa publikacja na temat Wyryk.

Wydanie publikacji nastąpiło dzięki współfina- 
nsowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4Leader na operację z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013, dzięki 
temu wszyscy zainteresowani (ponad stu uczestni-
ków wydarzenia) otrzymali ją bezpłatnie.

Niemal codziennie zgłaszają się kolejne 
osoby zainteresowane otrzymaniem książki, na  
przestrzeni dwóch miesięcy rozdysponowano już  
około 250 egzemplarzy.

Justyna Torbicz

Twórcza „Przystań” 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we 
Włodawie powstał w 2005 roku z myślą o osobach 
niepełnosprawnych. Ośrodek jest jedyną pla-
cówką pomocy społecznej dziennego pobytu dla 
osób potrzebujących wsparcia i pomocy, dzia-
łającą na terenie powiatu włodawskiego. Celem 
działalności POW „Przystań”jest udzielanie ko- 
mpleksowego wsparcia w przezwyciężaniu tru- 
dnych sytuacji życiowych, podtrzymywanie umie-
jętności samodzielnego życia i całkowitej integracji  
społecznej w środowisku.

Pomoc w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Przy-
stań” świadczona jest w formie zajęć zespołowych 
i indywidualnych. Uczestnicy mają możliwość 
skorzystania z treningów samoobsługi, treningów 
umiejętności społecznych polegających na nauce, ►
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rozwijaniu zdobytych umiejętności. Placówka 
umożliwia uczestnikom rozwój kulturalny i oso-
bowościowy, stymuluje ich uzdolnienia i rozwija 
zainteresowania. Ośrodek oferuje wsparcie psycho-
logiczne, zajęcia edukacyjne z pedagogiem, opiekę 
medyczną i pielęgniarską, rehabilitację ruchową 
i zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz terapię zaję-
ciową w pracowniach. W placówce działają pra-
cownie: plastyczna i tkacko – krawiecka, muzyczno 
– teatralna, kulinarna, życia codziennego, kompu-
terowo – poligraficzna, edukacyjna, zdobywania 
umiejętności technicznych oraz fizjoterapii. 

Od 2006 roku w ośrodku działa zespół wokalno 
– instrumentalny „Iskra”, gdzie uczestnicy rozwi-
jają zainteresowania muzyczne. Zespół reprezentuje 
ośrodek poza jego murami. Grupa osiągnęła wiele 
sukcesów, brała udział w festiwalach, przeglądach 
i imprezach integracyjnych.

Uczestnicy mają na swoim koncie także własne 
wystawy rzeźby, malarstwa czy rękodzieła. Ich prace 
brały udział w wielu konkursach plastycznych i kie- 
rmaszach. Udział w zajęciach plastycznych uwra- 
żliwił podopiecznych ośrodka na piękno, ro- 
zwijając ekspresję twórczą, przez co kształtuje  
się ich osobowość. 

Dorota Ostrowska

Słowo, muzyka, obraz...

Dzięki unijnemu wsparciu Włodawa może  
z dumą wejść  do grona niewielu miast w Polsce, 
mających nowoczesną, ekskluzywną i w pełni 
zmodernizowaną Miejską Bibliotekę Publiczną. 

Po długim okresie oczekiwania miłośnicy książek 
mają do swej dyspozycji obiekt, który już w dniu 
otwarcia stał się „perełką” nie tylko powiatu, ale 
i całej Lubelszczyzny.

W uroczystym otwarciu, które odbyło się 24 paź-
dziernika 2012 roku wzięli udział przedstawiciele 
władz wojewódzkich w osobach Krzysztofa Grab-
czuka - wicemarszałka województwa lubelskiego, 
kierownika chełmskiej delegatury Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Anny Kobierskiej oraz władz 
miejskich, Jerzego Września - Burmistrza Miasta 
Włodawa, radnych miejskich, a także kierowników 
jednostek podległych Gminie Miejskiej Włodawa, 
duchowieństwa: w osobach ks. Stanisława Dadasa 
- proboszcza Parafii Najświętszego Serca Jezuso-
wego oraz ks. Józefa Brzozowskiego - byłego probo- 
szcza Parafii NSJ i samych miłośników książki. 
Otwarciu towarzyszył maraton imprez kultu- 
ralnych adresowanych do różnych odbiorców 
począwszy od najmłodszych mieszkańców miasta, po  
młodzież i dorosłych.

Budynek przy ullicy Przechodniej 13  przeszedł gru- 
ntowną modernizację. Dobudowano poddasze 

Przystań

Kącik muzyczny
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do części administracyjnej, przebudowano i na 
nowo zaaranżowano całe wnętrze. Powstały bardzo 
nowoczesne wypożyczalnie i czytelnie, a także sala  
komputerowa, konferencyjna i wystawowa. Pomie- 
szczenia zostały wyposażone w nowe meble oraz 
wysokiej klasy sprzęt komputerowy i elektroniczny 
wraz z systemami zabezpieczeń.

Działalność odnowionej biblioteki będzie się 
opierać na multimedialnej idei SMO, czyli słowo, 
muzyka, obraz. Do obsługi czytelników zostanie 
zastosowany elektroniczny system, dzięki któremu 
będzie można m.in. sprawdzać, czy i jakie pozycje są 
dostępne lub zarezerwować je na konkretny termin. 

Miejska Biblioteka Publiczna jest czynna od 
poniedziałku do piątku od 11:00 do 18:00 Więcej 
informacji można znaleźć na stronie :
www.mbpwlodawa.pl

Od redakcji:
 W kolejnych numerach naszego kwartalnika 
będziemy zamieszczać aktualności o wystawach, 
spotkaniach autorskich oraz kącikach literackich 
i czytelniczych organizowanych w przepięknie 
urządzonej scenerii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
we Włodawie. 

D.S

Obchody osiemdziesięciolecia 
lubelskiego zorganizowanego 
ruchu literackiego

W bieżącym roku lubelskie środowisko litera-
ckie obchodzi osiemdziesiątą rocznicę powołania  
Związku Literatów w Lublinie.  

Do przygotowania rocznicowej uroczystości 
aktywnie włączyła się Wojewódzka Biblioteka  
Publiczna im. Hieronioma Łopacińskiego w Lubli-
nie, która od wielu lat życzliwie wspiera lubelskie 
środowisko literackie. Obchody osiemdziesięciole-
cia lubelskiej organizacji literaturackiej włączono 
w cykl imprez odbywających się w ramach Tygodnia  
Bibliotek trwających od 8 do 15 maja.

Dzieje literatury lubelskiej od XV wieku układają 
się w bogate pasmo dokonań. Począwszy od Bie- 
rnata z Lublina tworzą je wybitne postacie i ciekawe 
zjawiska literackie. Jednak zorganizowany ruch 
literacki rozwinął się dopiero po odzyskaniu przez  
Polskę państwowości, kiedy powstały grupy litera-
ckie, najczęściej skupione wokół czasopism. ►

Wnętrze biblioteki
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W pierwszych latach XX wieku z Lubelszczyzną 
związani byli prozaicy: Stefan Żeromski, Andrzej 
Strug (właśc. Tadeusz Gałecki), satyryk Tadeusz 
Ulanowski, Adam Szelągowski, który pisał rozprawy 
historyczne, Stanisław Brzozowski (pseudonim Jan 
Czepiel) – krytyk literacki, powieściopisarz, filozof, 
Ludwik Stanisław Liciński, Józef Wayssenhoff, Ewa 
Szelburg-Zarembina, Wacław Sieroszewski, Wanda 
z Pawłowskich Śliwna (Jagienka spod Lublina). 
Tworzyli poeci: Bolesław Leśmian, Adam Szczerbo- 
wski, Stanisław Ciesielczuk. Dla literatury lubelskiej 
między wojnami zasłużyli się historycy literatury: 
Feliks Araszkiewicz, Wiktor Hahn, Julian Krzyża-
nowski, Henryk Życzyński. 

Na początku dwudziestolecia międzywojennego 
w Lublinie znana była poezja Franciszki Arnszta- 
jnowej - działaczki POW, propagatorki 
patriotycznych ideałów i haseł niepodległo- 
ściowych, związanej jeszcze 
z Młodą Polską, także tłu-
maczki i autorki drama-
tów;  poezja patriotyczna 
Józefa Korczaka - dzisiaj 
zapomnianego już boha-
terskiego „Józika” z okresu 
walki o szkołę polską i kon-
spiracyjnych prac młodzieży 
oraz Tadeusza Bocheń-
skiego – poety, tłumacza, 
nauczyciela Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica.  
 Do ożywienia  
działań kulturalnych w Lublinie przyczyniło 
się utworzenie w listopadzie 1918 roku Ty- 
mczasowego Rządu Republiki Polskiej z Ignacym 
Daszyńskim jako premierem oraz powołanie w tym 
samym roku Uniwersytetu Lubelskiego, który 
od 1928 roku  przyjął nazwę Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski. Z  niego wywodziła się najbardziej 
aktywna literacko młodzież dwudziestolecia między-
wojennego, która już w 1921 roku zaczęła wydawać 
czasopismo literackie „Lucifer”. Pierwszy numer 
pisma został skonfiskowany przez cenzurę za obrazę 
uczuć religijnych. Skandal z tym związany przyspo-
rzył sławy początkującym literatom i zapoczątkował 
twórczy ferment w środowisku.

W pierwszym dziesięcioleciu niepodległo-
ści ujawniły się nowe nazwiska, które repreze- 
ntowały nowoczesne, różnorodne nurty literackie 
m.in: Konrad Bielski, Józef Czechowicz, Henryk 

Domiński, Wacław Gralewski, Stanisław Grędzi- 
ński, Wacław Iwaniuk, Kazimierz Andrzej Jaworski, 
Witold Kasperski, Antoni Madej, Bronisław Ludwik 
Michalski, Wacław Mrozowski, Helena Platta. 

W latach 1923-1925 ukazywał się „Reflektor”, 
pismo literackie redagowane i wydawane przez 
Wacława Gralewskiego, Konrada Bielskiego oraz 
Czesława Bobrowskiego, z którym współpracowali 
Kazimierz Andrzej Jaworski i Tadeusz Bocheński.

Wokół czasopisma ukształtowała się awanga- 
rdowa grupa literacka „Reflektor” w składzie: Konrad 
Bielski, Józef Czechowicz, Wacław Gralewski, Sta-
nisław Grędziński. Jej członkowie z Janem Arnszta- 
jnem w latach 1927-1933 z dużym powodzeniem 
wystawiali szopki polityczne „Reflektora”. Pod 
szyldem Biblioteki „Reflektora” ukazały się debiu-
tanckie zbiory wierszy: „Kamień” Józefa Czechowi-
cza i „Parabole” Stanisława Grędzińskiego. Grupa 

stworzyła niepowtarzalną 
cyganeryjną atmosferę śro-
dowiska artystycznego. 
„Reflektor” wpisał się 
w nowoczesne nurty ówczes-
nej literatury polskiej i przy-
czynił się do powstania 
awangardy lubelskiej, tzw. 
II awangardy. Konsekwencją 
ożywienia intelektualnego 
i artystycznego w Lublinie 
oraz stworzenia specyfi- 
cznej więzi wśród 
pisarzy było utworze-

nie organizacji literackiej. 21 maja 1932 roku, 
przy ul. Niecałej 6 z inicjatywy Franciszki  
Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza odbyło się  
zebranie inaugurujące powołanie Związku Literatów.

Lubelska organizacja literacka powstała jako 
szósta w Polsce (po Warszawie, Krakowie, Pozna-
niu, Lwowie i Wilnie), jednak pozostała instytucją 
autonomiczną i nie weszła do utworzonego z inicja-
tywy Stefana Żeromskiego w 1920 roku Związku 
Zawodowego Literatów Polskich, skupiającego 
podobne struktury regionalne poprzez Zrzeszenie,  
powołane w 1925 roku.

Członkami założycielami Związku Literatów 
w Lublinie byli: Franciszka Arnsztajnowa, Józef 
Czechowicz, Wacław Gralewski, Kazimierz Andrzej 
Jaworski, Józef Nikodem Kłosowski, Józef Łobo-
dowski, Antoni Madej i Bronisław Ludwik Micha- 
lski. Na zebraniu organizacyjnym wybrano zarząd, 
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przewodniczącym został Józef Czechowicz, który 
po kilkunastu dniach zrzekł się funkcji na korzyść  
Franciszki Arnsztajnowej. Wkrótce do związku wstą-
pili: Henryk Domiński, Adam Galis, Aniela Flesza-
rowa i Witold Kasperski. Uznano także za członka, 
mimo braku jego akcesu, Konrada Bielskiego, 
przebywającego od 1931 roku w Krasnymstawie.

Związek prowadził ożywioną działalność wyda- 
wniczą, organizował wiele spotkań literackich, auto- 
rskich i dyskusyjnych w ramach tzw. wieczorów 
czwartkowych, akademie rocznicowe i odczyty. 
Jednak stopniowo jego aktywność zaczęła słabnąć. 
Główną przyczyną tego stanu rzeczy był wyjazd 
do Warszawy najaktywniejszych pisarzy (F. Arn-
sztajnowej, J. Czechowicza, H. Domińskiego,  
B. L. Michalskiego i innych). Działalność Związku 
oraz atmosferę bohemy podtrzymywali twórcy 
„Reflektora” oraz Józef Łobodowski do wybuchu  
II wojny światowej. 

W czasie wojny i okupacji życie literackie w Lu- 
blinie zamarło, część literatów podjęła działania ko- 
nspiracyjne, większość nie utrzymywała ze sobą kon-
taktu, wielu ukrywało się. Pisarze ginęli w walkach  
kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego, 
na ulicach miast i miasteczek, w obozach ko- 
ncentracyjnych, obozach zagłady, łagrach, gettach, 
umierali z powodu warunków bytowych oraz w wię-
zieniach hitlerowskich i stalinowskich. Wielu prze-
szło gehennę więzień Polski Ludowej. Do dzisiaj 
wojenne i okupacyjne losy niektórych nie są znane. 

Na początku wojny (9 września zginął w Lublinie 
Józef Czechowicz ur. 1903), pod gruzami zbomba- 
rdowanej kamienicy (róg ulic Tadeusza Kościuszki 
i Krakowskiego Przedmieścia). W 1940 roku zginęli: 
Władysław Sebyła (ur. 1902), poeta, członek grupy 
literackiej „Kwadryga”, redaktor i współwydawca 
pisma „Kwadryga” zamordowany przez NKWD 
w Charkowie oraz Zygmunt Łotocki (ur. 1904), 
poeta, publicysta, łucznik, trener polskiej kadry 
narodowej w latach 1930-1934, w 1934 roku mistrz 
Polski, medalista mistrzostw świata, z zawodu 
nauczyciel polonista, z zamiłowania poeta, związany 
z grupą „Kwadryga” zamordowany przez NKWD 
w Katyniu. Henryk Domiński ps. „Chmura”  
(ur. 1913) działał w strukturach AK,  był kierow-
nikiem propagandy organizacji Orzeł Biały i redak-
torem pisma o tym samym tytule oraz kurierem, 
przerzucającym z Warszawy do Budapesztu materiały 
informacyjne, schwytany przez hitlerowców i tortu-
rowany, prawdopodobnie został rozstrzelany w 1941 

roku w Palmirach. W tym samym roku został zamo- 
rdowany przez NKWD w Katyniu Henryk Życzy- 
ński (ur. 1890), teoretyk i historyk literatury, 
pedagog, profesor KUL. redaktor „Miesięcznika 
Pedagogicznego” w latach 1921-1927.

W nieznanych okolicznościach zginęli: F. Arn-
sztajnowa ok. 1942 roku w getcie warszawskim (ur. 
1865); również ok. 1942 roku Aniela Fleszarowa 
(ur. ok. 1900), a  ok. 1944 r. Stanisław Grędziński 
(ur. 1895). W hitlerowskich obozach zginęli w 1942 
roku: Władysław Podstawka (ur.1912) w Aus-
chwitz oraz w Mauthausen-Gusen Jerzy Zbigniew 
Ostrowski (ur. 1897), powieściopisarz związany 
z Lubelszczyzną (pierwszy mąż Ewy Szelburg-
-Zarembiny). W Ravensbrück 18 kwietnia została 
rozstrzelana Grażyna Chrostowska (ur. 1921), har-
cerka, działaczka KOP, przedstawicielka lubelskiego 
pokolenia „Kolumbów”. Również w tym samym 
roku zginął Bruno Schulz (ur. 1892 r.), prozaik, 
krytyk literacki, grafik i rysownik, zastrzelony przez  
gestapowca w Drohobyczu. W 1943 roku zginął 
w powstaniu warszawskim Leon Zdzisław Stroiński 
(ur. 1921), poeta związany z Zamojszczyzną.

 W hitlerowskim obozie Bergen-Belsen w kwie- 
tniu 1945 zmarł Zenon Waśniewski (ur. 1891), 
poeta, grafik, współtwórca „Kameny”. W listopadzie 
tego roku zmarł Stanisław Ciesielczuk (ur. 1906), 
który walczył w powstaniu warszawskim i przeszedł 
popowstańczą tułaczkę.

Gehenny wojennej doświadczyły związane z Lu- 
blinem i Lubelszczyzną: Zofia Kossak-Szczu-
cka, która działała w konspiracji, była więziona 
w Auschwitz-Birkenau i na Pawiaku, brała udział 
w powstaniu warszawskim oraz Wanda Półtawska, 
harcerka lubelska, łączniczka AK, prowadziła tajne 
nauczanie, więziona i torturowana „Pod Zegarem” 
i na Zamku Lubelskim, a następnie wywieziona do 
Ravensbrück, gdzie spędziła blisko pięć lat i była 
poddana eksperymentom medycznym.

W obozie Sachsenhausen więziony był Kazimierz 
Andrzej Jaworski, który podczas okupacji prowadził 
tajne nauczanie. W konspiracji uczyli także m.in. 
Eugeniusz Gołębiowski, który walczył także w ka- 
mpanii wrześniowej i był więźniem Zamku Lube- 
lskiego w 1940 roku, poszukiwany przez gestapo 
ukrywał się, w okresie okupacji tajne nauczanie 
w zakresie łaciny i greki prowadziła Janina Niemi- 
rska-Pliszczyńska oraz Andrzej Kołaczkowski.

Na Lubelszczyźnie ukrywał się Juliusz Kleiner. 
Jerzy Krzysztoń został wywieziony do Kazachstanu, ►
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do Lublina powrócił dopiero w 1948 roku. Zofia 
Meisnerówna w czasie okupacji wykazała się odwagą 
innego rodzaju - ukrywała żydowskiego chłopca.

Przez całą okupację na emigracji pozostali i nigdy 
nie wrócili na stałe do kraju Wacław Iwaniuk  
i Józef Łobodowski.

W strukturach Armii Krajowej działał Stefan 
Wolski, Tadeusz Czajka i inni. Adam Szczerbo- 
wski prowadził tajne nauczanie, walczył w powsta-
niu warszawskim, przeszedł obozy przejściowe 
w Pruszkowie i Miechowie. Niezwykłe losy wojenne 
są udziałem Zbigniewa Jakubika ps. „Marek”  
(ur. 1920), który jako partyzant AK w oddziale 
Konrada Bartoszewskiego walczył na Zamojszczy- 
źnie. Ciężko ranny w bitwie pod Osuchami, zna-
leziony dopiero po kilku dniach w lesie, przeżył 
dzięki doktorowi Zygmuntowi Klukowskiemu,  
który go leczył.

Hanna Malewska podczas wojny uczestni-
czyła w tajnym nauczaniu, była członkiem ZWZ, 
a następnie AK. Służyła w Wydziale Łączności 
Konspiracyjnej Komendy Głównej AK, kieru-
jąc Biurem Szyfrów Zagranicznych, brała udział 
w powstaniu warszawskim. Służbę zakończyła 
w randze kapitana.

Wacław Gralewski był szefem Biura Informa-
cji i Propagandy Okręgu Lubelskiego Armii Kra-
jowej, w czasie okupacji wydawał dziennik AK 

„Biuletyn Radiowy” i redagował konspiracyjne  
pismo „Nasze Jutro”. 

Józef Nikodem Kłosowski walczył w szeregach 
Batalionów Chłopskich w stopniu pułkownika. 
Prowadził działalność konspiracyjną i literacką. 
Redagował prasę podziemną w Krasnymstawie 
i okolicach m.in: „Zieloną Kadrę”, „Wyzwolenie”, 
z nasłuchu radiowego „Najnowsze wiadomości”. 
Prowadził także tajne nauczanie oraz zorganizował 
tajną grupę literacką „Wieś tworząca”, która dru-
kowała swoje utwory w piśmie o tej samej nazwie. 
Pismo na początku wydawane przez Zarząd Woje-
wódzki „Roch” w Lublinie, następnie, jako odrębne, 
wydawane przez J.N. Kłosowskiego było stałym 
dodatkiem do organu Batalionów Chłopskich 
„Wyzwolenie”. Pismo kolportowano także na terenie 
krakowskiego i rzeszowskiego.

Ważnym narzędziem polskiego ruchu oporu 
była prasa podziemna, w której jedną z form  
podtrzymujących ducha narodu było drukowa-
nie literatury pięknej. W numerze 37 pisma „Wieś 
idzie” ukazał się apel o nadsyłanie niepodległoś-
ciowych, wojennych lub ludowych pieśni, wierszy, 
hymnów. W literaturze tego okresu rozkwitła pio-
senka partyzancka i reportaż. Znana była w całym 
kraju „Kołysanka leśna” Stanisława Magierskiego,  
farmaceuty lubelskiego, żołnierza AK. Ogłaszane 
były konkursy literackie. J.N. Kłosowski wydawał 

Fot. Radio Lublin
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także pisemko konspiracyjne dla dzieci „Kukułka”. 
Swoje wiersze drukowane w prasie podziemnej, 
w tygodnikach i miesięcznikach: „Wyzwolenie”, 
„Chłopski Znak”, „Wieś tworząca” i „Kukułka” 
zebrał i opublikował w zbiorku „Chłopski marsz” 
w 1944 roku. Niemal równocześnie Zygmunt Klu-
kowski, lekarz ze Szczebrzeszyna, autor „Dzienników 
z lat okupacji” wydał w Zamościu „Pieśni oddziałów 
partyzanckich Zamojszczyzny”.

W okresie PKWN reaktywowano w Lublinie 
ogólnopolskie stowarzyszenie Związek Zawodowy 
Literatów Polskich (od września 1944 do lutego 
1945), następnie organizację przeniesiono do 
Łodzi. W Lublinie powstał Lubelski Klub Literacki,  
a 7 maja 1945 został utworzony Lubelski Oddział 
Związku Zawodowego Literatów Polskich. 

W styczniu 1949 roku ZZLP przekształcono 
w Związek Literatów Polskich i pod tą nazwą sto-
warzyszenie istniało do grudnia 1980 roku, kiedy 
zostało zawieszone, a następnie 19 sierpnia 1983 
roku rozwiązane przez władze PRL. 

Związek Literatów Polskich reaktywowano 
w Warszawie, w październiku 1983 roku na warun-
kach podyktowanych przez władze, co spowodowało 
rozłam w środowisku literackim. Lubelski Oddział 
ZLP ponownie utworzono w listopadzie 1983 roku. 
Natomiast część pisarzy, która nie odnowiła akcesu 
do ZLP, utworzyła w 1989 roku Stowarzyszenie 
Pisarzy Polskich, którego Lubelski Oddział powstał  
w styczniu 1991 roku.

Jubileusz osiemdziesięciolecia Związku Litera-
tów w Lublinie profesjonalne lubelskie organizacje 
ZLP i SPP po raz pierwszy od rozłamu obchodziły 
wspólnie. Święto lubelskiej literatury inauguro-
wano 9 maja w Trybunale Koronnym. Uroczystość 
zaszczyciła wojewoda Jolanta Szołno-Koguc, prze- 
dstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego, 
Urzędu Wojewódzkiego oraz wiceprezydent Lublina  
Włodzimierz Wysocki.  

Zgromadzonych gości powitali Stanisław Andrzej 
Łukowski, prezes Lubelskiego Oddziału Związku 
Literatów Polskich oraz Adam Wiesław Kulik, wice-
prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. Po odczytaniu przez władze adresów i gra-
tulacji jubileuszowych, zasłużonym literatom wrę-
czono odznaczenia państwowe, medale, odznaki, 
nagrody oraz dyplomy. Uhonorowanych zostało 
ponad dwudziestu pisarzy z obu organizacji.

Miłym gestem wyróżnił się senior literatów, 
honorowy prezes ZLP Longin Jan Okoń, który jako 

przewodniczący kapituły Wawrzynu Literackiego 
udekorował nim kilkunastu kolegów, zarówno  
z SPP, jak i ZLP.  

Rocznicę powstania Lubelskiego Związku Litera-
tów uświetniła także dwudniowa sesja jubileuszowa, 
która odbyła się 9 maja w Trybunale Koronnym  
oraz 10 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publi- 
cznej im. H. Łopacińskiego. Referaty swoje prze- 
dstawili zaproszeni przez organizatorów: prof. 
dr hab. Elżbieta Rzewuska „Twórca i dzieło”, dr 
hab. Ludmiła Siryk „Dwugłos o Józefie Łobodo- 
wskim”, dr Jarosław Cymerman „Stanisław Were- 
mczuk”, jeden z lubelskiego pokolenia 56, Ewa Łoś 
„Muzeum jako ośrodek”, warsztat edytora, archiwi-
sty i historyka literatury; członkowie SPP: prof. dr 
hab. Józef Fert „Czechowiczowskie piękno zwyczaj-
nego świata”, dr Józef Zięba „Życie literackie w Lu- 
blinie w latach 70-tych”; członkowie ZLP: Urszula 
Gierszon „Twórczość Konrada Bielskiego w ocenie 
krytyki i przyjaciół”, Alina Jahołkowska „Franciszka 
Arnsztajnowa literacka legenda Lublina”, Stanisław 
Andrzej Łukowski „Dwugłos o Józefie Łobodo- 
wskim”, Waldemar Michalski „Mirosława Dereckiego 
lubelskie portrety czasu”, Longin Jan Okoń „O Kazi-
mierzu Andrzeju Jaworskim”, wspomnienie, Jerzy 
Bolesław Sprawka „Wacław Gralewski sobie wierny,  
przyjaciołom oddany”. 

Podczas drugiego dnia sesji Adam Wiesław Kulik, 
członek SPP zaprezentował swoje autorskie filmy: 
„Czysty jak źródło w górach” o Zbigniewie Jaku-
biku; „Półtraktat o lewitacji”, o Bogdanie Madeju 
oraz „Mroczne światy” Andrzeja Łuczeńczyka.

Miłym akcentem było wręczenie lubelskim pisa-
rzom imiennych adresów okolicznościowych przez 
Zofię Ciuruś, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. H. Łopacińskiego. 

Obchody jubileuszowe uatrakcyjniła wystawa 
malarstwa Róży i Stanisława Popków, którą można 
było obejrzeć w Galerii Białej WBP, a merytory- 
cznie uzupełniła wystawa „80 lat Związku  
Literatów w Lublinie”.

Wystawa przygotowana przez Związek Literatów 
Polskich Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich Oddział w Lublinie oraz Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie na ośmiu planszach prezentowała histo-
ryczny rys struktury organizacyjnej i działalności 
lubelskiej organizacji literackiej w latach 1932-1983 
oraz lata 1983-2012 obejmujące działalność dwóch 
lubelskich stowarzyszeń literackich. ►
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Ekspozycję przygotowali: Urszula Gierszon, Lidia 
Głębicka, Jacek Wałdowski. Patronat honorowy 
nad wystawą pełnili: Wojewoda Lubelski, Jolanta 
Szołno-Koguc, Marszałek Województwa Lube- 
lskiego, Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin, 
Krzysztof Żuk. Sponsorami byli: Urząd Marsza- 
łkowski w Lublinie, Urząd Miasta Lublin oraz Bank 
Gospodarki Żywnościowej S.A. Patronat medialny 
sprawowali: TVP Lublin oraz Radio Lublin. 

Oficjalnego otwarcia dokonała Joanna Chapska, 
wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 10 maja 
2012 roku w AutorskiejGaleriiHol WBP, a zebra-
nych gości po wystawie oprowadziła niżej podpisana.

Wystawa ma charakter objazdowy. Była już  
eksponowana w Miejsko-Gminnej Bibliotece  
Publicznej w Poniatowej, a obecnie możnają  
obejrzeć w Łęcznej.

Urszula Gierszon

(Tekst jest skróconą wersją artykułu, który niebawem ukaże 
się w czasopiśmie „Lublin, Kultura, Społeczeństwo”.) 

Mistrz Ryszard Żuchowski
W felietonie o Bon Tonie

Sztuka słuchania 
 Jednym z najważniejszych środków komunika-

cji między ludźmi jest mowa. Umiejętność ładnego 
i logicznego mówienia bywa obiektem pożądania 
niejednego polityka i biznesmena. Dobry mówca 
może liczyć na szybką karierę i błyskotliwe osią- 
gnięcie życiowych celów. Przykładem tego są poli-
tycy, których tak często oglądamy w okienku tele-
wizora. Trudno sobie wyobrazić posła, który nie 
potrafi przekonywać przeciwników do swoich 
racji. Jednocześnie z rozwojem sztuki przemawia-
nia, dyskutowania i oracji jesteśmy świadkami 
zaniku umiejętności słuchania, która jest sztuką 
o wiele trudniejszą i wymagającą dużej kultury od 
obu stron, który w rozmowie biorą udział. Nam, 
młodym kiedyś chłopcom dawano za przykład 
Indian, którzy nie tylko byli oszczędni w słowach, 

ale potrafili wysłuchać każdego przeciwnika, nawet 
tego, którego za chwilę mieli wbić na pal. 

 Dzisiaj trudno proponować młodemu pokoleniu 
takie przykłady (słuchanie przeciwnika, a nie wbi-
janie na pal), ponieważ wzorem staje się telewizja, 
a tam o słuchaniu się wzajemnym nie ma mowy. To, 
co się wydarza w okienku telewizyjnym, przenika do 
naszego życia codziennego i mamy to co mamy, czyli 
nieustające jednoczesne dialogi, przekrzykiwanie się 
wzajemne, wchodzenie rozmówcy w słowa, niedozwa-
lanie na dokończenie przeciwnikowi zdania. A tym-
czasem zasady prowadzenia rozmowy są wyraźnie 
określone i nakładają ze stron precyzyjne rygory. I tak 
dla słuchającego generalną zasadą jest nie przerywa-
nie interlokutorowi w wypowiedzeniu do końca jego 
myśli. Słuchając, należy patrzeć mówiącemu w oczy, 
a nie uciekać wzrokiem na boki. Twarz powinna 
wyrażać skupienie, należy unikać uśmieszków suge-
rujących dezaprobatę wobec poglądów partnera, 
nawet jeśli się z tym, co wygłasza, nie zgadzamy. Od 
czasu do czasu należy dać głową znak, że słuchamy. 
Potwierdzeniem, że śledzimy wywód interlokutora 
może być wtrącanie co jakiś czas słów: „słucham”, 
„tak”, „rozumiem”. Kiedy słuchamy nie wypada przy-
bierać pozycji, która mogłaby świadczyć o lekcewa-
żeniu mówiącego. Obraźliwym zachowaniem będzie 
mruczenie pod nosem, bębnienie palcami, rysowanie. 
Natomiast zapisywanie uwag związanych z tematem 
rozmowy świadczy o poważnym traktowaniu pa- 
rtnera. Strzeżmy się wpadania w słowo, pozwólmy 
wypowiedzieć się do końca, a kiedy zakończy swoją 
wypowiedź, odczekujemy sekundę i dopiero wtedy 
włączamy się do rozmowy, uprzednio używając 
zwrotów: „to, co pan (pani) mówi jest interesujące, 
ale…”, „ciekawie pan (pani) to ujął, lecz…” itp. Słu-
chając, zwracamy uwagę na nasze ręce, które mogą 
wyrazić to, czego nie chcemy. Gest dłoni może powie-
dzieć partnerowi: „Głupiś”, „Nie gadaj bzdur”, „Nie, ja 
tego słuchać nie mogę” i jeszcze parę przykrych rzeczy. 
Również oczy mogą zdradzać nasze myśli, bo kiedy 
otworzymy je szeroko powiedzą: „Coś podobnego”, 
a kiedy zmrużymy, to: „Czy pan nie przesadza?”. 
Szczytem niegrzeczności jest okazywanie obojętności 
do tego co mówi nam partner. Opowiadano mi, że 
pewien reżyser erudyta przez godzinę tłumaczył akto-
rowi jak ma zagrać omawianą scenę. Przytaczał mu 
przykłady z dziedziny historii obyczajów, psychologii 
i historii sztuki, a kiedy skończył, ten zapytał: „więc 
mam grać głośno, czy cicho?”

Ryszard Żuchowski
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Z notatnika Nadbużańskiego 
aforysty satyryka

Dzięcioliki limeryki

Żyje rybak w Jeziorzanach,
co gdy stał w wodzie po kolana,
złotą rybkę złowił i jej powiedział
trzy życzenia:
Pragnę auta drogiego, 
piękną żoneczkę
i ptaka dużego…!
Teraz ładna żona
 z uśmieszkiem,
tak mówi do niego:
Coś ty cudaku wymodził?
Bo zamiast być sex-menem
w okolicy Kocka,
z wielkim łabędziem chodzi.
  
 * * *

We wsi Żółtańce,
poszły kury na tance.
Kogut zazdrośnik się wkurzył,
widząc jak w sklepie
w pozach figo fago
- całkiem nago,
z udami na górze
w rozświetlonym rożnie
balują w ciepełku na rurze.
Sklepikarz uspokajał zawistnika
i prosił, by poczekał troszeczkę,
to mu przyniesie prosto z kurnika
świeżo opierzoną,
kokoszącą się kokoszeczkę. 
 
 * * *

Pewien hodowca z Tyśmienicy,
kowboj, dowcipniś,
jazdę konną na … krowie ćwiczył!
Ktoś mu zrobił zdjęcie
i wysłał do gazety,
no i była radocha,
w całej gminie – niestety!

 * * *

Gdzieś z okolic Gorzkowa,
młokos – gimnazjalista
niedoszły informatyk – programista,
wcale nie gorzkie miał skojarzenia,
gdy z komórki lub w Internecie 
żeglował po erotycznym świecie.
Teraz za jego młodzieńcze pomyślunki
matka w Gorzkowie gorzko boleje
i płaci słone rachunki.
 
 * * *

W Szumince to się działo,
gdy w domu pieluchami
… zapachniało?!
Mąż do żony: Smarkula
zawsze szumiało w jej łepetynce,
raz podejrzałem młodych zabawy
w kwitnącej kończyńce!
Żona: To po tobie jej zostało.
Oj, zamilcz głupia babo!
Córko litości- toż to
woda na młyn,
wszystkich plotkar,
co już skręcają się z radości.
W całej wsi robią sobie
z nas kpinki.
Powiedz no, z którym to..?
Tato! Toż to sąsiad,
Szymuś znad Buga,
On ci nasz
-też z Szuminki!
Na to z pod pieca stryjenka,
co też przedobrzyła jako panienka
-mruknęła: „ Oj nie jedna już
jak kura z jajkiem latała”,
tak i nasza się doczekała…
   Lubart

Fraszki i aforyzmy

Przeszły do historii piękne,
szlacheckie  i inne stany.
Jedynie stan kołtunerii
odporny na wszystkie zmiany!
                 

 

►
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 * * *

Niejeden dla bycia
na świeczniku
wziął rozwód
z moralnością i etyką.
 
 * * *

Kwintesencją życia człowieka 
to miłość do miejsca urodzenia,                  
czy do garści ziemi z ojcowizny
- bo to tętno serca!
Gorący puls Małej Ojczyzny!

 * * *

Z pokorą wspomnijmy, ku przestrodze,
że wielokrotnie „postęp” cywilizacyjny
odbywał się deptaniem i grabieżą
tubylców świętości,
przez nie proszonych gości.
Którzy wprowadzali swoje,
rzekomo wyższe wartości?!

 * * *

Już moi przodkowie mawiali,
iż z czapką w ręku
można zajść dalej.

 * * *

U nas tak często jest,
że gdy ktoś władzę dostanie,
szybko myli praworządność
z panowaniem!

   Lubart

Do i o młodych

Jak będziesz czekał
na prezenty od życia
wpadniesz w pesymizm.
Optymistą będziesz
gdy do kariery
sam się przyczynisz.

 * * *

Wyznaczając sobie
najłatwiejsze cele,
nigdy w życiu,
nie osiągniesz wiele.

 * * *

Bogactwo
nie do wycenienia-
to prawi i dobrzy ludzie
z twego otoczenia.

 * * *

W młodzieżowej
rozwydrzonej kupie
cieszy się tylko głupiec
że naukę ma w d…!

 * * *

Czasem w młodzieńczym
Zauroczeniu!
Gdy rozsądek uśpią
pieszczoty, pocałunki.
Kusicielka przyjemność
wystawia słone rachunki.

 * * *

Tak się zapędził
w sesji… oralnej,
że zapomniał
o tej semestralnej!

 * * *

Uczyli się razem.
Zapraszała go na kolację
ze …śniadaniem.
Co było na deser?
Niech ich tajemnicą zostanie!
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