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Drodzy Czytelnicy!
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Podróżowanie w wymiarze rzeczywistym i duchowym stało się motywem przewodnim niniejszego
numeru „Egerii”*. Zestawienie dwóch rocznic przypadających w 2010 roku – 5. rocznicy śmierci Papieża
Polaka i 100. rocznicy powstania Oddziału PTK-PTTK
w Chełmie nie jest przypadkowe ze względu na fakt, że
Ojciec Święty Jan Paweł II od wielu lat związany był z
Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.
Należał do Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie, a w
1981 roku otrzymał godność Honorowego Członka
PTTK. Jak każdy turysta potrzebował piękna krajobrazu, a jako Papież-Pielgrzym – bliskości człowieka.
Chełmski Oddział PTTK należy do najstarszych
w Polsce. Na kilkunastu stronach prezentujemy jego
wyjątkowe osiągnięcia i sylwetki ludzi, dla których
piękno ojczyzny, jej bogactwo kulturowe i przyrodnicze było, a dla obecnych jest, kwintesencją działania,
a niekiedy życia.
Podróżowanie nierozerwalnie wiąże się z czasem,
a czas z przemijaniem. W obliczu kwietniowej tragedii
pod Smoleńskiem przemijanie nabiera szczególnego
znaczenia, zaś słowa księdza Twardowskiego: śpieszmy
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, są najszlachetniejszym apelem do żyjących. Pielęgnujmy zatem
pamięć o tych co odeszli, by pozostało po nich coś
więcej niż tylko buty i telefon głuchy.
Waldemar Taurogiński
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Okładka:
str.1 Krzysztof Skóra, Jan Paweł II, grafika, 2005
str.2 foto: Robert Gałan, Pomnik Jana Pawła II
w Chełmie, 2010
str.3 foto: Krzysztof Pawlik, Sztandar Oddziału PTTK
w Chełmie, 2010
str.4 Krzysztof Skóra, Tragedia Smoleńska, grafika,
2010

* EGERIA - znana w mitologii rzymska kamena, nimfa
źródlana, wieszczka, jedna z opiekunek poetów, których obdarzała natchnieniem; symbol wykształconej
doradczyni, również patronka narodzin. Uchodziła za
wzór wierności małżeńskiej, była żoną króla Numy
Pompiliusza, któremu wyznaczała spotkania w pobliżu poświęconego jej później źródła. Po śmierci
Numy zrozpaczona Egeria przeniosła się do Arycji i
wylała tam tyle łez za ukochanym, że przemieniła się
w źródło.

Ten numer pisma jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Chełm.
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Danuta Makaruk

Przeobrażenia kulturowe w relacjach
pomiędzy człowiekiem a śmiercią
Kwiecień. Bardzo długo był dla mnie synonimem
radości, uniesień, nadziei, postanowień, bo rozkwita
nowe życie. Był. Od 10 kwietnia tego roku jest symbolem
śmierci, niesprawiedliwym zrządzeniem losu, odbierającym życie osobom wyjątkowym. W kwietniu 1940 roku
(70. rocznica) rozpoczęło się masowe mordowanie polskich oficerów w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Twer.
Zginęło ponad 21 tysięcy Polaków. 2 kwietnia 2005 roku
(5. rocznica) zmarł w Watykanie Jan Paweł II, 10 kwietnia
2010 roku w katastrofie lotniczej zginęło 96 osób, polska
elita. Czarny kwiecień – pomyślałam, sumując krwawe
wiosenne żniwo wielu lat - miesiąc żałoby i wspomnień,
rozpamiętywań o śmierci i jej istocie. Jaka jest? Czy jej
nieuchronność towarzyszy naszym codziennym myślom?
Jaką postawę przyjmujemy w jej obliczu?

Na przestrzeni tysiącleci relacje pomiędzy człowiekiem
a śmiercią ulegały licznym modyfikacjom. Przez długi
okres (od V do schyłku XVIII wieku) utrzymywała się
wobec niej niezmieniona postawa – naiwne i spontaniczne
posłuszeństwo wobec losu i natury1. Nagła śmierć była
wówczas czymś wyjątkowym i budzącym wielki lęk.
Ważna była bowiem rytualna agonia w łóżku. Izba chorego
przeobrażała się w uroczyste miejsce, do którego – zgodnie
ze zwyczajem - przybywało dużo ludzi, bo umierało się
zawsze publicznie, bo śmierć, która dzisiaj jest „dzika”,
w tamtym okresie miała charakter „oswojony”. Nawet
zmarłych chowano w miastach i wsiach, blisko ludzkich
siedzib2. Pochówku dokonywano w samym kościele lub na
cmentarzu przykościelnym, a w XV wieku upowszechnił
się zwyczaj wyboru miejsca w pobliżu rodziny3.
Ciekawe, że jeszcze w XV i XVI wieku w powszechnym odczuciu grób nie był ostatecznym miejscem pochówku, dlatego nie dbano o to, by mieć grobowiec i żeby
umieścić na nim napisy. To pierwsze pomieszczenie miało
charakter tymczasowy i wszyscy wiedzieli, że prędzej czy
później kości, gdy już wyschną, zostaną przeniesione do
kostnicy. Ciała chowano jedne na drugich, a potem prze-

noszono je. Makabryczne „przeprowadzki”, przenoszenie
kości, zostały prawnie zakazane dopiero w wieku XIX,
natomiast kres chowania zmarłych w kościele przypadł
na drugą połowę XVIII wieku. Stwierdzono wówczas,
że rozkładające się ciała są źródłem chorób, przyczyną
epidemii. Te obserwacje oraz straszny fetor, unoszący
się wokół cmentarzy, zmusiły do zmiany ich lokalizacji
– z dala od miast. Około początku XIX wieku pojawiła
się także zasada, że ciał nie wolno układać jedne na drugich, lecz zawsze obok siebie – upowszechniły się groby
indywidualne.
Złożenie ciała do grobu odbywało się z wielką czcią,
której najważniejsze akty to drugie rozgrzeszenie i błogosławieństwo, połączone z okadzeniem. Inną ważną
ceremonią było okazanie żalu (zwykle bardzo gwałtowne),
potem następował kolejny akt żałoby - pochwała zmarłego.
Pożegnanie go było powinnością tego, kto przewodził ceremonii. Tak więc w dawnych czasach właściwa ceremonia
religijna ograniczała się do absolucji raz przy żywym ciele,
a drugi raz przy martwym, w miejscu zgonu i jeszcze raz
przy grobie. Pozostałe stadia: żałoba i orszak pogrzebowy,
były zupełnie laickie, odbywały się bez udziału duchowieństwa, uczestniczyli w nich krewni i parowie zmarłego.
Gwałtowny sposób wyrażania żalu zanikł u schyłku
średniowiecza. W jego miejsce pojawiły się godność
i samokontrola. To, czego nie chciano wyrażać w słowach
lub gestach, okazywano poprzez ubiór i jego kolor4. Początkowo były to różne kolory, w XVI wieku upowszechnił
się kolor czarny: przypominał o mrocznym obliczu śmierci
i sam przez się wyrażał żałobę, zwalniając od bardziej osobistej i dramatyczniejszej gestykulacji. Miejsce lamentacji
zajęła lektura tekstów nabożeństwa żałobnego, a czuwanie
przy zmarłym stało się ceremonią kościelną, która zaczynała się już w domu.
Ilekroć jakieś życie dobiegało końca, zaczynał się
regularny ciąg cichych mszy i trwał dniami, tygodniami,
miesiącami albo przez rok. Pod koniec XVII wieku zwyczaj
ten zmienił się i zaczęto praktykować jedną śpiewaną mszę
przy zwłokach tuż przed złożeniem do grobu.

Philippe Ariés, Człowiek i śmierć, przeł. Eligia Bąkowska, Warszawa 1989. s.19-41.
Ibidem, s. 42.
3
Ibidem, s. 85.

Zdaniem Quicherata pierwsza wzmianka o uroczystej żałobie dotyczy dworu
angielskiego po śmierci Jana Dobrego. Ludwik XII po śmierci Anny Bretońskiej włożył
czarne szaty i to samo kazał uczynić dworowi.

Śmierć „oswojona”
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Tajemnica życia pośmiertnego inspirowała wielu
twórców. Od XI do XV wieku rozpowszechniła się ikonografia, ukazująca różne warianty wielkiego dramatu
eschatologicznego: w Jouarre i na chrzcielnicy w Châlanssur-Marne wskrzeszeni zmarli, nie poddawani próbom, od
razu idą do nieba, w Autun los zmarłych rozstrzyga się już
w chwili ich zmartwychwstania: jedni idą prosto do Raju,
inni do Piekła, w wieku XIII zaciera się duch Apokalipsy
i zwycięża idea Sądu - każdy żywot kończy się na szalach
wagi5. W tym samym wieku pojawiła się symboliczna
księga – rejestr, w którym w dwóch kolumnach zapisywane były ludzkie czyny: po jednej stronie to, co dobre,
po drugiej – to, co złe.
Po wieku XIV temat Sądu Ostatecznego przestał być już
tak popularny. Dramat przeniósł się z obszarów pozagrobowych do izby chorego. W XV wieku miejsce ikonografii
Apokalipsy zajęła nowa ikonografia - indywidualne sceny,
nad którymi każdy mógł rozmyślać u siebie w domu. Książki - drzeworyty „o dobrym umieraniu” (artes moriendi)
zawierały ilustracje przedstawiające chorego leżącego w
łóżku, niezależnie od tego, czy była to śmierć naturalna,
czy też na skutek wypadku lub chorób. W tym samym
czasie rozwinęła się w literaturze i ikonografii tematyka
makabryczna, realistyczne przedstawienia rozkładających
się ludzkich ciał. Najczęstszym przedstawieniem stało się
transi, tj. nagie zwłoki toczone przez robactwo. Śmierć
stała się ludzką padliną i zgnilizną, śmiercią fizyczną,
cierpieniem i rozkładem. Interesujący jest fakt, że okresowi rozkwitu sztuki makabrycznej towarzyszył protest
przeciwko oglądaniu martwego ciała. Od wieku XIII,
w chrześcijaństwie łacińskim, w krótkim czasie po zgonie
ciało zmarłego zaszywano całe w całun albo częściej zamykano w drewnianej skrzyni - trumnie6.
W średniowieczu upowszechnił się także motyw tańca śmierci – dance macabre – w ogromny krąg łączy na
przemian żywych i zmarłych.. Artyści starali się uchwycić
kontrast pomiędzy aktywnością martwych, a bezwładem
żywych. Przypominali, że niewiadoma jest godzina śmierci
i że wobec niej wszyscy są równi.
Od XIII wieku śmierć uważano za rozłączenie duszy
z ciałem. Duszę ukazywano pod postacią dziecka.
Umierający wydycha ją, po czym aniołowie zabierają ją
i przenoszą do Jerozolimy. W XVII wieku śmierć stała
się czymś metafizycznym, a mękę śmierci skojarzono nie
z rzeczywistym cierpieniem, lecz ze smutkiem zerwania
bliskich więzów duszy i ciała.
Zrodziła się potrzeba nie sztuki umierania, ale sztuki
5
6

życia przenikniętego myślą o śmierci. Główny cel to
uświadomienie marności rzeczy, wśród których trzeba żyć,
którymi zajmuje się człowiek i z których czerpie korzyści.
Śmierć stała się pretekstem do metafizycznych rozmyślań
o kruchości życia, co miało uchronić przed uleganiem
jego ułudom. Trzeba było być w każdym momencie w
takim stanie ducha, w jakim średniowieczne artes moriendi
chcą utrzymać konającego. Dlatego człowiek na co dzień
otoczony był motywami śmierci: przedmioty codziennego
użytku, wykończenia mebli, bibeloty – wszystko opatrzone
było rysunkami trupich czaszek, szkieletów, pojedynczych
kości, formułami spotykanymi w kościołach czy wokół
zegara słonecznego. Wszystkie przedmioty nawoływały
do nawracania się, łączyły w sobie wezwanie do pokuty
i smutek. Zaczęto delektować się smutkiem samym
w sobie, bo uosabiał stałe poczucie trwałej wszechobecności śmierci w sercu wszystkich rzeczy, okrywając całą
egzystencję lekkim woalem podniecenia.
W takich warunkach nadrzędną zasadą rządzącą życiem stało się umiarkowanie i związana z nim prostota,
co prowadziło do rezygnacji z pogrzebowego przepychu i pewnej oschłości objawów żałoby. Nie znaczy to,
że nie odczuwano żalu, ale w XVII wieku wiadomości
o zgonach przyjmowano bardzo chłodno. W złym tonie
było okazywanie bólu na łożu śmierci. Natomiast życzliwie
traktowano (od wieku XVI do XIX) wyrażanie smutku
w postaci napisów nagrobnych, pożegnalnych wierszy,
elegii. Po okresie żałoby obyczaj nie pozwalał już na osobiste objawianie żalu. Komu przygnębienie nie pozwalało
wrócić do normalnego życia, mógł tylko usunąć się do
klasztoru, wyjechać na wieś, żyjąc z dala od środowiska,
gdzie go znano.
Chęć uproszczenia rytuałów śmierci podyktowana była
w dużej mierze chrześcijańską pokorą. Doprowadziło to
do odwrócenia średniowiecznych obrazów. Życie stało
się przedmiotem wstrętu, z jakim ludzie średniowiecza
i początku odrodzenia odnosili się do śmierci. Życie
i śmierć zamieniły się rolami. W wieku XVII nie wielbiono
już urody żywego ciała, lecz nową piękność śmierci. Stałym tematem literatury i sztuki w wiekach XVII i XVIII
stał się umarły–żywy: rozkoszne męczarnie, grobowe
dekoracje, pozieleniałe zwłoki, piękno martwych ciał
i pokusa, aby oddawać się miłości w samym sercu śmierci.
Temat „umarły–żywy” nie pozostawał wyłącznie w nierealnym świecie wyobraźni. Wtargnął w życie codzienne,
gdzie odnajdujemy go jako zagadnienie pozornej śmierci.
Lęk przed pogrzebaniem żywcem powtarzał się przez
całą pierwszą połowę XIX wieku. Środkiem zaradczym
stał się zakaz pochówku w parę godzin po zgonie, przed

Ibidem, s. 108.
Szerzej na ten temat czyt. /w:/ ibidem, s. 174.
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wieku8, które na obrazach pięknej śmierci wypełnia pokój
umierającego bezcielesnymi krewnymi i przyjaciółmi,
przybyłymi z zaświatów, aby mu towarzyszyć i zabrać go
na jego pierwszą wędrówkę w zaświaty.
Wiek XIX rodzi niezwykłe przywiązanie żywych do
umarłych9. Zanika znaczenie śmierci, pojawia się kultywowanie pamięci o zmarłych. Służą temu rozpowszechnione w tym czasie modlitwy za dusze czyśćcowe, co
było wyrazem zmiany formy pobożności, początkowo
indywidualistycznej (za mnie), na altruistyczną (za ciebie).
W łonie rodziny powstają związki nowego typu, w których
przywiązanie góruje nad wszystkimi racjami, jak interes,
prawo, konwenans. To uczucie kultywowane, a nawet
doprowadzone do egzaltacji, czyni śmierć rozstaniem
jeszcze boleśniejszym i budzi chęć wynagrodzenia go
sobie poprzez wspomnienia albo jakąś mniej lub więcej
określoną formę dalszego trwania. W XIX wieku wszyscy zdają się wierzyć w kontynuację ludzkich związków
uczuciowych po śmierci, co niewątpliwie znajduje wyraz
w rozpowszechniającej się wierze w życie wieczne.
Śmierć, która przestaje być kresem istnienia ukochanej
osoby, nie jest ani brzydka, ani przerażająca. Jest piękna
i piękny jest zmarły. Obecność przy łożu umierającego
jest w wieku XIX czymś więcej niż tradycyjnym udziałem w zbiorowej ceremonii religijnej, jest uczestnictwem
w pokrzepiającym i wzniosłym widowisku. Zapomina się
nawet o istnieniu Piekła, które wiąże się wyłącznie z obcymi lub wrogami, tymi, którzy znajdują się poza ciasnym
kręgiem uczuciowości.
Wiek XIX stworzył kult grobów i cmentarzy, które
stały się celem odwiedzin, miejscem dumań i wspomnień
o zmarłych. Należało je więc przystosować do tego celu,
co doprowadziło do przekształcania je w parki, w których
piękne pomniki tonęły w zieleni. Tradycję tę podtrzymali
pozytywiści, którzy podkreślali, że grób kontynuuje moralne oddziaływanie rodziny poza rzeczywistą egzystencję
istot, które są jej członkami. Kult zmarłych nabrał charakteru publicznego, co ogromnie podniosło jego użyteczność,
grób rozwijał bowiem poczucie ciągłości w rodzinie, a
cmentarz – poczucie ciągłości w mieście i w łonie ludzkości.
Do prywatnej i rodzinnej strony kultu zmarłych dołączył

zapadnięciem nocy. Już w XVIII wieku nakazano dwudziestoczterogodzinną zwłokę i potwierdzenie faktu zgonu
przez dwie osoby.
Nowe spojrzenie na tę wielką chwilę w życiu każdego
człowieka przyniosła epoka romantyzmu. Punktem zwrotnym stało się spostrzeżenie, że z wyjątkiem nielicznych
chorób o ostrym przebiegu na wszystkie inne choroby
umiera się spokojnie i bezboleśnie, a nawet straszliwe
agonie bardziej przerażają obecnych, niż dręczą chorego7. W śmierci dostrzeżono wyzwolenie i ukojenie; całą
uwagę skupiono na życiu pozagrobowym, kojarzonym
z miłością. W ludziach zrodziła się chęć zatracenia
w bezmiarze śmierci, w której widziano warunek bezgranicznego szczęścia z odnalezienia tam osób, które kochało
się na ziemi.
I nagle, z początkiem XIX wieku, z niezwykłą gwałtownością wyłania się nowa uczuciowość. Obrazując
jej charakter, można się odwołać do powieści Wichrowe
wzgórza, w której odnajdujemy stopione razem: tradycyjny obraz spoczynku i oczekiwania, przejściowe życie
pogrzebanych zwłok, fizyczne piękno śmierci Katarzyny,
upojenie, jakie myśl o śmierci wywołuje wśród żywych,
urok nieskończoności, powszechny proces rozkładu,
a wreszcie spotkanie w innym świecie, który nie musi być
rajem. Jest to spotkanie tych wszystkich, którzy kochali się
na ziemi. Jednocześnie znajdowano w niebie to wszystko,
co dawało szczęście na ziemi, to znaczy miłość, przywiązanie, rodzinę; nie było tego, co rodzi smutek – rozstania.
Pojawia się nowy model śmierci „tryumfalnej”, która wymaga, aby tok pracy i zwykłego życia rodziny przerwano
z przyczyn uczuciowych a nie obyczajowych.
W drugiej połowie XIX wieku mnożą się opowieści
i historie, których autorzy przekonują czytelników, że
śmierć nie odebrała im naprawdę ukochanych osób, że
je odzyskają po własnej śmierci lub spotkają się z ich duchem. Romantyzm obfituje w literackie sceny kontaktów
żywych z duchami. Sprzyja temu rozwijająca się od XVII
wieku wiara w autonomię ducha, stanowiącego jedyną
nieśmiertelną część istoty. Doprowadza to do rozwoju
spirytyzmu, wielkiego systemu o życiu po śmierci i sposobach komunikowania się z zaświatami w kontekście
religijnym. Na tej podstawie wykształca się także nowa
nauka metapsychika albo parapsychologia, tj. nauka
o zjawiskach nazywanych nadprzyrodzonymi, która oddala
się od spraw eschatologicznych i nie zajmuje się już rozważaniami o raju. Oba kierunki dążą do przezwyciężenia
śmierci i oczekiwania na radosne spotkanie w przyszłości.
Znajduje to odzwierciedlenie w malarstwie XIX i XX
7

Por. ibidem, s.451.
Wynika to z faktu, że w naszych starych tradycyjnych społeczeństwach uczucie
dzielono pomiędzy większą ilość osobników i nie ograniczało się ono do członków
rodziny. Obejmowało coraz to szersze kręgi, przez co traciło na sile. Jednocześnie
nie wyczerpywało wszystkich jego zasobów: ludzie zachowywali w sobie wielkie
rezerwy, które zależnie od kolei losu znajdowały ujście w innych uczuciach albo w
ich przeciwieństwie, agresywności.
Począwszy od wieku XVIII uczucia, odwrotnie, od dzieciństwa skupiają się bez reszty
na kilku zaledwie osobach, które stają się wyjątkowe, niezastąpione i nierozłączne.
Ibidem, s. 462-463.
8
9

Ibidem, s. 401.
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aspekt narodowy i patriotyczny. Na początku XIX wieku
pojawiły się pierwsze pamiątkowe grobowce10 ku czci
żołnierzy.

dbało jednak o klasyfikację przypadku, ale zajmowało
się wyłącznie symptomami i zalecaną kuracją. Zaczęto
odczuwać wstręt do starczej zgrzybiałości, do spustoszeń
czynionych przez chorobę, do twarzy pooranych przez
bezsenność, do wypadających zębów i przykrej woni oddechu11. W ten sposób pod koniec XIX wieku powracają
odrażające obrazy z epoki makabry, które odrzucano od
wieku XVIII, z tą różnicą, że wszystko, co w średniowieczu
powiedziano o rozkładzie po śmierci, teraz przeniesione
zostało na chwile przed śmiercią, na agonię.
Śmierć nie tylko wywoływała strach, ale zaczęła także
budzić wstręt, jak każdy odrażający widok. Stała się nieprzyzwoita, jak czynności fizjologiczne człowieka. Chorych odwiedzali tylko najbliżsi, bezpośrednio zajmujący
się leczeniem i pielęgnacją. Wytworzył się nowy obraz
śmierci: śmierci brzydkiej i ukrywanej.
W literaturze, począwszy od Flauberta i Tołstoja, temat
ten rozwinął się w trzech kierunkach. Pierwszy z nich to
model pisarzy i żołnierzy. Na jego rozwój miały wpływ
zwłaszcza wydarzenia I wojny światowej. Kolejny model
wykształcił się w utworach takich pisarzy jak: Remarque,
Barbusse, Sartre. Okazało się, że już sama myśl o śmierci
może wywołać w zdrowym ciele wstrętne objawy choroby. Cela skazanego na śmierć albo torturowanego stała
się tak samo obrzydliwa jak pokój ciężko chorego. Ten
model powstał, gdyż nie można już było stosować konwencji pięknej, patriotycznej śmierci do hekatomb wieku
XX, do rzezi wielkich wojen, do polowań na człowieka,
do strasznych powolnych tortur. Ostatni model nabrał
w literaturze cech skandalu albo prowokacji i wykształcił
się w literaturze lat 60. (np. Genêt, Saunders).
Drugi z wymienionych modeli prowadzi do śmierci
ukrywanej w szpitalu. Proces ten rozpoczął się w latach
1930-1940, a upowszechnił od 1950 roku. Już na początku
XX wieku domownicy, rodzina i służba coraz trudniej godzili się z obecnością chorego w domu. Szybkie postępy w
dziedzinie komfortu, intymności, higieny osobistej sprawiły, że wszyscy stali się mniej odporni. Poza tym ciężar
pielęgnacji chorego i znoszenie wstrętnych objawów choroby dźwigała dawniej i dzieliła z rodziną cała wspólnota
sąsiadów i przyjaciół. Ta społeczność nieustannie kurczyła
się, aby w końcu ograniczyć się do bliskich krewnych,
a nawet samej pary małżeńskiej bez dzieci. W dodatku
w miastach obecność chorego w mieszkaniu wymagała
heroicznego wysiłku. Wreszcie ostatnie postępy chirurgii,
długie i trudne kuracje, stosowanie ciężkich aparatów,
częściej skłaniały poważnie chorych, aby wybierali szpital.
W ten sposób szpital ofiarował ludziom azyl, gdzie mogli

Śmierć „dzika”
Przeobrażenia związane z ceremonią pogrzebową
przez całe stulecia ulegały niezwykle powolnym zmianom. Jeszcze na początku XX wieku śmierć jednostki
w uroczysty sposób przeobrażała przestrzeń i czas.
W izbie umierającego zamykano okiennice, zapalano
świece, przynoszono święconą wodę; do domu schodzili
się sąsiedzi, krewni i przyjaciele. W kościele odzywał się
dzwon żałobny. Po zgonie umieszczano na drzwiach nekrolog. Na nabożeństwie, w kościele, gromadziła się cała
wspólnota. Okres żałoby wypełniony był odwiedzinami:
rodzina chodziła na cmentarz, a ją samą odwiedzali krewni
i przyjaciele. Na śmierć reagowano zbiorowo, pozostawała
aktem społecznym i publicznym.
Sytuacja ta diametralnie zmieniła się w wieku XX.
Pierwsze symptomy pojawiły się w najbardziej zurbanizowanych i najbardziej technicznie rozwiniętych miastach.
Społeczeństwo nie zauważało już zniknięcia jednostki.
Wszystko odbywało się tak, jak gdyby już nikt w ogóle
nie umierał.
Proces zmian w stosunkach pomiędzy umierającymi,
a otoczeniem rozpoczął się około połowy XIX wieku.
Uczono się przezwyciężać bolesną świadomość końca,
uchylając się od uprzedzania o nim umierającego. Źródłem tej niechęci była miłość do drugiego człowieka, lęk
przed zadaniem mu bólu, pokusa, aby go oszczędzić, nie
zdradzając mu, że koniec jest bliski. Widocznym znakiem
dla chorych było pojawienie się księdza i nie trzeba było
już nic mówić. Wytworzył się nowy stosunek między
umierającym, a jego otoczeniem oparty na uczuciu. Efektem tego było udawanie, że wszystko jest tak, jak było,
nic się nie zmieniło. Zaczęło to powodować usuwanie
albo opóźnianie sygnałów, które alarmowały chorego. W
takiej sytuacji nie odbywały się ostatnie rozmowy i pożegnania, umierający nie przekazywali ostatnich poleceń.
W początkach XX wieku upowszechnił się nawet zwyczaj
wzywania księdza dopiero po śmierci lub gdy chory stracił
już przytomność. Ostatnie namaszczenie stało się sakramentem nie umierających, lecz umarłych.
W omawianym okresie zmienił się stosunek chorych do
medycyny. W latach 80. XIX wieku czymś koniecznym i
poważnym stało się zwracanie do lekarza. Otoczenie nie
Na pewno pierwszymi poległymi żołnierzami, których uczczono pamiątkowym
grobowcem, byli zabici w wojnach domowych z okresu rewolucji francuskiej: pomnik
w Lucernie wystawiony Szwajcarom wymordowanym 10 sierpnia 1792 roku, kaplica
ekspiacyjna i cmentarz Picpus w Paryżu.
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ukryć kłopotliwego pacjenta. Z czystym sumieniem przekazywali oni innym opiekę, aby powrócić do normalnego
życia. Pokój umierającego przeniesiono z domu do szpitala.
Od tej chwili jest to miejsce samotnej śmierci.
Na początku XX wieku zaszły kolejne ważne zmiany
w relacjach pomiędzy śmiercią, a społeczeństwem. Śmierć
przestała mieć charakter publicznej ceremonii, została
zastrzeżona tylko dla bliskich, a kiedy hospitalizacja
beznadziejnie chorych stała się czymś powszechnym,
wyłączona została nawet rodzina. Zaniechano także żałoby,
która powoli zaczęła zanikać podczas wojny, bo na froncie
ginęło dużo ludzi, a kobiety pracowały na stanowiskach
opuszczonych przez mężczyzn. Gorier12 rozróżnił trzy
kategorie ludzi w żałobie: są to ci, którzy potrafią całkowicie opanować swój ból; ci, którzy kryją go przed drugimi
i zachowują dla siebie; ci, którzy bez zahamowań go okazują. W pierwszym przypadku osierocony zmusza się do
postępowania tak, jakby nic nie zaszło, prowadzi normalny
tryb życia. W drugim przypadku na zewnątrz prawie nic
się nie przebija i żałoba ogranicza się do życia prywatnego.
Jest to postawa najbardziej aprobowana. W ostatnim przypadku człowiek uporczywie pogrążony w żałobie zostaje
bezlitośnie wykluczony ze społeczeństwa, jak gdyby nie
był przy zdrowych zmysłach. „Oswojona” w przeszłości
śmierć stała się we współczesnym świecie „dzika”.
W wysoko rozwiniętych krajach zwłoki są w większości poddawane kremacji. Wybór ten oznacza, odrzucenie
kultu grobów i cmentarzy. Ale nie jest to jednocześnie
oznaka obojętności i zapomnienia. Krewny spalonego
odrzuca wprawdzie materializację miejsca, jego więź
z ciałem, które budzi odrazę i publiczny charakter cmentarza, ale akceptuje absolutnie osobisty i prywatny rodzaj żałoby. Kult grobu zostaje zastąpiony przez kult wspomnień
w domu. W nielicznych przypadkach kult ten zmierza do
mumifikacji: dom albo pokój zmarłego pozostawia się
dokładnie w takim stanie, jak za jego życia.
W naszych, polskich, warunkach utrzymuje się jeszcze
powszechny szacunek dla miejsc pochówku i cmentarzy.
Proces kremowania zwłok przenika do naszej kultury niezwykle wolno, ale z uwagi na szybko rosnące powierzchnie
cmentarzy, zwłaszcza wielkomiejskich, stanie się on wkrótce koniecznością podyktowaną ekonomią miejsca.
U schyłku XIX wieku zaczęły także zanikać kodeksy
zachowań, w tym określające jak okazywać innym uczucia
na ogół niewyrażalne, jak umierać i pocieszać osieroconych.
W związku z tym uczucia wykraczające poza przeciętność
zaczęły zakłócać ład i bezpieczeństwo. Konieczność ich
powściągania zmusiła do tłumienia ich jawnego wyrażania.
12

Pojawił się model męskiej odwagi, dyskrecji i dobrego wychowania. Niewskazane stało się manifestowanie żalu po
zmarłym, a ten, kto się z nim obnosi, daje dowód słabości
charakteru. Przyczyną tego był nacisk społeczeństwa, które
odmawiało udziału w przeżyciach człowieka pogrążonego
w żałobie. W ten sposób śmierć została wyeliminowana z
życia społecznego. Czas żałoby stał się okresem milczenia
tych, co otaczają osieroconego: telefon nie dzwoni, ludzie
unikają spotkań, odbywają swoistą kwarantannę. W ten sposób cierpią podwójnie: stracili bliskiego, a znajomi milczą,
czekając aż czas wyleczy ranę rozstania.
W procesie przeobrażeń kulturowych ważne jest
także to, że w XX wieku wyraźnie zmieniła się definicja
śmierci. Przestała ona być chwilą, jej czas wydłużył się
i podzielił na mniejsze odcinki. Jest śmierć mózgu, śmierć
tkanek, śmierć na poziomie tkanek, śmierć na poziomie
komórkowym.
Ustanie pracy serca i oddechu przestały już być oznaką
kresu życia. Czas śmierci wydłuża się zależnie od woli lekarzy i trwa od kilku godzin do kilku lat. W tym kontekście
śmierć jest porażką, a nie zjawiskiem naturalnym.
Najbardziej pożądana stała się współcześnie śmierć
dyskretna, tj. taka, która nie budzi u otoczenia emocji nie
do pogodzenia z własnym życiem zawodowym. To, co dzisiaj nazywamy dobrą śmiercią, odpowiada dawnej śmierci
przeklętej, śmierci niedostrzeżonej. Najlepszym sposobem
do osiągnięcia tego celu jest utrzymywanie chorego w nieświadomości lub zmuszanie go do udawania, że nie wie.
W niektórych przypadkach milczenie przeradza się w
zmowę, w innych - w lęk przed usłyszeniem prawdy albo
wezwaniem pomocy, co w konsekwencji paraliżuje wszelką
możliwość porozumienia. Śmierć została uregulowana i
zorganizowana przez biurokrację, co nie oznacza zniknięcia
strachu przed nią. Zmedykalizowana, najeżona rurkami i
aparaturą, stała się dziś bardziej przerażająca niż transi.
*
Mimo upływu wieków jedno pozostało niezmienne.
Śmierci nigdy nie odczuwało się jako zjawiska obojętnego.
Zawsze była nieszczęściem dla większej lub mniejszej grupy społeczności. Była i jest, bo ból po starcie najbliższych
pozostał. Szkoda tylko, że zyskała ona miano „dzikiej”.
„Oswojona” nie pozwoliłaby na osamotnienie i izolację tych,
którzy czekają na pocieszenie. „Oswojona” dałaby szansę
na stworzenie najściślejszych związków pomiędzy tym, kto
odchodzi, a tymi, którzy pozostają, dałaby szansę na ciepłe
pożegnanie i w końcu - ważny moment przejścia do Domu
Ojca mógłby się odbyć w gronie najbliższych, mógłby...
Danuta Makaruk

Podaję za: P. Ariés, ibidem.
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kontynent Hiobów
niezawiniona wina
biały człowiek syty zachód
stęp czekający na umierające dzieci
ciągle
pusty brzuch
język suche podniebienie
a u nas wyprowadzamy śmierć z naszych świątyń domów
dziadów już nikt nie ogląda w białej pościeli
u nas pornografia śmierci
worki plastikowe
ciała kanapka krew herbata rozmowa w trakcie nasza
niezawiniona wina
epidemia strach i krzyk danse macabre
gen wiary odtworzony bo ptaki spadają z nieba
co znów widzę nad naszą rzeką
krzesła
bezdomne idą święta
pochód głów samotne matki
i wiatr szalony
i znów nie nasz czas
niedokończony to potok słów
szkoda narzekać
czy błędem było pochylać się nad człowiekiem Bogu obcemu
co stworzył i odszedł a dla pozoru był blisko
przecież nic w nas nie ulega przemianie
może zęby czaszka
kość miednicy
ludzki wyziew
zwierzęce nawyki
kultura bywa wzmożona wobec wymagań
w świecie istot ułomnych słabych że aż wstyd
ważny to gatunek bez wątpienia dwunożny
pół i jednogłowy
wiele razy bez wiary dzień swój zaczynałem
słaby na nogach stawałem
uznawałem świat za zbyt skomplikowany
dawno temu ganiałem motyle i obserwowałem pszczoły
zachwycałem się zapachem zieleni i ziemi
i trawy wysokiej i jabłek i porzeczek
dzisiejszy świat jest innym światem
a zapach innym zapachem
nawet zwierzętom i owadom z człowiekiem żyć trudno
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Arkadiusz Sann

podejmowane były od czasu chruszczowowskiej odwilży, ale nie miały one szerszego zasięgu, tłumione
skutecznie przez reżim komunistyczny. Dopiero dzieło
A. Sołżenicyna — Archipelag GUŁag, opublikowane
w latach siedemdziesiątych na Zachodzie, ujawniło całą
prawdę o ofiarach stalinowskich łagrów. Świat dowiedział
się nagle o jeszcze jednym ludobójstwie, przy którym
blakną zbrodnie nazistów. Sześćdziesiąt milionów ofiar
GUŁagów — to dane szacunkowe A. Sołżenicyna; średnia życia statystycznego więźnia — trzy miesiące; życie
w nieludzkich warunkach, terror, wycieńczanie ciężką
pracą, głód, fatalne warunki sanitarne.
Co prawda dziś te smutne fakty nie są już żadną
tajemnicą, bo mówi się o nich całkiem otwarcie nawet
w niegdysiejszym Kraju Rad. Cała prawda o obozach pracy, łagrach, GUŁagach wypłynęła od takich pisarzy, jak
A. Sołżenicyn, W Bukowski, A Rakowiecki (Książka
o Kołymie) i im podobnych. Nim jednak prawda wyszła na jaw i rozsadziła od wewnątrz skostniały system
komunistyczny, informacje na temat obozów karno-wychowawczych i skazanych na pobyt w nich ludzi były
pilnie strzeżoną tajemnicą. Bo przecież świat nie mógł
się dowiedzieć o słynnym artykule 58., z którego wysiewano po całym Związku Radzieckim tak zwanych zeków
(więźniów politycznych); reżim; Biuro Polityczne ZSRR
dbało starannie, aby do szerokiej opinii publicznej nie
dotarło przypadkiem, że z tegoż właśnie nieszczęsnego
artykułu 58. można było oskarżyć każdego statystycznego obywatela, wystarczyło tylko znaleźć odpowiedni
paragraf (zainteresowanych odsyłam do pierwszego tomu
Archipelagu… A. Sołżenicyna).
I chociaż ofiary tej stalinowskiej hekatomby to miliony
Rosjan (paradoksalnie w większości byli to komuniści!),
nie należy zapominać o więźniach GUŁagów innych
narodów. Kogóż tam nie było! Niemcy, Polacy, Litwini,
Łotysze, Węgrzy, Rumuni, Finowie, Estończycy, Koreańczycy, a nawet Anglicy, Szwedzi, Norwegowie; byli
ci zza Uralu i ci zza Kaukazu… A wszystkie te fakty
i okoliczności, dotyczące zeków różnorodnych nacji,
okrywała jakaś szczególna tajemnica. Z tych wszystkich
narodów każdy miał swoją białą plamę, o której się wie,
ale się nie mówi; różnie je też nazywano, nasza — polska biała plama — była szczególna, określana jednym
słowem: Katyń.
Mord na polskich oficerach i inteligencji, do jakiego
doszło z prikazu ówczesnych władz sowieckich w 1940
roku, stał się dla wszystkich Polaków symbolem terroru
i bezprawia i po dziś dzień jest wielką niegojącą się raną.
Tym bardziej że zbrodnia katyńska była nie tylko przez

Białe plamy
na
czerwonym
tle
Na temat zbrodni nazistowskich wylano morze atramentu, a głośny proces w Norymberdze miał pokazać
światu, że ludobójstwo nie może ujść bezkarnie. Świat
poznał prawdę o obozach zagłady, zbrodniach tam dokonywanych i liczbę ofiar, Bogu ducha winnych ludzi,
Polaków, Żydów, Rosjan i wielu innych narodów. Ofiary
hitlerowskiego terroru liczy się w milionach — całą tę
smutną statystykę dokładnie zbadano, prześwietlono,
a następnie podano do publicznej wiadomości. Atoli
myliłby się ktoś, kto by sądził, że Trzecia Rzesza była
jedynym państwem totalitarnym międzywojennej Europy.
Drugą, nie mniej potężną siłą, był reżim stalinowski, który
przez niemal pół wieku był wielką białą plamą przedi powojennej Europy.
Jak to się stało, że o zbrodniach nazistowskich wiemy
niemalże wszystko, a o masowych mordach sowieckich
czekistów wciąż tak niewiele? I dlaczego większość
oficerów sztabu Trzeciej Rzeszy została osądzona, a
oprawcy stalinowscy cieszyli się lub wciąż się cieszą
wysokimi emeryturami? Odpowiedzią na te pytania
może być stare jak świat porzekadło: zwycięzców się
nie sądzi. Tak więc przez niemal pół wieku obywatele
tak zwanych krajów demokracji ludowej, żyli w błogim
przekonaniu, że wszystko, co złe, przeminęło, a ludzkość
zmierza ku lepszej przyszłości. Według założeń speców
od gospodarki, wszyscy mieli mieć pracę, a co za tym
idzie każdy miał być szczęśliwym obywatelem świetlanego socjalistycznego bloku. Sowiecka propaganda
skutecznie wbiła wszystkim do głów, że nie ma żadnych
więźniów politycznych poza zwykłymi kryminalistami.
Co prawda od czasu do czasu przemycano z obozów
mgliste informacje o obozach karno-wychowawczych,
ale większość „szczęśliwych obywateli” albo nie wierzyła
tym informacjom, albo twierdziła, że skoro ktoś osadzony
został w GUŁagu, to pewnie sobie na to zasłużył.
Próby odbrązowienia tego zafałszowanego obrazu
8
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laty — kwiat oficerski Drugiej Rzeczypospolitej — zostali
bezkarnie wymordowani. Nie zdążyli.
Rzeczywiście, historia zatoczyła tragiczne koło, a
słowo „Katyń” potwierdziło swój złowieszczy rdzeń:
„kat”. Ponad tymi dwoma tragediami rozlega się ironiczny
chichot Stalina i żałobne westchnienia wielu milionów
Polaków. Jedni mówią: „Stało się”, drudzy pytają: „Dlaczego?”. W ten feralny, sobotni dzień — 10 kwietnia,
cały świat stał się na chwilę Polską, a Polska — całym
światem. I chociaż na forach internetowych pojawiały
się różne komentarze, jedno jest pewne: po tej tragicznej
katastrofie pod Smoleńskiem każdy z nas będzie trochę
innym Polakiem.
Polska ocena prawna zbrodni katyńskiej jest wciąż
kwestionowana przez Rosję, jednak niewykluczone, że po
tej tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem ten stan rzeczy
się zmieni. Ludzki odruch prezydenta D. Miedwiediewa
i gesty współczucia ze strony premiera W. Putina mogą
stanowić dobry początek na nową, lepszą Polskę.

niemal pół wieku skrzętnie skrywaną tajemnicą, bo —
co więcej — oprawcy stalinowscy całą winę próbowali
zrzucić na hitlerowskiego okupanta. Ukrywanie prawdy
o Katyniu było jednym z wielu kłamstw władz PRL. Za
pamięć i prawdę o tragicznych losach 21768 polskich
oficerów trzeba było niekiedy płacić wysoką cenę (za
samo słowo „Katyń” można było w dobie stalinizmu
dostać wyrok, nie mówiąc już o szerszych komentarzach
na ten temat). Pamięć i prawda o zbrodni katyńskiej
przetrwały i ostatecznie po 1990 roku przestały być białą
plamą. M. Gorbaczow był pierwszym przywódcą Rosji,
który oficjalnie potwierdził, że za zbrodnię katyńską odpowiedzialni są oficerowie NKWD (uczynił to również
B. Jelcyn).
Mówi się niekiedy, że historia kołem się toczy. Po
równo siedemdziesięciu latach w tym samym niemal
miejscu zginęło w katastrofie lotniczej 96 Polaków, kwiat
Trzeciej Rzeczypospolitej — prezydent wraz z małżonką,
posłowie, senatorzy, duchowni, oficerowie Wojska Polskiego i wielu innych. Wszyscy zdążali do miejsca, gdzie
pragnęli oddać hołd tym, którzy przed siedemdziesięciu

Arkadiusz Sann
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Irena Ciszelska-Piech
(Lublin)

Waldemar Taurogiński

Pieta katyńska

(Chełm)
W hołdzie tym co zginęli
Monument wzniesiono
„Pieta katyńska”
(Tak pomnik nazwałam)
Matka z martwym synem na kolanach
Czuje ciężar bezwładnego ciała
Ból po stracie
Kula skroń przeszyła
Na twarzy duma
Pomimo cierpienia
Z podniesionym czołem
Szedł drogą ostatnią
Oficer polski w mundurze
Nie jeniec sowiecki w łachmanach
Matka opłakuje syna
Szata żałobna
Niczym Maryja pod krzyżem Chrystusa
Serce matczyne jednakie
Pieta katyńska
Wizja z prawdą się splata.
Wrocław, sierpień 2007 r.

cierpienie
zabliźniane lukami
w pamięci
zamiera w niej
wysycha dotykiem
zgorzkniałych ziół
w środku rozgrzanego lata
w bliźnie nie znika
matowieje wraz z nią
bieleje
cierpliwie stygnie jak
zwyczajne i niezwyczajne
życie
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Marian Janusz Kawałko
(Lublin)

Psalm o życiu poczesnym
Nie skacz ciągle mi do oczu, życie,
ja nie umiem wznieść się wyżej oczu.
W tobie tli się odwieczny burzyciel
z Wiecznym Sprawcą, który ciebie począł.
Ref.
To nieproste – zawziąć się na życie,
To niełatwe – życiu wejść za pazur.
Prowadziłoby się ono należycie,
gdyby nie ta sfora drogowskazów.
Nie chcesz, życie, ze mną żyć na wiarę ?
Na niewiarę ja się też nie godzę.
Ty się lepiej, życie, ze mną zaręcz,
bo zawiodę się na tobie srodze.
Igrasz, życie i grasz i przemieniasz
myśli czarne na znaki czerwone,
jakbyś miało tylko pół sumienia.
Me sumienie też przepołowione.
Ty mnie – życie – nie wódź na manowce,
żaru mego przed Bogiem nie skrywaj.
Niech mi niebo zsyła to, czego chcę.
Tam arkadia w szczęśliwość opływa.
Ty się życie z moich zdrad nie tłumacz.
Ty się tłumacz z głodu w moich oczach.
Co nas jedna, to uwieczniaj w zoomach,
Wiedź w nieznane jak gwiazda prorocza.
Ciebie, życie, kochać nie jest łatwo,
zapominasz, że jestem twą tęczą,
więc mnie przytul i się czasem zatrwoż,
o mą miłość, którą gwiazdy wieńczą.

Ukończono dnia 6 stycznia 2009 roku w Lublinie
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Roman Antoni Gajczak

W Wadowicach wszystko się zaczęło ...
gimnazjum i sąd obwodowy.
Jeśli idzie o obiekty sakralne to przede wszystkim
wymienić należy kościół parafialny Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (obecnie bazylika mniejsza)
z charakterystyczną cebulastą wieżą i zegarem słonecznym na południowej ścianie. Ołtarz Wielki pochodzi z
XVIII wieku, a sześć ołtarzy bocznych jest ustawionych
w dwóch rzędach. W Kaplicy Świętokrzyskiej znajduje
się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który łaskami
słynie.
Założycielem wadowickiego Karmelu był o. Rafał
Kalinowski, uczestnik powstania styczniowego w 1863
roku, a następnie więzień – zesłaniec, który później
został świętym. Patronem wadowickiego Karmelu był
od początku św. Józef, utrwalony na pięknym obrazie
przez artystę-malarza Franciszka Bergmana z Gablonz
w Czechach.
Na granicy Wadowic i wsi Klecza Dolna, na wzniesieniu nazwanym „Kopiec”, księża pallotyni założyli
kościół i swą siedzibę Collegium Marianum. Pallotyni,
misjonarze, wydawcy książek i czasopism religijnych
oraz wychowawcy młodzieży, zorganizowali na Kopcu
swój ośrodek, którym kierowali ks. Alojzy Majewski
i br. Józef Lipkowski, lekarz medycyny, potomek starej
rodziny szlacheckiej z Podola.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
pojawiło się w Wadowicach w 1894 roku. Celem zgromadzenia było wychowywanie, a także nauczanie dzieci
w przedszkolach i szkołach różnego typu, pielęgnowanie
chorych, katechizacja oraz misje.
Również w pobliżu granicy Wadowic z wsią Chocznią mają swój Dom Siostry Albertynki, a ich celem było
i jest sprawowanie opieki nad ubogimi, bezdomnymi,
a zwłaszcza starcami i kalekami.
Wadowice to małe miasto bez znaczącej przeszłości
– tak kiedyś pisano. I z tym można się częściowo zgodzić, ale – umiejscawiając to w czasie – tylko do dnia 16
października 1978 roku, kiedy o Wadowicach dowiedział
się cały cywilizowany świat.

1.
Wadowice położone są na pogórzach Śląskim i Wielickim, a oba pogórza rozdziela rzeka Skawa. Od południa
miasto graniczy z Beskidami: Małym i Makowskim;
tu biegnie malowniczy przełom Skawy i wznoszą się
szczyty Iłowca, Łysej Góry, Bliźniaków, Leskowca oraz
Góry Jaroszowickiej. Las występuje mieszany bukowo–świerkowy.
W Wadowicach przecinają się drogi Kraków – Bielsko Biała i Zakopane – Sucha Beskidzka – Oświęcim
– Cieszyn.
Początki osady, a potem miasta Wadowice, nie są
znane. Nazwa Wadowice pojawiła się po raz pierwszy w
dokumencie z 24 lutego 1327 roku, a więc za panowania
króla Władysława Łokietka. W dokumencie tym Jan,
książę oświęcimski, uznawał się wasalem króla czeskiego
Jana Luksemburskiego i otrzymał od tego władcy w lenno
ziemię oświęcimską z zamkami w Oświęcimiu i Zatorze
oraz z miastami: Kęty, Żywiec i Wadowice.
Najstarsze księgi miejskie, zwyczaje mieszkańców
i niektóre ich nazwiska wskazywały na polskość osady.
Według tradycji człowiek znaczniejszy, który zwał się Wad,
osiedlił się nad Skawą, dając początek Wadowicom.
Z czasem miasto otrzymało herb, który składa się
z połowy orła złotego na niebieskim tle i białej baszty
fortecznej na tle czerwonym. Znaki tego herbu są elementami śląsko–oświęcimskimi. Orłem złotym górnośląskim
pieczętował się książę Władysław, a dodana wieża zamku
oświęcimskiego wiązała miasto Wadowice ze stolicą
księstwa.
Kiedy w 1564 roku sejm walny koronny w Warszawie dokonał inkorporacji księstwa zatorskiego (wraz z
oświęcimskim) do Korony, Wadowice zostały Miastem
Jego Królewskiej Mości. Herb Wadowic otrzymał koronę
zygmuntowską.
W XVII i XVIII wieku Wadowice były nękane przez
pożary. W 1726 roku, w wielkim pożarze ogólnym, zniszczeniu uległy: kościół, ratusz i liczne domy mieszkalne.
Dopiero od XIX wieku Wadowice zaczęły się powoli
rozwijać. Powstawał drobny przemysł i wzrosła rola
administracji, bowiem władze austriackiego zaborcy przeniosły urząd cyrkularny z Myślenic do Wadowic. Domy
budowano z materiałów trwałych. Pojawiły się nowe
duże obiekty: koszary dla wojska, szpital powszechny,

2.
W latach dwudziestych i trzydziestych miasto Wadowice liczyło od 6 do 8 tys. mieszkańców w tym około
2 tys. Żydów. Ci ostatni przodowali w handlu. W Wado11
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kościoła parafialnego, domu katolickiego i szkoły. Karolek od pierwszych klas uczył się bardzo dobrze, a czas
wolny po nauce spędzał z rówieśnikami na grach sportowych i zabawach. Uczęszczał też pilnie do kościoła, nie
tylko na niedzielne msze św., ale na wszelkiego rodzaju
nabożeństwa. Wcześnie został ministrantem, a obowiązki związane z usługiwaniem do mszy św. wykonywał
w skupieniu. Wraz z ojcem uczestniczył w pielgrzymkach
do Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowy.
Od 1930 roku zaczęły się czasy gimnazjalne. Karol
Wojtyła przez osiem lat uczył się w wadowickiej szkole
średniej. W okresie międzywojennym przepisy szkolne
były surowe. Dziś mogą stanowić pouczającą lekturę;
zapoznają nas z wymaganiami, jakie szkoła nakładała
na swych uczniów. Wtedy uczeń był zobowiązany przestrzegać wszędzie i wobec wszystkich zasad uprzejmości
i dobrego wychowania, unikać hałaśliwego zachowania
się, być gotowym do ponoszenia odpowiedzialności za
honor własny, rodziny i szkoły. W gimnazjum wadowickim działał samorząd poprzez różne sekcje. Karol
Wojtyła należał do kółka dramatycznego i Sodalicji
Mariańskiej.
W szkole średniej uczył się doskonale. Był wzorowym uczniem, a także najlepszym kolegą. Grał w piłkę
nożną, chodził na wycieczki górskie i dobrze pływał w
kryształowo czystych wówczas nurtach Skawy. Karol
Wojtyła zdał maturę w 1938 roku z ogólnym wynikiem
bardzo dobrym.
Skoro poznaliśmy środowisko i atmosferę, w jakiej
rósł kilkunastoletni Karol Wojtyła, zwróćmy teraz uwagę
na dwa aspekty jego osobowości: intelektualny i religijny.
W pierwszym mieścić się będzie tematyka humanistyczna, do której młody Karol wyraźnie lgnął. Dwie pasje:
teatr i poezja, wchodzą w jej skład. Natomiast jeśli idzie
o religijność Karola Wojtyły, to była ona autentyczna
i żarliwa, zadziwiała jego przyjaciół i kolegów.
Karol Wojtyła wykazywał od najmłodszych lat
inwencję twórczą. Pisał wiersze. W wyższych klasach
gimnazjalnych zaczął występować na scenie. Żywe słowo i aktorstwo to były płomienie, które rozpaliły w nim
wadowiczanin dr Mieczysław Kotlarczyk, teatrolog, zaś
natchnienie budziło się w sercu młodego poety pod wpływem otaczającej go przyrody. Niektóre napisane przez
niego teksty świadczą o umiłowaniu stron rodzinnych:
Beskidów, Skawy, drzew, kapliczek przydrożnych...
Karol Wojtyła od najmłodszych lat obcował z przyrodą, pokochał zwłaszcza piesze wycieczki górskie. Zaczął
skromnie: od Dzwonka, Jaroszowickiej Góry, Łysej Góry
czy, bardziej odległego od Wadowic, Leskowca. Później

wicach znaczącego przemysłu nie było, a rzemiosło nie
wyspecjalizowało się w żadnym kierunku. Kilka fabryczek zajmowało się produkcją papieru, siatki drucianej
i opłatków. Funkcjonowały cegielnie, młyny, drukarnie
i inne pomniejsze warsztaty. Wadowice były raczej miastem urzędników, nauczycieli i wojskowych.
Rynek, a właściwie niewybrukowany plac, otaczały
dziewiętnastowieczne kamienice. Przez miasto przejeżdżały furmanki, rzadziej dorożki. Wadowice nie różniły się od innych miasteczek położonych na terenach
b. Galicji.
Obok kościoła parafialnego, na Rynku, stoi do dziś
duża kamienica wybudowana około 1870 roku. Wchodzi
się do niej od ulicy Kościelnej, a oznaczona jest numerem
7. Nieruchomość była kiedyś własnością Seweryna Kurowskiego, powstańca z 1863 roku. Od rodziny Kurowskich dom nabył Józef Lisko, który z kolei w 1911 roku
odsprzedał go małżeństwu żydowskiemu Bałamuthów.
W tym domu, w dniu 18 maja 1920 roku, urodził się Karol
Józef Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
W kamienicy Bałamuthów państwo Wojtyłowie wraz
z synami Edmundem i Karolem zajmowali mieszkanie
złożone z dwóch pokoi i kuchni. Po krętych schodach
wchodziło się na piętro, a z sieni prosto do kuchni.
W dużym pokoju jedno z okien wychodziło na kościół.
Od strony podwórka biegł krużganek. Atmosfera budynku
była dosyć ponura; z popsutych rynien spływała woda,
brama, drzwi, schody sprawiały wrażenie staroświeckich.
Jak wspominali sąsiedzi, państwo Wojtyłowie zachowywali zawsze radość życia i pogodę ducha. Żyli skromnie,
ale godnie. Mały Karolek często patrzył na zegar słoneczny z napisem: Czas ucieka, wieczność czeka.
W miarę spokojne życie rodziny państwa Wojtyłów
zostało dotknięte tragedią; najpierw zmarła matka Karola,
a w trzy lata później umarł jego starszy brat Edmund,
lekarz medycyny. Dwunastoletni Karolek został już
tylko z ojcem. Mieszkali teraz w kuchni i jednym pokoju, przez co byli jak gdyby bliżej siebie. Bez przesady
można powiedzieć, że żyli po spartańsku. Pan Wojtyła,
były zawodowy wojskowy, po śmierci żony i starszego
syna wszystkie swe siły duchowe i fizyczne oddawał
Karolkowi.
W latach 1926–1930 Karolek Wojtyła uczęszczał do
męskiej szkoły powszechnej w Wadowicach, która mieściła się na Rynku, w budynku magistratu. Na przerwach
chłopcy biegali wokół kościoła i domu katolickiego.
W piłkę grali na ulicach, bo wtedy samochody po mieście
nie jeździły. Życie Lolka Wojtyły ogniskowało się wokół
kilku sąsiadujących ze sobą budynków: domu rodzinnego,
12
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przyszła kolej na Beskidy: Sądecki, Śląski, Żywiecki,
na Gorce, Pieniny i Tatry. W ciszy górskiej młody Karol
często się modlił.
Jego religijność przerastała wszelkie inne upodobania. Zapamiętano, że po śmierci Edmunda dwunastoletni
Karolek powiedział: Taka była wola Boża. W gimnazjum
nosił na szyi szkaplerz święty. Wcześnie zainteresował się
wadowickim Karmelem. Był czas, że chciał zostać karmelitą. W mieszkaniu państwa Wojtyłów stał klęcznik.
Była też kropielnica.
16 czerwca 1999 roku, podczas ostatniej wizyty
w Wadowicach, papież Jan Paweł II powiedział: [...] tu,
w tym mieście Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie
się zaczęło i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr
się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło.

iż wyrastał duchowo w tym karmelitańskim kościele,
w którym otrzymał szkaplerz św. Często wspominał wadowickie środowisko kapłańskie, odwiedzał też księdza
doktora Edwarda Zachera, swego katechetę z czasów
gimnazjalnych.
O kolegach szkolnych nigdy nie zapominał. Zawsze uczestniczył w zjazdach maturzystów A.D.1938.
W późniejszych latach ,już jako arcybiskup i kardynał,
wiele razy przybywał do Wadowic, najczęściej z wizytami duszpasterskimi. W 1977 roku w Wadowicach
obchodzono jubileusz 50–lecia kapłaństwa ks. doktora
Edwarda Zachera. Kardynał Karol Wojtyła, uczeń jubilata, wspominał wtedy swój wadowicki okres: naukę religii,
sakrament bierzmowania, Sodalicję, prymicję, spotkania
z parafią. W rok później kardynał Karol Wojtyła był raz
jeszcze w Wadowicach, a potem wyjechał do Rzymu,
gdzie odbyło się konklawe.
Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Wadowice
trzykrotnie. Po raz pierwszy przybył do swego rodzinnego miasta w dniu 7 czerwca 1979 roku. Przed wizytą
ówczesne władze komunistyczne nosiły się z zamiarem,
aby rangę tej uroczystości pomniejszyć. Aparatczycy
partyjni planowali wzmocnienie dyscypliny pracy, by
witających papieża było jak najmniej. Lecz te zakusy
spełzły na niczym, bowiem tysiące ludzi zapełniły rynek
i ulice Wadowic. Ludzi uśmiechniętych, bo szczęśliwych.
A Jan Paweł II także był szczęśliwy, że znalazł się znów
w mieście swego dzieciństwa i swej młodości.
Druga wizyta odbyła się już w wolnej Polsce. Jan
Paweł II przyjechał do Wadowic 14 sierpnia 1991 roku,
aby dokonać konsekracji nowego kościoła pod wezwaniem św. Piotra Apostoła. Świątynia została wybudowana
w latach 1986–1991 jako wotum wdzięczności za wybór
Papieża Polaka i Jego cudowne ocalenie z zamachu. Wielu
wadowiczan brało udział w budowie tego pięknego kościoła. Została też utworzona w Wadowicach druga parafia. Wzniesiono pomnik Jana Pawła II, który jest dziełem
włoskiego rzeźbiarza (drugi pomnik polskiego rzeźbiarza
znajduje się przed wadowicką bazyliką na Rynku).
Trzecia wizyta Jana Pawła II nastąpiła w dniu
16 czerwca 1999 roku, podczas siódmej pielgrzymki do
Polski, bardzo długiej, bo aż 13-dniowej. Papież był już
mocno zmęczony, ale pogodny. Kiedy szedł ku podium
przed bazyliką tłum skandował: Witaj w domu, witaj
w domu. Zapanowała powszechna, wielka radość.
Charakterystycznym wydarzeniem, jakie później
nastąpiło, był dialog Jana Pawła II z zebranymi na rynku
wadowiczanami. Ów dialog głęboko utkwił w pamięci
wszystkich obecnych na uroczystości, a inni dowiedzie-

3.
Po maturze Karol Wojtyła wraz z ojcem przeniósł się
do Krakowa i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak zwany „okres wadowicki”
przyszłego papieża przybrał teraz inną formę; kontaktów
korespondencyjnych, spotkań bezpośrednich z wadowiczanami oraz odwiedzania rodzinnego miasta.
Gdy wybuchła II wojna światowa, Wadowice znalazły się w Wielkiej Rzeszy Niemieckiej zaś Kraków
w Generalnej Guberni. Granica pomiędzy tymi terytoriami przebiegała wzdłuż rzeki Skawy. W Wadowicach,
tuż przed mostem, Niemcy ustawili szlaban. Kontakt
z Krakowem nie był łatwy.
Karol Wojtyła pracował jako robotnik fizyczny. W tym
czasie zmarł jego ojciec i został sam na świcie. Od czasu
do czasu korespondował z wadowiczanami. Listy były
doręczane okazjonalnie przez zaufanych znajomych. Pisał, że tęskni za Wadowicami, miastem swego dzieciństwa
i swej wczesnej młodości. Podkreślał, iż to miasto dużo,
a nawet bardzo dużo mu dało. W czasie okupacji działał
w tajnym Teatrze Rapsodycznym, a następnie rozpoczął
tajne studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Mijał czas. Skończyła się wojna, nadszedł 1946 rok
i dnia 1 listopada Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie. W kilka dni później odprawił uroczystą mszę
św. prymicyjną w Wadowicach. Teraz swe rodzinne
miasto częściej odwiedzał, bywał u znajomych i kolegów,
odbywał wraz z grupą młodzieży wycieczki górskie,
najczęściej na Leskowiec.
Już po nominacji na biskupa (1958 rok) uczestniczył w
Wadowicach w uroczystej sumie, odwiedził ss. albertynki, przebywał w klasztorze oo. karmelitów. Wspominał,
13
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li się o nim z różnych środków przekazu. Rozmawiać
z tłumem nie jest łatwo, a Papież to potrafił (był przecież
kiedyś aktorem). Tematem były wspomnienia z dzieciństwa i młodości, z okresu wadowickiego. Jan Paweł II
pytał, tłum odpowiadał. Ojciec Święty coś wyjaśniał,
tłum dziękował. Ta niebywała rozmowa była przerywana
oklaskami i okrzykami: jeszcze!, bardzo dużo!, chcemy
wysłuchać! Jan Paweł II doskonale pamiętał różne szczegóły dotyczące Wadowic: nazwy ulic, imiona i nazwiska
swych znajomych, miejsca, gdzie było kino czy cukiernia.
A wypowiedź, że do cukierni chodził po maturze wraz
z kolegami na kremówki, wpisała się na stałe w historię
miasta. Od tej pory każdy pątnik czy turysta, przybyły do
Wadowic, zjada tradycyjną „kremówkę papieską”.
Nadszedł dzień pełen smutku i cały cywilizowany
świat chrześcijański zapłakał. Drugiego kwietnia 2005
roku zmarł Karol Wojtyła – Jan Paweł II. W kościołach
wadowickich biły wszystkie dzwony, a na pogodnym
wieczornym niebie świeciły gwiazdy. Wadowiczanie
zgromadzili się przed bazyliką na Rynku i obok Domu
Papieża. Zapłonęły tysiące zniczy. Całe miasto pogrążyło
się w żałobie.
Na uroczystości pogrzebowe pojechało do Watykanu
wielu mieszkańców Wadowic, wyjazdy organizowały
obie parafie. Ktoś powiedział : Jeździliśmy do Ojca Świętego, kiedy żył. Również On do nas przyjeżdżał. Teraz nie
mogło nas zabraknąć na Jego pogrzebie.
Przedstawiciele władz miasta przywieźli do Watykanu symboliczne grudki ziemi spod kamienicy przy
Kościelnej 7, spod bazyliki, kościoła św. Piotra, gimnazjum i cmentarza parafialnego. Rozpoczął się nowy etap
kontaktów wadowiczan ze swym ukochanym rodakiem,
kontaktów poprzez modlitwę i pamięć. W modlitwach
zawarta jest gorąca prośba o wyniesienie na ołtarze
Papieża – Polaka.
A jakie są Wadowice teraz, w pierwszych latach XXI
wieku? Dziesiątki, a nawet setki tysięcy pątników i turystów z Polski i ze świata nawiedzają miasto, które bardzo
się zmieniło i zmienia nadal. Liczba mieszkańców zwiększyła się do 20 tys., powstały nowe osiedla mieszkaniowe,
nowe szkoły, firmy, sklepy etc. Krótko mówiąc, Wadowice podążają drogą wiodącą do standardów europejskich.
Jednakowoż Wadowice są miastem papieskim i takim już
pozostaną. Ślady Wielkiego Rodaka zostały tu mocno
utrwalone. Wiele osób związanych z Wadowicami znało
osobiście Karola Wojtyłę; przede wszystkim kapłani oraz
przyjaciele i koledzy z dawnych lat. Dokumentacja na ten
temat jest gromadzona w Wadowickim Centrum Kultury.
Systematycznie odbywają się tu konfrontacje artystyczne

Sacrum w sztuce. Są organizowane wystawy malarstwa,
recitale artystyczne i koncerty. Również w Wadowickiej
Bibliotece Publicznej odbywają się konferencje, odczyty,
promocje nowych książek – a wszystko to związane jest
z osobą Jana Pawła II.
Ogromne rzesze pątników i turystów przybywają do
Wadowic różnymi środkami lokomocji. Goście z kraju
i ze świata zwiedzają najpierw Dom Papieża, w którym
znajduje się niewielkie muzeum. Następnie odwiedzają
miejsca, o których tak często Jan Paweł II wspominał:
obiekty sakralne, szkoły, muzea, stare koszary wojskowe.
Ale nie wszystko się zachowało w pierwotnej postaci
z tamtych dawnych lat. Cóż, czas ucieka.
I dlatego tak ważne jest dla obecnych Wadowic ocalenie przeszłości od zapomnienia.
Roman Antoni Gajczak (ur.1935) prawnik i literat. Jest autorem
następujących książek: Wadowice – miasto rodzinne Jana Pawła II
(1986), Sercu najbliższe (1987), Tryptyk kalwaryjski (1990), Chłopiec
z ulicy Kościelnej (Opowiadania, 1991), Wadowice miasto papieskie
(1995), Papież jest waszym głosem, 1997), Trzy miasta Karola Wojtyły
– Jana Pawła II (wyd.I, 1997), Wadowice – wczoraj, dzisiaj, jutro...
(1998), Trzy miasta Karola Wojtyły – Jana Pawła II (wyd.II, 2010).
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Rafał Pastwa
(Kraśnik)

nie tylko sam
od czego zależy moje i twoje szczęście
czym ono jest
wydaje się że szczęście to brak samotności
czyli niesamotność
ciepło kawa dach
jeszcze kilka innych rzeczy
i czas dla innych
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Zbigniew Strzałkowski
(Lublin)

Turysta z kardynalskimi butami
jest w nim
modlitewne i poetyckie zauroczenie pięknem gór
wiecznie wywyższonych majestatem potęgi istnienia
wobec chmur płynących szczytami skalnych witraży
rzeźbionych mocą Ducha w dżdżu śnieżnych nocy
by w tatrzańskich manowcach odnaleźć wolny wiatr
usłyszeć jak zamarłe szepty na turniach w tajemnicy
modlą się o przełęcze błękitne zasypane gwiazdami
pełne szram rycerskich legend w baśniach bazaltowych
nad galerią rzeźb skalnych w Dolinie Strążyskiej
przelot orła otwiera tęczę – odwieczny psalm pojednania
wierchom halom smrekom jałowcom
góralskie skrzypce śpiewają ponad zmrożoną ciszą
kozice bystronogie we wnętrzu siklawicy
razem z nami patrzą jak ostry kontur barw
wynosi ponad katedry krystaliczne pogłosy modlitwy
najodpowiedniejsza chwila oczyścić duszę
z ciężaru słabości codziennych chwiejnych nadziei
pokutną twarz obmyć w potoku – przebaczyć wszystko
by obok z kardynalskimi filcokami Wojtyły
przejść rajskie łąki – nim dzwon wybije moment zadumy
bo w Jaworznie zaczął się odpust skrzypiec gęśli basów
On otoczony aniołami góralskimi w ekstazie
my zasłuchani w zaśpiew szczytów opartych o mury nieba
razem z Wojtyłą biegniemy równiną Czarnego Dunajca
by boski rzeźbiarz utrwalił nasz życiorys
delikatną linią srebrzystych stalagmitów – lustrem duszy
przyszliśmy z Nim znienacka – odchodzimy nagle
potęga nieskazitelności brył górskich to wielkość znaczeń
nakrywa duszę i ciało welonem wolności
odblask górskich szczytów – matematyka poezji
wyznacza naszą tęsknotę
być jak najbliżej tatrzańskiej przestrzeni
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Chełmska Grupa Literacka „Lubelska 36”

Teresa Pyc

Maria Tokarz

Most do Nieba

MANDUCTOR

Panie!
zbudowałeś most do nieba
a my lękamy się po nim stąpać

za horyzontem
świata
Człowiek w bieli
pociesza
słońca
i zranione góry
ociera smutek
i łzy ubóstwa
z twarzy
spalonej słońcem Afryki
szeptem wiatru
przelewa
modlitwę miłości
do oddalonych
serc ludzkich
ostępów
świętości blaskiem
błogosławi
skronie człowieka

Jak iść za Tobą
gdy uśmiech słodszy od łzy
ucieczka łatwiejsza od bagażu krzyża
jeszcze nie wiemy że krzyż – źródłem
miłości
potrzebna od zaraz Twa łaska
cierpliwości i wytrwania
i nauki pokory
by bramą stał się krzyż
03.11.2006 rok

Człowiek Góra
Człowiek – Góra
zawsze dotykał
Nieba

żyć jak on
Biały Prorok
Ojciec Pokoju
wspinać się
szlakiem
pięknej wiary
śladami
ziemi przeogromnej
zasianej
ciszą
na przedgórzu
Zbawienia

Bacznie obserwował
doliny
widział źródła dobra
wśród ogromu nieszczęść
i zbrodni
Jak troskliwy Ojciec
swym dzieciom
wytykał błędy
otwierał serca
prowadził za rękę
tulił
przebaczał…

21.02.2010 rok
Człowiek –Góra
zmienił się
w Górę Modlitw
19.05.2005 rok
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Iwona Chudoba

Arkadiusz Sann

Mojemu spowiednikowi

Hymn o miłości
(parafraza I Kor 13:1-3)

Chcę ci wyznać
najzuchwalsze przewinienia
mową prostą
bez żadnych kokardek
przy Tabernakulum
kwiaty nie rosną
wzrasta wiara

Gdybym mówił po hebrajsku
I sanskrytem umarłych
A miłości bym nie miał –
Stałbym się jak rdza krusząca
Jak dzień bez słońca
Gdybym Boga widział
I znał wszystkie tajemnice świata
Nauki wszelakie
I sztuczki serafinów
A miłości bym nie miał –
Byłbym niczym

Łza ukradkiem
pryśnie o podłoże
miłość powraca
z chwilą przebaczenia
łaska Twoja
Panie
zamieszkała ze mną
wciąż pulsuje
w bezmiarze
niewypowiedzialnych słów

Małgorzata Łobejko

Mistrz ludzkości

Nieznajome szlaki

Biały Anioł
zainstalowany na czynienie dobra
Ojciec
zaszczepiony miłością i troską o bliźnich
Pielgrzym
docierający w zakątki globu i umysłu
niosący krzyż
Odrodzony
przez cyprysowe drzewo
schowany we mgle

Spacer po parku
chwila samotności
w dotyku obcość
nieznajomego
uczucia
dławiącego duszę
takie chwile
pozwalają dotrzeć do Ciebie
Panie
bo Ty jesteś wszędzie
tylko my nie mamy czasu
aby Cię zobaczyć

Wiem że dziś nie cierpi
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Karol z Wadowic

trzeba powiedzieć, że pomiędzy jego poezją a twórczością dramatyczną istnieje ścisły związek. To znaczy: są
to przeważnie dramaty w taki czy inny sposób poetyckie. Nawet jeśli w wypadku, powiedzmy, dramatu Brat
naszego Boga jest to proza poetycka. Te dialogi nie są
pisane prozą potoczną, tak się nie mówi, ale tak można by
mówić i taką prozą dramaty były już pisywane. Weźmy
na przykład dramaty Norwida, to jest jeden z jego modeli,
w tej właśnie sztuce widać to bardzo wyraźnie. Natomiast
poezja Karola Wojtyły ma w sobie duży ładunek dramatyzmu, nieraz tragizmu. Jest w swoich treściach, a nawet
i w swojej formie dramatyczna.
J. T.: Innymi słowy decydujące jest dzianie się wewnętrzne, a nie zewnętrzne, na co zwykle oczekuje się
w teatrze.
B. T.: Tak. I to w przypadku utworów Karola Wojtyły
stoi na pierwszym miejscu!
J. T.: Czy chcesz przez to powiedzieć, że dramaty
Wojtyły są bliskie sztuce radiowej?
B. T.: Jak najbardziej! Zanim się zaczęła historia
moich, jakby je nazwać, działać wokół twórczości Karola
Wojtyły, miał miejsce taki zabawny epizod w 1958 roku.
To był, notabene, rok, w którym poznałem świeżo mianowanego, młodego pomocniczego biskupa krakowskiego
Karola Wojtyłę, ale jeszcze przed tą nominacją, na wiosnę
58 roku, sąsiadowaliśmy, żeby tak powiedzieć, na łamach
„Tygodnika Powszechnego”. Mianowicie w jednym
tygodniu całą kolumnę, czyli dużą płachtę, zajął poemat
Andrzeja Jawienia Profile Cyrenejczyka, a w drugim tygodniu też całą płachtę mój poemat Drzwi gnieźnieńskie.
Poemat o św. Wojciechu. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem,
że jestem pod wpływem poezji Karola Wojtyły. Drzwi
gnieźnieńskie były napisane dużo wcześniej. Ale jak,
jeśli nie wpływem, można na przykład interpretować
taki oto fragment: Módlcie się, żeby samotność nie była
płotem cmentarnym,/ pod którym leżą samobójcy,/ ale
żeby jaśniała glorią, zapoznaną, zaśniedziałą/ chwałą
Wojciechowego żywota/ Gdy przeminęły bunty twoje
i nasze. Z módl się za nowymi czasami./ Zamknij drzwi
od tłumu naszych mroków./ Święty Wojciechu, w słońcu
módl się za nami [...]
J. T.: Przyznaję, że nie znałem tych twoich „Drzwi”.
B. T.: To była prehistoria. Oczywiście znałem twórczość Andrzeja Jawienia z „Tygodnika Powszechnego”
i „Znaku”, ale prawdę mówiąc tuż po wyborze Karola
Wojtyły na papieża nie myślałem, że będę się nią zajmował. To nie była pierwsza rzecz, która mi przyszła do
głowy. Ale od razu, w pierwszym tygodniu, zjawił się
u mnie dziennikarz australijski z odbitkami poematu Ka-

Z Bolesławem Taborskim - poetą i teatrologiem
rozmawia Jerzy Tuszewski
Wiosną roku 1991, tuż przed kolejnym przyjazdem
do Polski Ojca św. Jana Pawła II, zaprosiłem do rozmowy przed mikrofonem Polskiego Radia Bolesława
Taborskiego - dziennikarza, długoletniego, wybitnego
autora radiowego Sekcji Polskiej BBC w Londynie, ale
także tłumacza na angielski m.in. utworów scenicznych
Karola Wojtyły.
Oto spisane z taśmy magnetofonowej obszerne
fragmenty tej rozmowy stanowiącej fundament eseju
radiowego nadanego w dniu 3 czerwca 1991 na antenie
Programu II Polskiego Radia w ramach Studia Form Dokumentalnych, którym kierowałem przez ostatnie l5 lat.
Jerzy Tuszewski: Poeta i dramaturg na Stolicy
Piotrowej - tak moglibyśmy powiedzieć. Jak to jest Z tą
twórczością Ojca św. Jana Pawła II? Różne rzeczy się
o tym mówi...
Bolesław Taborski: W tym, co powiedziałeś, wyczuwam - pomimo całej ostrożności, z jaką to pytanie czy
zagajenie naszej rozmowy zostało sformułowane - cień
wątpliwości, które zresztą rozmaite osoby, bardziej lub
mniej znane, niejednokrotnie ujawniały. Że - na przykład
- nie słyszelibyśmy o poezjach czy dramatach Karola Wojtyły, gdyby nie został papieżem. Że zainteresowanie nimi
ma charakter uboczny. Uważa się, że nie mogą być dobre
te utwory, ponieważ nikt nie może celować we wszystkim.
Ja uważam, że źle się stało, że odkryto je dopiero z chwilą,
gdy autor zasiadł na Stolicy Apostolskiej. (Nie zasiadł
dosłownie, bo jak wiadomo, ciągle jeździ). Ja uważam,
bez specjalnych rewerencji dla utworów literackich nawet
papieża, że są to utwory bardzo ciekawe i utwory dobre,
ale nie w sensie potocznym, popularnym. W dzisiejszych
czasach jesteśmy bardzo niecierpliwi. Uważa się, że sztuka musi mieć charakter masowy. Do natychmiastowego
i łatwego odbioru.
J. T.: No, w końcu jesteśmy w epoce łatwo przyswajalnych symboli...
B..T.: Tymczasem ten autor nie pisał swoich sztuk ani
poezji do masowej, łatwej konsumpcji. Nie pisał w ogóle
z myślą o teatrze...
J. T.: Aczkolwiek wywodził się z teatru...
B. T.: Tak, ale był to teatr bardzo określonego rodzaju,
specyficzny. Teatr rapsodyczny, który inscenizował dzieła
literatury pisane nie dla sceny. I to na niego wpłynęło.
Swoich sztuk też nie pisał z myślą o scenie. Tu zresztą
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na temat twórczości?
B. T.: Prawdę mówiąc, rozmowa była jedna. W prywatnych apartamentach, po mszy papieskiej. Starałem się
zadawać mu pytania dotyczące jeszcze tego pierwszego,
zaginionego dramatu, ale szybko zwekslował na inne tory.
To znaczy, kiedy przypomniałem, że pisał o Dawidzie do
Kotlarczyka, zapytał mnie, czy znałem Kotlarczyka i tak
dalej. Potem rozmowa się już jakoś nie kleiła. Później
przyszły listy. Ale listy przeważnie pisałem do jego sekretarza, księdza Stanisława Dziwisza, który okazał mi
bardzo wiele pomocy. Kilkakrotnie posyłałem kwerendy,
które przedkładał Ojcu Świętemu i otrzymywałem odpowiedzi. W jednym wypadku był to mój list, w którym na
marginesach były napisane własnoręcznie przez papieża
odpowiedzi. Ktoś mi kiedyś powiedział, że coś takiego
ma większą wartość niż autentyczne listy. Z tym, że kilka
„prawdziwych” listów też od niego otrzymałem. W tym
jeden, w którym dziękował mi za taką małą monografię o
jego dramaturgii, którą wydał KUL. Ze zdaniem „nie po
raz pierwszy dokonuje pan analizy tych moich dramatów,
w których starałem się nieudolnie służyć określonym
wartościom”. Nie wiem, czy to cytuję wiernie, ale coś
takiego bardzo skromnego właśnie napisał. Skrytykował
te dramaty w sposób dosadny, z właściwą sobie żywiołowością Kazimierz Dejmek na konferencji prasowej,
kiedy powiedział: „Pan Wojtyła papieżem może jest
i dobrym, ale dramaty pisze złe”. Otóż Dejmek, znakomity reżyser, jest przede wszystkim znakomitym praktykiem
teatralnym ...
J. T.: Czyli inscenizatorem.
B. T.: Tak. I jeżeli przejrzał te dramaty, to myślał
o nich głównie jako utworach dla sceny, które mógłby sam
wystawić. O materii dla sceny. I stwierdził, że tego tam
nie znajduje i dlatego wydały mu się złe. Ale, jak mówię,
pisane były one, te sztuki, nie z myślą o niecierpliwym,
szukającym natychmiastowych efektów teatrze naszych
czasów i dlatego Dejmek podjął decyzję słuszną, że ich
nie wystawił. Reżyserzy czuli, że nie są to sztuki pisane
dla sceny, że trzeba je jakoś ożywić dla publiczności.
Co robili? Dokonywali dla celów teatralnych cięć w ich
misternej tkance, a są to sztuki bardzo starannie skonstruowane, podporządkowane pewnym wywodom myślowym. Zupełnym kuriozum była teatralna inscenizacja
londyńska. Niestety, oparta na moim przekładzie, ale ja na
to nie miałem wpływu. Reżyser dopisał głupie kwestie,
takie realistyczne. I kilku recenzentów umiało nawet
dojrzeć sedno tej sztuki i im ten dramat się podobał.
J. T.: W jakim teatrze?
B. T.: To było grane w jednym z teatrów Westendu.

mieniołom i dramatu Przed sklepem jubilera, które sobie
zrobił w bibliotece polskiej i prosił, żeby mu mniej więcej
opowiedzieć, o czym to jest, bo jeszcze tego dnia musi
przetelefonować do Australii, do swojego pisma artykuł
o papieżu. Przeczytałem, wyjaśniłem mu, o co chodzi
i jednocześnie ta twórczość od razu mnie na nowo olśniła i stanęła mi przed oczyma. To wtedy pomyślałem, że
bardzo chętnie bym ją tłumaczył. Wkrótce po tym ten australijski dziennikarz uwikłał mnie w pomoc przy pisaniu
biografii papieża, przygotowywanej przez Jamesa Orama,
pisarza nowozelandzkiego, mieszkającego w Australii.
Wówczas przeczytałem wszystkie właściwie poematy,
jakie były publikowane, czyli jednak nie wszystkie. I sam
napisałem do tej biografii jeden rozdział.
Na początku grudnia 1978 roku pojechałem do Rzymu i poprosiłem o prawa na przekład poezji na język
angielski, ale powiedziano mi, że otrzymał je już prof.
Jerzy Pietrkiewicz. Wtedy zasugerowano, a dlaczego by
dramatów nie tłumaczyć? Powiedziałem, że dramaty też
bardzo mnie interesują, ale gdzie one są, poza jedynym
drukowanym Przed sklepem jubilera? To już pana sprawa je znaleźć. No, dobrze. Wziąłem te prawa na wyrost.
Zostałem mianowany przez Komisję Watykańską tłumaczem dramatów i natychmiast wyruszyłem do Krakowa
szukać gdzieś tam w jego kufrach u dawnych przyjaciół.
Wydawnictwo ,,Znak” miało parę, które mi udostępniło.
Pamiętam, że pierwszym, który wpadł mi w ręce, był Brat
naszego Boga w rękopisie. Z wielkim drżeniem brałem
go w ręce, nie tylko dlatego, że był to rękopis papieża,
prawie sto kartek, dużych kartek, zapisanych jego charakterystycznym drobnym pismem, ale nie wiedziałem
też, czy cała sprawa się nie zawali? Wprawdzie znałem
Przed sklepem jubilera. No, można by uznać ten utwór
za poemat udramatyzowany, a tutaj wpadła mi w rękę po
raz pierwszy sztuka. Zacząłem czytać i po paru pierwszych stronach uspokoiłem się. Wydało mi się to bardzo
ciekawe i już czytałem pochłaniając i robiąc notatki, bo
właścicielka rękopisu, pani Poźniakowa, nie wypuściłaby
tekstu z domu, a ja też bym nie brał w obawie, żeby mi
gdzieś nie zaginął. Potem odnalazły się jeszcze cztery.
Natomiast szósta sztuka, a chronologicznie pierwsza:
Dawid, nie znalazła się w ogóle. Do tej pory, bo jeszcze
wciąż mam nadzieję. Choć papież nie bardzo sobie przypomina, żeby taką sztukę napisał, ale zachowały się jego
listy do Mieczysława Kotlarczyka z końca 1939 roku,
w których o Dawidzie wspomina.
J. T.: W pewnym momencie, kiedy zacząłeś już tłumaczyć, spotkałeś autora, spotkałeś poetę, dramaturga,
a jednocześnie Ojca Świętego. Czy była jakaś rozmowa
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złożone struktury długich poematów, czasami dzielących się na części, czasami składających się z krótkich
wierszy, jednak dużo ściślej powiązanych niż w cyklach.
Monolityczna jest także treściowo, nakierowana ku
wartościom uniwersalnym. I to jest właśnie ciekawe.
W przeciwieństwie do większej części poezji współczesnej nie jest egocentryczna, czy nawet w szerszym
sensie antropocentryczna, ale teocentryczna, skierowana
ku Bogu. Choć słowo Bóg pojawia się rzadko, a poeta
bardzo oszczędnie używa religijnej terminologii. Ale
z kolei ten teocentryzm nie oznacza, że poezja ta zaniedbuje człowieka. Przeciwnie, trudno o poezję przejawiającą większą troskę o człowieka. Jednak człowiek jest tu
rozpatrywany nie tylko w odniesieniu do swych spraw
ziemskich czy historii, ale także w odniesieniu do swego
ostatecznego przeznaczenia, które zdaniem poety leży
w Bogu. Więc jest to poezja bardzo osobista, wyrażająca
życie wewnętrzne jej autora, jego najgłębsze odczucia
i myśli na temat jego własnego i innych ludzi miejsca
w świecie. Bardzo aktualna dla współczesnego człowieka.
Czytając ją, odnosi się wrażenie, że zostawszy księdzem
Karol Wojtyła dalej tworzył poezję, bo była ona wciąż
naturalnym środkiem wyrazu dla ważnego aspektu jego
osobowości. Ale oczywiście teraz ta poezja była powiązana z jego powołaniem religijnym i pracą pasterską.
Biorąc pod uwagę, jak konsekwentnym człowiekiem jest
Wojtyła, trudno żeby było inaczej. Jednak jego poematy
nie są jedynie filozoficznymi czy teologicznymi dyskursami w wierszowanej formie. Przeciwnie, są tam też
uderzające obrazy i fragmenty liryczne wielkiej piękności.
Metafory, bezpośrednie stwierdzenia. To poezja pisana
z wewnętrznej potrzeby ducha i serca. A jak bardzo odbija
zawartością i głębią myślową od uczuciowo-dewocyjnego
charakteru polskiej poezji religijnej, to już zupełnie inna
sprawa.
J. T.: Wygłosiłeś piękną pochwałę poezji Karola
z Wadowic. Z którymi fragmentami poematów, jako poeta,
chciałbyś czy mógłbyś się utożsamić?
B. T.: To bardzo dobre pytanie. Gdybyś mnie zapytał, które najbardziej cenię czy uważam za najlepsze,
byłbym w kłopocie, ponieważ są tak bardzo różne.
Z jakiś względów wszystkie uważam za bardzo ciekawe.
To znaczy dzielę je na kilka bloków. Poematy, w których
wychodzi od tematyki biblijnej. Grupa, którą można by
określić jako poematy na tematy polskie. I wreszcie te,
które bym określił jako ... no, nawet egzystencjalne.
Ale właśnie te, które są mi najbliższe, to jest ciekawe i o
tych paru, nie mogąc mówić wszystkich, coś powiedzmy.
No, więc przede wszystkim Rozważanie o śmierci. Uwa-

Cóż ten reżyser zrobił? Wyjął dramat z jego stylistyki
statycznego dramatu poetyckiego opartego na monologach, którą by publiczność i krytycy zaakceptowali,
ponieważ ten rodzaj dramaturgii jest znany. Na przykład
w tej właśnie stylistyce Harold Pinter napisał kilka sztuk,
jak Krajobraz czy Noc. Ale reżyser londyński zupełnie to
zniszczył i zakomponował akcję przez różne transpozycje,
skróty, dodatki i tak dalej. Chciał z tego zrobić bulwarową
sztukę na Westendzie. No, to nie wyszło i krytycy dla
udowodnienia, jaka to kiepska sztuka, cytowali fragmenty. Otóż charakterystyczne, że wszystkie te fragmenty
pochodziły z dopisków.
J. T.: Czyli to były teksty reżysera.
B. T.: Tak jest, absolutnie nie teksty autora. Ale nie
koniec na tym. Jakby nie dosyć było nieporozumień teatralnych, jeszcze i film usiłuje wedrzeć się do intymności
dramatów Karola Wojtyły, chociaż oko kamery filmowej
nastawione na realistyczny szczegół zupełnie się nie nadaje do przeniknięcia pod powierzchnię tej dramaturgii.
Ale Hollywood oczywiście uważa, że potrafi i ma prawo
robić wszystko. Więc tę sztukę na głosy, jaką jest Przed
sklepem jubilera, zrealizowano obsadzając gwiazdami nawet te role, których w sztuce nie ma. Na przykład jubilera,
o którym się w niej mówi, tylko go cytuje. Budując płaskie
obrazy i dialogi, zresztą straszliwie, w sposób sprzeczny
z tkanką utworu pocięte, film w świadomości widzów
niszczy reputację Wojtyły jako dramaturga do reszty.
Żałosne nieporozumienie. Michael Anderson Bergmanem
jednak nie jest i nie wytworzył specyficznego typu kina.
Po prostu, to było zamówienie, zrobić film z tej sztuki.
Tymczasem Przed sklepem jubilera to sztuka na głosy,
które się pojawiają jak gdyby znikąd i tam odchodzą.
To jest sztuka radiowa. I dlatego najlepiej wychodzi w
inscenizacjach radiowych. Na tym od razu poznano się na
Zachodzie. Nie wiem, czy była jakaś realizacja radiowa
w Polsce? Podjęło się tego Radio Irlandzkie w Dublinie,
jedna z sieci radiowych w Stanach Zjednoczonych, no
i przede wszystkim była znakomita inscenizacja, ze
świetnymi aktorami w trzecim programie Radia BBC
w realizacji Johna Theocarisa.
J. T.: Znam doskonale tego reżysera - to świetny radiowiec. Od wielu lat realizuje także dokumenty radiowe
w BBC.
B. T.: Dojrzał walory tej sztuki i umiał ją tak właśnie
zrealizować, jak było trzeba. Odczytał wielogłosowość
tej sztuki.
J. T.: A jak poeta Taborski odbiera poezję Wojtyły? ...
B. T.: Poezja Karola Wojtyły sprawia wrażenie
monolitu. On raczej nie pisze krótkich wierszy, to są
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żam to za bardzo osobisty przekaz autora na temat dramatu ludzkiej egzystencji z jej nieuniknionym następstwem.
Śmierć, pisze Karol Wojtyła - nie cytuję, ale staram się
streścić jego myśl - śmierć jest rzeczą straszną. Przychodzi w okresie, gdy człowiek osiąga pełnię dojrzałości,
albo w ogóle przychodzi, bo umierają i ludzie młodzi.
Bojaźń śmierci jest czymś naturalnym według autora.
Pokonanie tej bojaźni jest możliwe, lecz bynajmniej niełatwe. Wymaga wysiłku, świadomego aktu i współpracy
z tajemnicą łaski. Krótki fragment: Śmierć jest jednak
doświadczeniem kresu i ma w sobie coś Z unicestwienia.
Nadzieją odrywam moje ja. Muszę oderwać, aby stanąć
nad unicestwieniem. A wtedy zewsząd wołają i nadal
wołać będą - Szalejesz Pawle, szalejesz! Oto zmagam się
Z sobą samym i zmagam się z tylu ludźmi o mą nadzieję.
Mej nadziei nie potwierdza we mnie żadne złoże własnej
tylko pamięci. Nadziei w zwierciadle mijania nie odtwarza
nic tylko Twoje przejście paschalne zespolone z zapisem
najgłębszym mego bytu ....
Profile Cyrenejczyka. Tutaj oczywiście poeta wziął
postać Szymona Cyrenejczyka, przypadkowego przechodnia, zmuszonego do niesienia Chrystusowego krzyża.
Większość z nas jest Szymonami z Cyreny. Musimy nieść
krzyże, których nie chcemy, i buntujemy się przeciw temu.
Poeta ukazuje czternaście wybranych sylwetek takich
Cyrenejczyków. Oczywiście nie wszystkie możliwe,
a tylko wybrane. Melancholik, schizotymik, niewidomy,
dziewczyna zawiedziona w miłości ... No, to jasne, ich
cierpienia są oczywiste. Ale też na przykład robotnik
z fabryki samochodów, którego monotonna praca produkuje ów wspaniały wykwit naszej cywilizacji - samochód.
Robotnik z fabryki broni, który mówi: Świat, który tworzę,
nie jest dobry, lecz ja nie tworzę złego świata. Ale nawet
tak zdawałoby się wspaniały zawód jak zawód aktora
może być krzyżem. Aktor stwarza tyle postaci, ale czy
sam może na własną spojrzeć bez obawy? Nawet dzieci,
naturalny stan człowieka, rosną przez miłość, a potem
muszą wziąć na siebie los tylu pokoleń. A człowiek
emocji, człowiek intelektu, człowiek woli - cechy uważane za pozytywne mogą stać się ciężarem. Nie możemy
bezkarnie poświęcić jednych cech dla innych. Emocji
dla intelektu ani odwrotnie. W trzeciej części poematu
jakby w konkluzji poeta definiuje dylemat współczesnego
człowieka, który zagubił swą drogę i w którym dobro
i zło są tak bardzo przemieszane. Te profile dzisiejszych
Cyrenejczyków składają się na zawiłą twarz udręczonej
ludzkości, podświadomie szukającej Boga.
Myślę jednak, że szczególnie ciekawe i dla nas tutaj aktualne są poematy „polskie”. Przede wszystkim

Kamieniołom, jeden z najbardziej znanych, poemat
o robotnikach i pracy. Napisany po wypadkach poznańskich w 1956 roku, a nawiązujący do własnych
doświadczeń autora z pracy w kamieniołomach w czasie
okupacji. Pomimo upływu lat te doświadczenia przywoływane są przez obrazy o wielkiej bezpośredniości
i intensywności. Temat ujęty tu został wprost i jako wielka
metafora. Stalinowskiej maksymie, że obecne pokolenie
powinno poświęcić wszystko dla dobra przyszłych pokoleń, przeciwstawił poeta chrześcijański pogląd, że każdy
człowiek jest unikatową osobą i nie powinno się go
w nieludzki sposób wykorzystywać. A przede wszystkim
Kamieniołom jest hymnem na cześć ludzkiej pracy, jej
wartości i znaczenia. Pracę tę poeta definiuje w sposób
iście norwidowski. Jak o tym pisze? Fragment: Związane
są bloki kamienia przewodem niskiego prądu, który wcina
się w nie tak głęboko, jak niewidzialny bicz. Kamienie
znają ten gwałt. Kiedy dojrzałą spoistość nieuchwytny
rozpruwa podmuch, który odrywa je z nagła od ich wieczystej prostoty, kamienie znają ten gwałt. Jednak nie prąd
elektryczny rozwiązuje w całości ich moc, ale ten co ją
nosi w swych dłoniach. Robotnik. Dłonie są krajobrazem
serca. Dłonie pękają nieraz jak wąwozy, którymi się toczy
nieokreślony żywioł. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycone są trudem i widzi, że
przez niego jednego inni ludzie spokojni już idą. Dłonie
są krajobrazem, gdy pękną, to wtedy w ranach wzbiera
fizyczny ból rwący swobodnie jak strumień, ale człowiek
nie myśli o bólu. Ból sam jeszcze nie jest wielkością, a swej
właściwej wielkości on po prostu nazwać nie umie....
Kulminację poematu, najbardziej może wstrząsającą,
stanowi ostatnia część poświęcona pamięci towarzysza
pracy. Wypadek, którego był świadkiem autor w młodości, posłużył mu do napisania elegii o zabitych robotnikach poznańskich. Zarazem ma to walor uniwersalny.
Pisał: Nie był sam. Mięśnie jego wrastały w ogromny tłum,
dopóki dźwigały młot i pulsowały energią. Lecz trwało
to wszystko dokąd czuł pod stopami grunt, dokąd kamień
nie zmiażdżył mu skroni i nie przeciął komór serca. Wzięli
ciało, szli milczącym szeregiem. Trud jeszcze zstępował
od niego i jakaś krzywda. Mieli bluzy szare, buty powyżej
kostek w błocie, ujawniali właśnie to wszystko co wśród
ludzi powinno się skończyć. Czas jego stanął gwałtownie.
Znam was wspaniali ludzie, ludzie bez manier i form,
umiem patrzeć w serce człowieka bez osłon i bez pozorów.
Czyjeś ręce należą do pracy. Czyjeś ręce należą do krzyża.
W górze nad wami płot, tam kilofy rozrzucone na torach.
Młodzi szukają drogi. Wprost w moje serce uderza droga
wszystkich.
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do tej pory, najczęściej może cytowany i wydawany
w Polsce z poematów Wojtyły: Myśląc Ojczyzna. Ale czy
wystarczająco przemyślany? Aktualny był, kiedy jeszcze
mieliśmy ten poprzedni system, jak to się mówi, za komuny i jest aktualny teraz, kiedy jesteśmy w wolnej Polsce.
Trzeba na nowo odczytać ten fragment chociażby: Słaby
jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina,
że został posłany, by czuwać aż przyjdzie jego godzina.
Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii.
Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem Pana i słowem ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo.
I dalej: Więc schodzimy ku tobie Ziemio, by poszerzyć cię
we wszystkich ludziach. Ziemio naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą
paschalną. Ziemio, która przestajesz być cząstką naszego
czasu. Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas
ku ziemi nowej i wznosimy ciebie ziemio dawna jak owoc
miłości pokoleń, która przerosła nienawiść.
Poetą być nie przestał nawet po wyborze na papieża.
Ja jestem poetą, badaczem tej poezji i tej dramaturgii,
i dlatego dla mnie jest to ważna część literatury polskiej
i ja będę się tym zajmował. Chociaż homilii i przemówień
Jana Pawła II też słucham i jest to dla mnie sprawa bardzo
ważna i wielka. Ale poezja i dramat Karola z Wadowic
szczególnie.
rozmawiał Jerzy Tuszewski

I to jest właśnie to. Wszyscy, którzy idą polskimi
drogami. Wszystko, co się tutaj dzieje, należy do Niego,
uderza wprost w twoje serce. To pisał młody ksiądz, ale
dzisiaj aktualność tych słów jest jeszcze większa. I to
odnosi się też do jego innych polskich wierszy. W Wigilii wielkanocnej 1966, poemacie napisanym w Roku
Milenijnym, autor połączył medytację nad misterium
zmartwychwstania z historiozoficzną refleksją nad dziejami Polski. Czego tam nie ma. Przemijalność człowieka, trwałość rodzaju ludzkiego, rozwój chrześcijaństwa
w Polsce, przyczyny jej upadku, anarchia, niewola, zmartwychwstanie. W poemacie Stanisław, który oczywiście
dotyczy męczeństwa św. Stanisława, znajdujemy refleksję o współzależności obu protagonistów tego dramatu
i o potrzebie właściwego ułożenia stosunków Kościół państwo. Ciekawa rzecz, że Karol Wojtyła był następcą
św. Stanisława na stolicy krakowskiej, ale cały czas był
świadom wagi, jaką w dziejach Polski ma postać króla Bolesława. Wiadomo, że kiedy grał w teatrze rapsodycznym,
wystawiano tam Bolesława Śmiałego Wyspiańskiego. On
był narratorem. Kwestiom wypowiadanym przez króla
nadał szczególnie dramatyczny ton, a później zupełnie
zmienił koncepcję. Zrobił z tego taką stonowaną spowiedź
sprzed wieków. Kiedy wracał z Rzymu po otrzymaniu
paliusza, specjalnie zatrzymał się w Austrii, pojechał do
Osjaku, gdzie znajduje się domniemany grób Bolesława
Śmiałego i odprawił tam mszę świętą. Trzeba czytać
poemat Stanisław. I trzeba czytać głębiej, niż się czytało

Przedruk z: „Akcent”, nr 3(113)/2008.
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Krzysztof Skóra, Jan Paweł II, grafika, 2010.
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Waldemar Michalski
(Lublin)

Dariusz Dziurzyński

Biały Pielgrzym

(Warszawa)

Nie zstąpił na nas jako błyskawica
ani jako krzew zapłonął na pustyni
krew z krwi i sól z soli tej ziemi
jako łza z oblicza Częstochowskiej Pani.

***
Mijały tygodnie
bez jednej myśli
w żałobie.
Jakby nic się nie stało
lub stało się nic.

O krzyż głowę wspiera i modli się z nami
gotów rękę podać swojemu oprawcy otwórz Przenajświętsza Pani wszystkim
nam skłóconym i dłonie i serca.
Nie spłynął na nas jako obłok z wysokiego nieba
ani z głębi morza wystrzelił jak tęcza:
w lewej ręce ciężki krzyż pielgrzyma
prawą znak daje - przez krzyż do zwycięstwa.

Była radość.
Odpoczynek i praca.
Brzęk kieliszków
i przejażdżki rowerem.

Jeszcze wczoraj wśród nas był bratem
dziś ojcem jest i synem twoim
ani zbrojny ani też skrzydlaty
z ducha tej ziemi jako Pielgrzym Biały.

Miałem sny tak soczyste
że niewysłowione.
Ale w tych snach
nie było miejsca
dla Ciebie.

W drodze do Kany
Do Kany idziemy razem
radość nas niesie - oto Piotr jest z nami
ze wszystkich polskich miast
przydrożnych kaplic i farnych ołtarzy

Choć w naszej miłości
zamieszkał Bóg
i chodził z odkrytym czołem.
Okrutne jest życie zakorzenionych.
Mamy pracę urlopy
rachunki i telewizję.

przynosimy swoje dary: chleby i dłonie ofiarne
serca do gardła się cisną
światła płoną dokoła
śpiew i radość napełnia oczy i usta

Oto klęczę przed Tobą
bijąc się w piersi.

ale oto Pan rękę do góry unosi
rękę która zdjęta jest wprost z krzyża czemu twarz swą ukrywasz za płachtą gazety
czemu usta zamilkły gdy srebrem na stoły rzucono?

Moja wielka zdrada.
Wielka wielka zdrada.

O Pani Jasnogórska ucisz serca nasze
weź w opiekę tych co jeszcze nieustannie pragną
tych co w słowa wierzą jak w podanie ręki ...
Gwiazdo Ostrobramska daj światło nocą
i dniom co ciemniejsze stały się od nocy
niech serca płoną nadal - ogień nie zabija ...
Matko Poczajowska daj odwagę dłoniom
a wolność słowom - niech radość dusze napełnia
jako w Kanie Galilejskiej za Twoją przyczyną ...
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Marian Janusz Kawałko

choć skruszona – sama diament kruszy
z waszej wiary rodzi się Lewiatan
już przemierzyłem zzuwając sandały
wonie kadzideł święte pektorały
a wywabiony z gorsetów kochanek
z ich niestałości czynię wam przywianek

Tołstoj A
odsrożyć się, wysforzyć się,
rozdrożyc się, ukorzyć się,
prze-stworzyć się, dobożyć się…

już przemierzyłem niejedną zuchwałość
jakbym odkrywał kod do Króla Duchów
i wciąż mi wiary nieczystej za mało
by skleić Skałę z niewiernych okruchów

nie odsrożę się, nie wysforzę się,
nie rozdrożę się, nie ukorzę się,
nie przestworzę się, nie dobożę się…
i powiedz – Panie – że mi zaufałeś,
choć sobie ufać nie umiem ni chwili,
a Ty czerń moją chcesz wpisać w swą chwałę,
choć tacy jak ja Światłość zatracili,

wasza wiara nie otwiera oczu
w waszej wierze sczezną nawet zorze
moja wiara dźwiga się po zboczu
by mnie kiedyś wynieść nad przestworze

i powiedz – Panie – że mam w duszy
diament,
tam nawet lawa rysów się wypiera,
tam wciąż się zwidy błąkają te same,
na podobieństwo maski lucyfera,

Ukończono 11.11.2006 roku w Rybiem

Tołstoj VIII
Powiedź mnie – Panie – choćby na dzień do arkadii
przystoi przecież Tobie odejście od tronu.
Może ujrzę tam przodków, którzy już odgadli
na spirali wszechczasu Postać z mandylionu.

więc znak mi uczyń, bym dowidział, Panie,
że w moim Hiobie masz upodobanie.

Tam, na jasnej polanie, w cieniu Twoich oczu
ułożę Zmartwychwstanie w kształt ikonostasu
i niczym jasna plamka na ciemnym przezroczu
zanurzę się w zieleni z Twojego atlasu.

A wtedy może dusza ma,
więdnąca
w kształt się oblecze wschodzącego słońca…
Rybie, dnia 27-28.01.2007 roku

I ożyją z dzieciństwa dawne aromaty;
Kozacy będą śpiewać swoje tropariony,
a Ty – Panie – przebrany w liturgiczne szaty,
uwolnisz z niepamięci najpiękniejsze tony

Tołstoj VI
czyli pieśń o dwu wiarach
Wiara jest siłą życia...
Lew Tołstoj

Będziemy się jak tęcze zachwycać nawzajem,
Uczynisz mnie kołatką, która budzi zmysły,
Lub nazwiesz mnie jabłonią pogodzoną z rajem,
A wąż zmieni się zwolna w różdżkę egzorcysty.

wasza wiara nie ma rąbka duszy
wasza wiara –piąstka trędowata
waszą wiarę anioł-guślarz kusi
wasza wiara - na rubieżach świata

Pojedźmy, Boże Panie, na dzień do arkadii,
archaniołowie Twego dopilnują tronu.
Może wrócą do Ciebie ci, co gdzieś przepadli
I ci, co odmówili Twej biblii -pokłonu.

już przemierzyłem przekleństw cztery strony
na skrzydłach gniewu i magicznych tkanek
jako Salomon w księgę zapatrzony
z mych nieprawości czynię wam przywianek

Pocznij pęcherzyk wiary w duszy mej krysztale,
A ja świtu doczekam i kryształ ocalę.

już przemierzyłem pieśni całopaleń
ofiary winne i ofiary święte
już nieraz gasło moje Jeruzalem
a arka była tylko ornamentem

Zabierz mnie z sobą – Panie – na dzień do arkadii,
A piekło niech zabiorą z sobą wszyscy diabli...
Rybie – Lublin, ukończono 13.12.2006 roku
Poprawiono w Lublinie, 13.05.2008 roku

moja wiara nie ma waszej duszy
moja wiara – piąstka trędowata
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Marian Janusz Kawałko
Oswajanie upadłości
otwieram odrzwia Twojej sanktosfery gdzie
przeistoczona woda parzy nawet palczyny wyuczone
pokory odmawiają sobie milczenia także moje myśli
szykując zasadzkę na Twoją Najwyższość
rozbiegając się po nawach niczym
pająki krzyżaki i chwytaja Cię
w potrzask z wątłych sieci
poczęty podług Twej
woli nieustannie i z nagła
staję się każdym i nikim
i wszystkim ja nikczemnik
płoszę pokorę nieskalana zziębniętą
ofiarę purpurowy kanonik unosi ponad
mój szept cień Twej Tajemnicy oswajam
ze wzrokiem wołanie o ratunek nieme jako
ziarno łaski w Twoim Oku tęczowieje siódme
niebo kamienieje w mistycznej pustce czarnoskrzydły
anioł mój hipnotyzer sumienia upadłe w ustach słowa przez
nieprzypadki odmienia
Lublin, ukończono 13.02.2003 roku

Sacrofanum czyli Nowy Owoc
Ty jesteś świadek niby ołtarz całopalenia
we mnie otwierający się przybytek Świętego
Świętych osłaniam talitem z bisioru i szkarłatu
Twoje pocałunki układam niczym psalm o ocalonej
przepiórce Twego ciała rozkwitający ikonostas
wszczepiam w cztery pory domu błogosławione
nasienie wzrasta w Tobie jak winokrzew
Ty jesteś płaszcz mój opasujący ramiona i
biodra tyś połoniną jest zauroczoną rozkwitaniem
Jahwe o Nowiu słowa nasączaj wonnościami namaszczaj
włócznię moją gorejącym pokuszeniem niech spływa
żarem najbielszego kruszcu pulsowaniem niech wzbudzi
Nowy Owoc
w Tobie
Rubież, 11.11.2004 roku
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Ela Galoch*
(Turek)
Nagroda Główna
***
To ostatni film Bergmana: Trzeba wyjaśniać
tragizm współistnienia w nieskazitelnym domu,
jak kryształowym labiryncie dla nadprzyrodzonych przygód
Piotrusia Pana. To twoja prawda o mówiących ścianach,
chociaż babkę zatrzymał romans z Izaakiem.
Oskar jest słabym aktorem - a Adolf zapładnia kolejne służące.
To chyba rok 1907. Czterdzieste trzecie wspólne święta
Bożego Narodzenia Ekdahlów.
Właśnie dostałam kartkę od brata Franciszka.
Za horyzontem zaszło uczucie. Plastyczny nastrój śmierci
prowokuje do bitwy na ołowiane żołnierzyki,
a na tym wzgórzu kamienna cisza.
Tylko syn przeprowadza ojca w inną przestrzeń, usprawiedliwia.
Bo to opowieść jak monumentalny fresk,
pokrywający obronne mury, zapełniony znaczkami,
wśród których każdy może wybierać. Pomyślałam:
Buty spakuję i jestem gotowa. Emilie - po odejściu męża poślubiła protestanckiego biskupa.
Brak mu pierwszoplanowego kadru,
za bardzo grzeszył, niegrzesząc.
Między bawialniami rozwaliska i skorupy lalek.
Aleksander - skleja Latarnię Magiczną.
Fany - podnosi się i upada jak liść: Deszcz sylab,
grad i błoto na twarzach. Wyobraźnia musi zejść pod stół.
Za horyzontem zaszło uczucie. Przestrzeń lodowacieje,
tylko pod spodem przetrwania - wzburzona i nieokiełznana woda.
To już ten czas. Jeśli nie będzie mroku,
nie będzie jaśniejszych stron.
Muszą krzyczeć: Niech uzdrowi nas Izaak Jacobi.
Pokój i dobro – napisał na końcu Franciszek.

*Ela Galoch mieszka w Turku (woj. wielkopolskie), pracuje jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącycm w Turku. Laureatka
wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich, m.in. „O Laur Czerwonej Róży” w Gdańsku, im. Haliny
Poświatowskiej w Częstochowie, im. Zbigniewa Herberta w Toruniu, „Człowiek – Dobro – Piękno” w Siedlcach, „O Rubinową
Hortensję” w Piotrkowie Trybunalskim.
Wydała cztery tomiki poezji: Włamanie do (Białystok 2004), Reportaże z aukcji (Bibliotheka TURCOVIANA 2007), Wszystkie
jesteśmy Ingrid Bergman (Liberum Arbitrium 2007), za który otrzymała wyróżnienie w kategorii Najlepsza Poetycka Książka
Roku 2007, podczas XXX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, Poznań 2007.
Wiersze ukazały się w kilkudziesięciu antologiach i alamanachach. Publikowała na łamach wielu periodyków literackich: „Czas
Kultury”, „Okolica Poetów”, „Topos”, „Poezja”.
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Ela Galoch
***
Kruszę herbatniki, jakbym łamała berliński mur.
Moje palce podglądają Zygmunta. Drżą mu usta,
gdy przy stole sadza stare gazety jak przyjaciół.
Umieli odejść przy najbardziej obiecującej hipotece.
Czasem chce się, by popołudnia zsuwały się niczym krople,
aby wreszcie naprawdę spotkać się ze sobą.
Wewnętrzny refren porusza matowe fotografie.
Nie wszystko może być wypowiedziane za dnia.
Narodzenie - wiecznego wiersza - łączy się z nocą.
Można uczyć się go całe życie - i niczego nie zrozumieć.
Jesteśmy warci tyle, ile daliśmy.
Nie wystarczą przysięgi odnawiane przed ołtarzami telewizorów.
Stamtąd nie wychyli się pierwsza pomoc,
Choć kobiety - o wyblakłych imionach- spod bloków
przeganiają parzące się psy.
Gesty rozpaczy, jak gdyby niosły nadzieję na uratowanie świata.
Czyjego świata? Być może mogłoby być inaczej,
gdyby przez wąskie golfy
dałoby się wykrzyczeć coś do drugiego piętra?
A tak, każde dziecko wydaje się identyczne,
mimo że wstęga nieba lśni wszystkimi twarzami.
Drżę z zimna, choć większość chwil zostało policzone.
Chcę się niepokornie wsunąć w kasztanową oazę,
na szczyt lasu, w słoneczną nawałnicę kartoflisk.
Nadzieja jest w tym, że człowiek jest wartością,
nie znakiem, nie przypadkiem ani dopustem.
Powinno się być szukającym poza autostradami.
Iść, nie tam, gdzie iść powinno się,
ale dokąd chce się.
Ale kości zostały już rzucone!
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Michał Sokołowski

Karol Graczyk

(Zawiercie)
nominowany

(Deszczno)
wyróżnienie

[spieszę się kochać swoje wady...]

*** (czekam na ciebie od rana)

spieszę się kochać swoje wady
nim karzą mi się ich wyrzec
spieszę się nie być idealnym
nim powszechne oświecenie
uczyni mnie zunifikowanym
w ramach wspólnej szczęśliwości
anschlussu do absolutu
powszechnego zrozumienia
akceptacji tego
do czego wcale nie chcę dojrzewać

czekam na ciebie od rana. wyjmuję z szafki
szminkę której smaku tak nie lubię a jednak
kiedy nie mam wyjścia przesuwam język z kąta
w kąt myśląc o tym jak straszny to będzie znów dzień:

muszę zdążyć być sobą
nim wspólna prawda
wszystkich wymiesza
odbierze mi pragnienia
niezgodne z linią zbawienia
pragnę zachować człowieczeństwo
na przekór wszystkim bogom
chcącym zjednoczenia
którego się wyrzekam
teraz i na wieki wieków
Amen

na przykład co sześć sekund jakaś głodowa śmierć
co godzinę kończy się wódka ciągle szukam
pracy za tysiąc sto złotych. ostatnio nawet
stoję coraz wolniej czekając kolejny raz
na twój powrót do domu. kiedy otwieram drzwi
ciebie tam nie ma. problem z pamiętaniem twarzy
mam od dziecka. twojej nie ma. tak się powinny
kończyć wszystkie historie, ale to nieważne,
kiedy tutaj nawet smród zamarza, przestaję
myśleć o porannym cieple. twojej wciąż nie ma.

Krawędź do krawędzi
Jesteś tylko kartą w mojej księdze – powiedział
i przerzucił strony udając się w kierunku
jeziora. Ryby brały jak muchy z początkiem
jesieni. To mi pozostało. Otulone

Elżbieta Tabakowska
(Ugorek)
nominowana

Hotel w Leuven
Na placu z kamiennej koronki
pałac-hotel hymn na cześć symetrii
w środku też
w eleganckiej łazience
do dwóch bliźniaczych umywalek
zaglądają spod gipsowych powiek
dwa identyczne kinkiety
symetria jest sztuką głupców
stoję w samym środku
przed lustrem
mądra i niesymetryczna

wodą ryby, cała reszta jest rozdmuchana
jak tlen przez azot, to zupełnie zbędne, ale
sam wiesz najlepiej, seks zupełnie pozbawiony
agresji jest niczym, jak kalosz wyłowiony
z wody, więc dalej łowisz z lądowiska brzegu.
Jesteś tylko elementem krajobrazu, więc
nawet nie mrugniesz, kiedy do brzegu dopłynie
kuter pełen ryb. Nawet nie wyjrzysz przez okno.
Jesteś tylko kartą w mojej księdze – pomyślał
i przez chwilę uwierzył. Wiara nie czyni nic.
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Dominik Piotr Żyburtowicz
(Drawsko Pomorskie)
wyróżnienie
***
wszystko zaczyna się tam na poddaszu
w podróży za drzewo i piec
na którym rozbudzony zmysł kota
dostrzegał aromat mleka
za oknem młodość jaskółek
po raz pierwszy zechciały malować powietrze
i skrzydła znikały jak gnany przez słońce sen
kiedy się obudziłem nie było już piór
ranek był głodny
mleko miało smak spadających z nieba chmur
narwałem wiadro jabłek i zaniosłem swojej sąsiadce
oprócz niej w domu słychać było tylko szept jaskółek
siedziały na werandzie układając pierwsze gniazdo
przestrzeń wypełniała niepojęta potrzeba latania
wiśnie zadrżały mocno – gorące czerwone płomienie
więc poszedłem z nią razem malować powietrze

Elegia na odejście pięknych saren
Jeżeli po śmierci miłość istnieje to na pewno
jest to wiosna, światło, które tak silnie świeci w tobie
istnieje na zewnątrz rozległe i wolne, kiedy umierasz
kochając mocno. Dlatego kwitną kwiaty, pąki
na wzniesionych w górę drzewach, larwa, która była ciszą
krzyczy nagle pękając na wietrze –
Więc teraz odchodzisz w pyle rozwianego mleczu, gdy topi się słońce
na zboczu wzgórza znikasz, a trzciny wygięte są mocno, i patrzę
na ciebie znad zamkniętej księgi, ten deszcz, który pada
to twój pocałunek nadający tempo ziemi, i tak musi być zawsze.
Rodzimy się po to, żeby kochać, w miłości umierać, przenosić
tę miłość na drugą stronę. Tu serce jest środkiem, Ktoś
cichym napędem. Przestrzeń wchłania światło i żyje. Tak,
ty sam zielenisz lądy, czeszesz wiatrem morza. Bo cały ten świat,
energię ma w tobie, w twoim wnętrzu, w nas.
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Marek Chorabik
(Gdynia)
nominowany

Ślad
uśmiecham się do Ciebie, a trochę do swoich myśli,
a myśli mam pełne Twojej obecności
a obecność Twoja jest błękitnym spacerem,
więc znowu się uśmiecham….
i tak dzień za dniem…
całe życie staje się
niepostrzeżenie cichym
śladem na Twoich nadgarstkach
kolorowe motyle pocałunków
słuchają gorącego pulsu

Grzegorz Ryczywolski
(Bielawa)
nominowany

Odzyskiwanie
Nic
się nie
widzi. I widzącą ręką gdy sięgniesz,
nie poczujesz nic. I czującym
językiem gdy posmakować zechcesz,
nie dostrzeżesz smaku. Zaczyna się od „gorący,
słony, mokry“. Trzech słów, które spadają ci na ręce
trzema ciężkimi kroplami. Z nich powstaje strumyk. Dalej
„ból“. Pierwszy rzeczownik. Za nim przyjaciel, lęk, dom, światło,
drzewo, początek i koniec. Jak we śnie, ona gładzi twoje włosy, ten balet
jej drobnych palców przebiega raz po raz, wkręca się, odskakuje. Śledzisz łatwość
ruchów, rozglądasz się, łowisz na wędkę ucha te słowa lotne, szamoczą się jak śledzie
w sieci, ale wiesz już, że ta sieć przeznaczona jest dla ciebie. Kiedyś musiałeś się dowiedzieć.
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Klaudia Konowałek
(Chełm)
debiut

elementarne

Katarzyna Czubała
(Chełm)

płyną bezgranicznie
szybciej niż niepohamowany ruch warg
ludzka siła niczym ostry kąt

Papież - Polak
o kryształowym
spojrzeniu
anioła
napełniający Dobrą Nowiną
studnie
wyschniętych
źródeł
leczący
z wiary małej
bezpłodnej
niepewności
Rybak Przestworzy
Siewca
słowem
natchnionym
rwący okowy
prześladowanych
nadzieją wieczności
sycący
zgłodniałe dusze
Afryki
Pasterz-Dobrodziej
miłosierdziem kruszący
granitowe oblicza
grzeszników
solidarny
w Pasji
modlitwie
przy Ścianie Płaczu
Apostoł tej Ziemi
na skrzydle wszechświata
bez skazy
z wiarą
na krzyżu
rozpiętą

integracja serc krzykiem
pożegnanie milczeniem duszy
skarcone myśli, marzenia i barwy uczuć
bogactwo życia
gorzki deszcz – porozrzucane na członki
solą ust jest widok nieletnich łez
słodyczą karmi uśmiech ukochanej osoby
cytrynowo smakuje niepoprawny ton emocji
raj zdobyczą kuglarskich ust
sprzedaż ciała i głębokich zakamarków duszy
cel najwyższy dzisiaj
- rozstanie z hałasem świata

Krzysztof Pawlik
(Chełm)
debiut
***
tam nie ma drzew
jeśli chcesz
rozlała się czerwień chmur
po wszystkich błękitach i mgle
tam łąka zaplata włosy zapachem
torfowisk
***
śnieg i krew
- to chyba wyświechtane połączenia ...
inne połączenia:
popiół i włosy
trawa i olej silnikowy
papier i szkło
zęby i włóczka
dym niebieski i dym czarny ...
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dr Andrzej Wasilewski

Wpisani w trzy wielkie Jubileusze
100-lecie Oddziału PTK–PTTK w Chełmie
Pierwszy Jubileusz
Powstanie oddziału w Chełmie

polskiego. Na mocy przepisów tymczasowych z marca
1906 roku uznano w Królestwie Polskim prawo obywateli
do zakładania stowarzyszeń. W pierwszym „Roczniku
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” za rok 1907
zamieszczona została informacja o staraniach podejmowanych przed rokiem 1905, przez różne osoby, w celu
uzyskania zgody władz rosyjskich na założenie organizacji zajmującej się upowszechnianiem krajoznawstwa.
Nie znamy celów nakreślonych w składanych wówczas
statutach. Wiadomo jest, że władze carskie odrzucały te
statuty. Pierwsze działania w celu utworzenia Towarzystwa, którego celem miało być organizowanie i szerzenie
krajoznawstwa ojczystego, z głównym uwzględnieniem
ochrony pamiątek, podjął Emil Shőnfeld, który wspólnie
z adwokatem Stanisławem Patkiem opracował projekt
statutu, zwanego wówczas ustawą. W roku 1904 kolejne
działania podjął Aleksander Janowski, znany w tym czasie
jako autor wydanego w 1898 roku przewodnika Wycieczki
po kraju, a Polakom - także jako zamiłowany podróżnik
i kierownik wycieczek, odbywanych od dawna z młodzieżą. W realizacji zabiegów Janowskiego przeszkodziła
rewolucja 1905 roku.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze wpisane zostało
do rejestru stowarzyszeń i związków Guberni Warszawskiej pod nr. 42, na mocy decyzji Warszawskiego Urzędu
Gubernialnego do spraw Stowarzyszeń, zapadłej w dniu
27 października 1906 roku. Do I Zarządu Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie (wybranego na zebraniu organizacyjnym w dniu 1 czerwca 1906
roku1 oraz ponownie po zarejestrowaniu ustawy PTK na
zebraniu ogólnym członków w dniu 3 grudnia 1906 roku)
weszli: prezes – Zygmunt Gloger, wiceprezesi – Kazimierz Kulwieć i Karol Hoffman, skarbnik – Maksymilian Heilpern, sekretarz – Aleksander Janowski, kustosz
– Kazimierz Czerwiński.
Cele działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zapisane zostały w ustawie PTK – tak nazywał
się pierwszy statut, w którym za najważniejsze cele
uznano:
1. zbieranie wiadomości dotyczących krajoznawstwa
polskiego;
2. gromadzenie danych naukowych, geograficznych,

Dobiegają końca obchody 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i najstarszych
jego oddziałów. Nie da się oddzielić tych obchodów od
towarzyszących im rocznic, wśród których szczególne
miejsce zajmuje przypadająca w bieżącym roku 100.
rocznica powstania wydawnictwa „Ziemia” i 100. rocznica śmierci pierwszego prezesa PTK Zygmunta Glogera.
Przygotowania do obchodów jubileuszy wpisały się
w proces przemian dokonujących się w Polsce. Po roku
1989 wielu krajoznawców, świadomych roli wypełnianej
przez Towarzystwo, zmieniło pola swojej aktywności,
angażując się w inne formy działalności służące Polsce.
Mniejsza aktywność tych osób w ruchu krajoznawczym
często była dużą stratą, bo w życiu PTT, PTK i PTTK
zawsze ważną rolę odgrywali ludzie, którzy w każdym
okresie historycznym wpływali na kształt tego ruchu. To
właśnie wielu z nich, najczęściej „na turystycznym szlaku”, gdy nie można było inaczej, przekazywało wiedzę
o kraju. Pamięć o początkach ruchu krajoznawczego
i jego rozwoju na ziemiach polskich jest jednak wciąż żywa
w PTTK. Świadczą o tym między innymi uroczyste obchody 100-lecia turystyki i krajoznawstwa na ziemi chełmskiej,
przygotowane przez Oddział PTTK w Chełmie.
Jakie były początki rozwoju ruchu turystyczno – krajoznawczego na ziemiach polskich?
W zaborze austriackim, już w roku 1873, powstało
Towarzystwo Tatrzańskie. Organizatorzy organizacji nie
posługiwali się wówczas nazwą Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie, ale w odbiorze społecznym, Towarzystwo
było od samego początku polskim. W kształtowaniu
wizerunku PTT ważną rolę odgrywał krąg założycieli
i tworzony przez ten krąg obraz gór polskich z wpisanymi w nie postaciami: Stanisława Staszica, Wincentego
Pola i wielu innych. W zaborze rosyjskim, po upadku
powstania styczniowego, panował terror, który uniemożliwiał jakiekolwiek legalne organizowanie się Polaków.
Niepomyślna dla Rosji wojna z Japonią w latach 19041905, a w konsekwencji kłopoty wewnętrzne Rosji
– w tym narastające ruchy rewolucyjne - zmusiły zaborców do pewnych ustępstw, także na rzecz społeczeństwa
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Krajoznawczej Wśród Młodzieży2. Za dalekowzroczne
należy uznać podjęcie rozmów z bratnią organizacją
w Galicji - Towarzystwem Tatrzańskim.

fizjograficznych, antropologicznych, etnograficznych,
statystyczno-ekonomicznych, archeologicznych
oraz związanych z historią sztuki, dotyczących ziem
polskich i krajów przyległych, historycznie i geograficznie z nimi związanych.
3. szerzenie wśród ogółu, a w szczególności wśród
młodzieży, wiadomości dotyczących krajoznawstwa
polskiego.

Do sukcesów zarządu w 1907 roku należy zaliczyć
utworzenie pierwszego oddziału prowincjonalnego
w Suwałkach. Podjął on działalność w dwóch kierunkach:
organizowanie wycieczek krajoznawczych i urządzanie
odczytów. Z końcem roku utworzono Komisję Wystawową, która rozpoczęła działalność w roku 1908.
W Roczniku PTK 1908, który ukazał się z początkiem roku 1909, Zarząd PTK opublikował regulamin
dla oddziałów prowincjonalnych3. Według regulaminu
organizatorem oddziałów prowincjonalnych była Centrala
PTK w Warszawie. Oddziały mogły także powstawać
samodzielnie i można je było tworzyć w oparciu o ustawę PTK. Oddziały powstające samodzielnie stawały
się filiami Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego,
po porozumieniu się w tej sprawie z Centralą PTK
w Warszawie. Oddziały były autonomiczne w swojej działalności, wynikającej z zapisów zatwierdzonego statutu.
Dla zachowania jednolitości w działaniu kierowały się
one tymi samymi przepisami formalnymi, które zostały
przyjęte w ustawie PTK w Warszawie.
W roku 1910 Zarząd Główny PTK utworzył w Warszawie Komisję do spraw Oddziałów Prowincjonalnych4.
Nowo utworzona komisja opracowała regulamin, w którym zawarła cele swojego działania. Do najważniejszych
celów zaliczono czuwanie nad rozwojem oddziałów oraz
zbieranie informacji o warunkach ich funkcjonowania.
Postanowiono gromadzić informacje o oddziałach, wysyłając na prowincję delegatów; wspomagać oddziały
w organizacji odczytów krajoznawczych, udzielać rad
przy zakładaniu muzeów oraz pośredniczyć w pozyskiwaniu eksponatów; pomagać w wyborze terenów wycieczek;
gromadzić wszelkie informacje o ruchu krajoznawczym
i zamieszczać je w „Ziemi”.

Wraz z ustawą Warszawski Urząd Gubernialny do
spraw Stowarzyszeń zatwierdził znak PTK, mający
znaczenie symbolu. Myślą przewodnią znaku – znaną
w tym czasie tylko projektodawcom - była jedność ziem
polskich, podzielonych granicami zaborów. W środku
stalowej obręczy, spajającej herby Krakowa, Poznania
i Warszawy, umieszczone zostały ruiny zamku w Ogrodzieńcu, położone w paśmie Krakowsko–Wieluńskim.
Ruiny zamku były wówczas symbolem polskiego
dziedzictwa narodowego. W okresie międzywojennym,
w czasie jednego ze spotkań jubileuszowych, Aleksander
Janowski, współzałożyciel PTK, opowiedział o swojej
wycieczce do Ogrodzieńca i okolicznościach wyboru
tego właśnie zamku do znaku PTK. Niezwykły opis tej
wycieczki zapadł w serca wielu krajoznawców i do dziś
kreuje wizerunek krajoznawstwa polskiego. Dla Polaków, obok znaczka organizacyjnego, ważne znaczenie w
latach niewoli spełniał skrót nazwy Towarzystwa: litery
PTK oraz nazwa Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
Symbole stały się ważnym uzewnętrznieniem uczuć
patriotycznych.

Drugi Jubileusz
Wydawnictwo „Ziemia”

Znaczek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Od stycznia 1910 roku zaczął ukazywać się w Warszawie tygodnik „Ziemia”. Inicjatorem czasopisma był
Kazimierz Kulawieć, wiceprezes Zarządu Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, który prywatnie uzyskał
od władz rosyjskich koncesję na wydawanie „Ziemi”5.
Redakcja i administracja „Ziemi” – w podtytule: „Tygo-

W roku 1907 Zarząd PTK w Warszawie podjął tworzenie struktur organizacyjnych Towarzystwa. Na początek
rozpoczęto tworzenie komisji, które umożliwiły zarządowi merytoryczny kontakt z członkami w Warszawie,
a wkrótce z oddziałami prowincjonalnymi. Już w pierwszym roku działalności utworzono: Komisję Wydawniczą,
Komisję Wycieczkową i Sekcję Popularyzowania Wiedzy

Ibidem, s. 23.
Ibidem, 1908, s. 115-117
4.
Ibidem, 1910, s. 9.
5.
K. Kulawieć, Z siejby krajoznawczej, „Ziemia”, 1931 nr 23-24, s. 341.
2.
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ski7 wydobył, znacznym nakładem środków finansowych,
owiany legendą kamień i osadził na nim krzyż. Kamień
związany był z legendą z przeszłości, jednak symbolika
Maciejowic w wymiarze patriotycznym była w tym czasie
czytelna dla Polaków.

dnika Krajoznawczego ilustrowanego poświęconego krajoznawstwu polskiemu” – mieściła się w Warszawie.
Kazimierz Kulawieć, zasłużony twórca czasopisma
„Ziemia” i jego wieloletni redaktor naczelny, w 25 lat
po powstaniu czasopisma, w artykule zatytułowanym
Żywe kamienie przedstawił credo redakcyjne, jakim był
program „Ziemi” w 1910 roku: „Ziemia” w swej oficjalnej formie nie miała jawnie wypisanego tytułu: organ
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Będąc tym
organem od chwili swych urodzin, redakcja „Ziemi” nie
była w swym programie zamknięta w granicach administracyjnych Królestwa Polskiego przez żadne wskazania
statutowe. W celu realizacji zamierzenia, którym było
upowszechnianie wiedzy o kraju i ziemiach historycznie
i geograficznie z nim związanych, zaniechany został
podniesiony na zebraniu Komitetu Redakcyjnego projekt
dookreślenia tytułu tygodnika „Ziemia” słowem „Polska”. W ten sposób redakcja mogła w sposób swobodny
dobierać tematy krajoznawcze wykraczające poza granice
Królestwa Polskiego.6
Numer 1. tygodnika „Ziemia” datowany jest:
1 stycznia 1910 roku. Szatę graficzną pisma przygotował
Mikołaj Wisznicki, autor projektu znaczka organizacyjnego PTK. W winiecie znalazła się stylizowana otwarta
brama z otwartymi na szeroki świat wrotami. Przez wrota
ukazywał się czytelnikowi swojski krajobraz. Nad bramą,
pod gontowym daszkiem mającym cechy stylu zakopiańskiego, umieszczony został napis „Ziemia”, który został
udekorowany trzema sercami: po lewej stronie, w środku
i po prawej stronie. Gdy brama była zamknięta, przez
serca lub ażurowy napis „Ziemia” można było wyjrzeć
na zewnątrz. Za bramą ukazywały się pola orne. Na
granicy pól widniały ułożone kamienie. W głębi rozciągała się wieś z krytymi strzechą chatami. Pod ilustracją,
przedstawiającą otwarte wrota, umieszczono artykuł
programowy redaktora naczelnego „Ziemi”, a zarazem
wiceprezesa PTK Kazimierza Kulwiecia, zatytułowany
Żywe kamienie. Na tej samej stronie, pod kończącym się
tekstem, zamieszczono fotografie dwu przykładowych
żywych kamieni. Jednym z nich był Kamień Filaretów
spod Tuchanowicz na Litwie, związany z wileńską organizacją patriotyczną młodzieży studenckiej zawiązaną
pod nazwą Filareci, drugim - kamień spod Maciejowic,
miejsca znanego ze stoczonej tu bitwy powstania kościuszkowskiego. Do opisu tego kamienia autor dołączył
informacje o działaniach prostego człowieka, właściciela
gruntu, na którym kamień się znajdował. Jan Lewandow6.

Winieta 1. numeru tygodnika „Ziemia”

Szatą graficzną „Ziemi” i artykułem redaktora naczelnego czytelnicy zostali wprowadzeni w szczególną
rolę tygodnika. Przywołane zostały znaki i idee upowszechniane przez Towarzystwo. Były wśród nich: hasło
„Poznaj swój kraj”, obiekty przypominające chlubne
dzieje kraju wymagające zainteresowania, a także opieki
ze strony mieszkańców; ukazana została potrzeba badań
naukowych, zakładania muzeów, gromadzenia wszelkich
danych dotyczących kraju oraz szerzenia wiadomości
dotyczących krajoznawstwa polskiego wśród dzieci
i młodzieży.

Trzeci Jubileusz
Zygmunt Gloger – prezes Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego.
Urodził się 3 listopada 1845 roku w Tyborach–Kamionce na Podlasiu. Życiorys Glogera jest niezwykle
bogaty. Przywołamy tu fragmenty jego działań, mających związek z funkcją prezesa, powierzoną mu przez
członków założycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Gloger na Podlasiu rozpoczął gromadzenie pamiątek
przeszłości i znalezisk archeologicznych. Zabezpieczył
między innymi część archiwum Jana Klemensa Branickiego, właściciela pałacu w Białymstoku. Po sprzedaniu przez sukcesorów Branickich rezydencji rządowi
pruskiemu zbiory te zostały podzielone i zagrażało im
zniszczenie. Ponieważ pasją Glogera była archeologia, dla gromadzonych znalezisk i nabytków wspólnie

„Ziemia”, 1926, nr 11-12, s.176.
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zasłużonych dla sprawy polskiej. Niewykluczone, że był
wśród nich dr Edward Łuczkowski z Chełma.
W roku 1909 znalazł się Gloger w gronie osób wspierających powstanie tygodnika „Ziemia”. Później, pisząc
O potrzebie imion własnych9, zwrócił uwagę na wartość
języka polskiego, jego związki z ziemią rodzinną oraz
pojęciami z dziedziny topografii, przyrody i rolnictwa.
Podzielił się doświadczeniami z prowadzonych przez
siebie badań. Dla członków Towarzystwa był to niezwykle ważny tekst pierwszego prezesa PTK, zważywszy,
że Zygmunt Gloger zmarł w sierpniu 1910 roku. O jego
śmierci i dokonaniach członkowie PTK dowiedzieli się
z tygodnika „Ziemia”. W roku 1935, w czasie Zjazdu
Delegatów PTK w Warszawie, ówczesny prezes PTK
Władysław Raczkiewicz10 powiedział, że zmarły prezes
trud swojej pracy oddawał innym, nic nie żądając dla
siebie11.

z ojcem postanowił zorganizować w Jeżewie na Podlasiu
„Muzeum rzeczy staropolskich”. Celem akcji gromadzenia obiektów nie było tworzenie kolekcji, lecz ocalenie
pamiątek narodowych przed zniszczeniem lub wywiezieniem. Do zbiorów jeżewskich trafiła między innymi szarfa
księcia Józefa Poniatowskiego, o której pisze Gloger
w Encyklopedii Staropolskiej pod hasłem Nalewka8. Główną
podstawą zasobów przyszłego muzeum stały się kamienne
żarna, zwożone z okolic Tykocina i innych części kraju.
W artykułach publikowanych w prasie Zygmunt Gloger podejmował różnorodną problematykę nawiązującą
do jego wędrówek po kraju i spotkań z Polakami. Jego
zainteresowania oraz praca i działalność publicystyczna
nabrały szczególnego znaczenia w okresie przemian,
dokonujących się na ziemiach polskich pod wpływem
rewolucji 1905 roku. Dołączył on do organizującego się
grona obrońców polskiej kultury, zabiegających o jej
upowszechnianie pod hasłem krajoznawstwa. Przyjęcie
przez Zygmunta Glogera funkcji prezesa Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego przyniosło włączenie
się w pracę Towarzystwa wielu związanych z nim osób,
8.

„Ziemia”, 1910, nr 4, s. 49-52.
Władysław Raczkiewicz, 1885-1947, w latach 1925-1926 i 1936 minister spraw
wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej; Marszałek Senatu w latach 1930-1935,
a 1936-1939 wojewoda pomorski; od 1939 roku prezydent RP na emigracji /w:/
Encyklopedia Popularna PWN…, s. 706.
11.
A. Janowski, Pamięci Zygmunta Glogera /w:/ „Ziemia”, 1935, nr 11-12, s. 232234.
9.

10.

Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska, Warszawa 1978, t.III, s. 251-252.
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Zbigniew Lubaszewski

Chełmscy turyści.
Szkic o historii PTK-PTTK w Chełmie
w aktywność „pokolenia niepokornych”, walczącego
w różnorodny sposób o utrzymanie tożsamości narodowej i odbudowę niepodległego państwa polskiego.
Wkrótce dr Edward Łuczkowski zdołał zainspirować
swoimi pasjami stosunkowo szerokie grono chełmskiej
inteligencji, duchowieństwa i okolicznego ziemiaństwa.
W niecałe cztery lata po powstaniu organizacji, dokładnie
28 kwietnia 1910 roku, powołano w Chełmie Oddział
PTK, z dr. Edwardem Łuczkowskim jako prezesem.
Dosyć szybko, licząca 118 członków, struktura rozpoczęła aktywne działanie, skupiając uwagę na rozwijaniu
krajoznawstwa oraz popularyzowaniu przyrodniczej
i historycznej wiedzy o regionie. Takim celom służyły
pionierskie penetracje chełmskich podziemi i pierwsze
wędrówki po ziemi chełmskiej, a także liczne prelekcje
i akcja gromadzenia materiałów historycznych i przyrodniczych w ramach sekcji muzealnej i bibliotecznej,
stanowiące ważny element rozwoju chełmskiego muzealnictwa. Znaczenie tych różnorodnych działań dobrze
oddaje nazwa „Ministerstwo Polskości”, często używana
wobec PTK i trzeba przyznać wyjątkowo trafna.
Inauguracja aktywności oddziału miała charakter
wyjątkowo malowniczy. Dowodem są organizowane
w tym czasie wyprawy krajoznawczo-turystyczne. Pierwsza tego rodzaju wycieczka miała miejsce
19 czerwca 1910 roku. Chełmscy turyści, w liczbie szesnastu osób, przebyli malowniczą trasę z Chełma przez
Rejowiec, Krynicę i Krupe. Według relacji umieszczonej
w, związanym z PTK, periodyku „Ziemia”: Drogę odbyto bardzo pomyślnie, zatrzymując się w Rejowcu u ks.
Zakrzewskiego, członka Towarzystwa, gwoli obejrzenia
ładnego gotyckiego kościółka (w wiślano-bałtyckim stylu),
postawionego niedawno dzięki ofiarności pp. Budnych,
właścicieli Rejowca. I stamtąd boczną drogą udano się
do boru krupskiego, gdzie na najwyższym wzgórku, tuż
pod borem, stoi tak zwana kaplica aryańska. Budynek
to bardzo oryginalny i dość duży, w formie obelisku na
czworokątnym cokole. Wewnątrz cokołu dość duża izba,
ze ścianami opadłemi z tynku i zwalonem sklepieniem.
Nadbudowa w formie prawidłowej pryzmy, pusta wewnątrz, co jest widoczne przez otwór wyrobiony zrębem
czasu. Ze wzgórza tego rozciąga się wspaniały widok na

Powstały na przełomie XIX i XX wieku zorganizowany ruch krajoznawczo-turystyczny dosyć szybko
znalazł zwolenników na ziemi chełmskiej. W szeregi,
powołanego 3 grudnia 1906 roku, Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego wstąpił wkrótce chełmski „Judym”,
doktor Edward Łuczkowski, człowiek o wielorakich pasjach i niezwykłym zaangażowaniu. Aktywny społecznik
i regionalista, a także działacz licznych organizacji, od
Towarzystwa Cyklistów do Chełmskiego Towarzystwa
Dobroczynności.

Dr Edward Łuczkowski

Drugim członkiem- korespondentem organizacji był
sędzia Tadeusz Kozerski ze Stawu, kolejna ciekawa postać ziemi chełmskiej. W młodości działacz Wielkiego
Proletariatu (wspierał nawet finansowo pierwsze polskie
wydanie Kapitału Karola Marksa), z czasem aktywny
członek Narodowej Demokracji, ale także energiczny
działacz społeczny w różnych dziedzinach i na różnych
polach.
Cóż przyciągało chełmską inteligencję do PTK? Niewątpliwie organizacja była niezwykła w realiach ziem
polskich, podzielonych granicami zaborów. Wychodząc
od rozumianego szeroko patriotyzmu, działacze towarzystwa, wśród których istotną rolę wypełniały tak znaczące
postacie jak: Aleksander Janowski, Zygmunt Gloger,
Karol Hoffman i Kazimierz Kulwieć, skupili swoją uwagę na kształtowaniu przywiązania do kraju ojczystego
i jego dorobku kulturowo-materialnego, wpisując się
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z udziałem dr. Edwarda Łuczkowskiego. Wśród przyjętych planów wymieniano między innymi wycieczki podmiejskie. Niestety, trudna sytuacja w kraju uniemożliwiała
realizację zamierzeń. Podobnie sytuacja przedstawiała się
z kolejną próbą odbudowy oddziału, podjętą w 1929 roku.
W tym przypadku decydujące znaczenie miała śmierć
w 1932 roku założyciela oddziału.
Mimo tych problemów, z zachowanych materiałów
wynika, że podejmowano próby organizacji wypraw
krajoznawczo-turystycznych. Punktem zbornym tego
rodzaju przedsięwzięć był Polski Klub Społeczny (zwany powszechnie Resursą Obywatelską) przy Lubelskiej
4 (obecnie w tym miejscu funkcjonuje przedszkole
miejskie), skąd wyruszały wycieczki. Część ekskursji
trafiała do podziemi chełmskich, które nawet w latach
trzydziestych miały szansę stać się istotną atrakcją turystyczną Chełma. W związku z prowadzonymi pracami
przy budowie wodociągów miejskich, ekipa budowlana
otrzymała zadanie spenetrowania podziemnych korytarzy
i ewentualnego udostępnienia dla zwiedzających. Planowano również sprowadzenie archeologów z Krakowa
w celu dokładnego przebadania podziemi. Ostatecznie
przygotowano liczącą trzysta metrów trasę, oświetloną
odpowiednią instalacją elektryczną. Nie udało się wykonać malowniczo zaprojektowanego (przez architekta
miejskiego Włodzimierza Fąfrowicza) wejścia do podziemi (miało znajdować się na skarpie przy dzisiejszej ulicy
Podwalnej). Obsługę obiektu powierzono działaczom
chełmskich struktur kombatanckiej organizacji Federacja
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny.
Najwięcej działań turystycznych w okresie międzywojennym podejmowano w szkołach. Zresztą znaczna
część działaczy PTK związana była z oświatą, dość wymienić Kazimierza Janczykowskiego (który po śmierci dr.
Edwarda Łuczkowskiego stał się główną postacią chełmskiego ruchu krajoznawczo-turystycznego), Wiktora Ambroziewicza, Jana Moczulskiego, Mariana Jumborskiego
(figurującego wśród pierwszych członków PTK w Warszawie), Helenę Zaydlerową i Zygmunta Kruszewskiego.
W chełmskich placówkach, takich jak Gimnazjum im.
Stefana Czarnieckiego i Seminarium Nauczycielskie Męskie, od połowy lat dwudziestych, funkcjonowały Szkolne
Koła Krajoznawcze, organizujące zebrania, odczyty
i wycieczki. W latach trzydziestych Koło w Gimnazjum
im. Czarnieckiego (pod osobistą opieką Kazimierza
Janczykowskiego) przyjęło imię Wincentego Pola i stało
się członkiem Sekcji Kół Krajoznawczych Młodzieży
Szkolnej Oddziału PTK w Krakowie. Wśród powołanych
struktur szczególnie znacząca była sekcja wycieczkowa,

okolicę, w której leży kilka wsi i ruiny zamku w Krupem
i na wieże kościelne w Krasnymstawie, o jakieś 8 wiorst
stąd odległe.
W kolejnym roku istnienia oddziału wycieczki, obok
prelekcji i gromadzenia zbiorów muzealnych, stały się
trwałym elementem aktywności organizacji. Przyjęty
z początkiem roku plan przewidywał przeprowadzenie
wycieczki co najmniej raz w miesiącu. Ostatecznie,
z zaplanowanych 6 wypraw, za w miarę udane uznano
4. Pierwsza miała miejsce 29 kwietnia i prowadziła na,
nieistniejącą obecnie,Górę Kościuszki i do kopalni kredy w majątku Antonin. Nad samym szybem prelekcję
wygłosił Józef Papużyński, członek Zarządu Oddziału
PTK i znany w Chełmie aptekarz, aktywny także (wraz
z małżonką) w tworzonym w tym czasie Amatorskim
Kole Teatralnym, zalążku przyszłego Teatru Ziemi
Chełmskiej. W wycieczce uczestniczyło 26 osób. Druga wyprawa miała miejsce podczas Zielonych Świąt.
Tym razem impreza była dwudniowa i chełmscy turyści
(w liczbie 16 osób) wybrali się do Puław, Kazimierza
i Nałęczowa. Równie interesująca była wyprawa nad
jezioro Świteź, nad które dotarto przez Włodawę i Szack.
W wycieczce uczestniczyło wprawdzie zaledwie 6 osób,
jednak turyści, pod wodzą Jana Kicińskiego z Białopola
(kierującego sekcją muzealną oddziału), penetrowali
ciekawe miejsce, w tym tzw. Chołmy Tatarskie i wyspę
Jagiełły. Zestaw wycieczek w 1911 roku uzupełniała
wyprawa nad, nieistniejące obecnie, Jezioro Bazyliańskie
(leżało na południe od Chełma, w pobliżu lasu Borek)
z udziałem 29 osób, prowadzona przez prezesa Zarządu Oddziału PTK dr. Edwarda Łuczkowskiego, który
udzielił dokładnych objaśnień co do historii i powstania
obiektu. Dwie pozostałe wycieczki zorganizowano do
chełmskich podziemi. Niestety, w kolejnym roku, również
według relacji „Ziemi”, oddział zdołał zaledwie 7 osób
namówić na wycieczkę w najbliższe okolice. O wiele
lepiej przedstawiał się rok 1913, kiedy przeprowadzono
5 wycieczek z udziałem 49 osób. Wyprawy najczęściej
docierały do miejsc w pobliżu Chełma (kamieniołomy
w Spasie – obecnie Podgórze, Jezioro Bazyliańskie, las
Borek, Bieławin i Stołpie). Jedyną, nieco dalej położoną,
miejscowością było Wytyczno, gdzie między innymi
zwiedzano okolice Jeziora Wytyckiego.
Po wybuchu I wojny światowej działalność oddziału
została zawieszona. Członkowie rozproszyli się po różnych częściach kraju, podobnie jak zgromadzone zbiory
muzealne. Trudności organizacyjne uniemożliwiały
kontynuowanie działalności turystycznej. Pierwszą próbę odrodzenia oddziału podjęto 27 czerwca 1918 roku
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Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (17 grudnia 1950 roku). Chełmscy działacze dostosowali kształt organizacji do nowych realiów
25 maja 1953 roku, tworząc Oddział PTTK w Chełmie,
również z Kazimierzem Janczykowskim na czele.
Skupiający stosunkowo spore grono entuzjastów, złożony w znacznej mierze z nauczycieli, oddział przystąpił
do - w miarę stabilnej i trwałej - działalności. Według
zachowanych protokołów zarządu oraz informacji prasowych, już w połowie lat pięćdziesiątych organizowano
wycieczki w okolicach Chełma, a także na obszarze
Lubelszczyzny i Polski. Inspiratorem tych działań był
nadal Kazimierz Janczykowski (sprawujący funkcję
prezesa Zarządu Oddziału PTTK do 1960 roku), który
także kontynuował penetracje turystyczne z młodzieżą
szkolną (wyrosłego z dawnego gimnazjum I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego), przede
wszystkim w formie obozów wędrownych, często organizowanych na, poznawanym już przed wybuchem wojny,
Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.
Szczególny moment w aktywności turystycznej
miał miejsce 10 grudnia 1960 roku, kiedy zorganizowano pierwszy (zimowy) Rajd po Ziemi Chełmskiej
(uczestniczyło 96 osób), przekształcony w 1972 roku
w Rajd „Jesienny”. Organizacja rajdu zapoczątkowała
tworzenie stałych imprez turystyki kwalifikowanej,
przede wszystkim na obszarze szeroko traktowanej
ziemi chełmskiej, ale również na terenie Lubelszczyzny i Polski. Szczególnie istotną rolę w tej działalności
zajmowała Komisja Turystyki Pieszej, działająca pod
kierownictwem Stanisława Stecko. W październiku
1963 roku zorganizowano pierwszy Rajd „Parasolowy”,
a w czerwcu 1965 roku pierwszy Rajd „Słowików” (nocny). Podstawowy zestaw imprez uzupełniono w 1967 roku
Rajdem „Kościuszkowskim”.
Powstałe imprezy posiadały dosyć specyficzny charakter. Stałym elementem były odznaki rajdowe, plakietki
i stemple okolicznościowe. Na I Rajd po Ziemi Chełmskiej przygotowano metalową odznakę „Nietoperz”
(głównym motywem był gacek wielkouchy) według
projektu Jana Matczuka (odznakę w nakładzie 150 sztuk
wykonał Alfons Kołodziejczyk z Krakowa). W kolejnych
latach projekty odznak przygotowywali między innymi:
Romualda Zajączkowska, Zbigniew Nieoczym, Zofia Bodakowska, Zbigniew Markiewicz, Jerzy Grosman i przede
wszystkim Konstanty Prożogo. Starannie zaprojektowane odznaki stały się wizytówką chełmskiego Oddziału
PTTK, a dzięki popularności rajdów, przyciągających

organizująca wycieczki, rajdy i spływy. Penetrowano
głównie ziemię chełmską, jednak organizowano także
dalsze wyprawy. Szczególną popularnością cieszyło się
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, w tym czasie teren
zupełnie nieznany.
Głównym organizatorem tych działań był Kazimierz
Janczykowski, który od pierwszych lat pobytu w Chełmie (od 1918 roku) gromadził materiały krajoznawcze,
stając się autorytetem w zakresie wiedzy o walorach
przyrodniczo-kulturowych regionu. Zdobyte wiadomości prezentował w licznych wydawnictwach, w tym
w niezwykle malowniczym Szlaku wędrówkowym po
powiecie chełmskim (wydanym w częściach na łamach
lokalnego tygodnika „Kronika Nadbużańska” oraz
w formie nadbitki). Obok informacji krajoznawczych autor prezentował bardzo konkretne zalecenia dla turystów:
W miejscowościach, w których wypadają noclegi (…)
należy się zwracać do kierowników szkół, którzy mogą
służyć wędrującej młodzieży noclegiem w szkole, radą,
wskazówkami i ułatwieniami w tym kierunku. Mogą tu
przyjść z pomocą również właściciele majątków i folwarków oraz księża proboszczowie, którzy bardzo uprzejmie
i przychylnie odnoszą się do wędrującej dziatwy szkolnej.
Młodzież szkolna w pierwszym rzędzie powinna korzystać
raczej z uprzejmości kierowników szkół, aby zapoznać się
z warunkami, w jakich uczy się dziatwa wiejska i miasteczkowa, co przedstawia dużą wartość z wychowawczego
punktu widzenia.

Kazimierz Paweł Janczykowski

Trzecia i najbardziej obfita odsłona aktywności chełmskiego Oddziału PTK-PTTK związana jest z okresem po
II wojnie światowej. Oddział PTK odrodził się z inicjatywy Kazimierza Janczykowskiego (oraz w wyniku inspiracji Zarządu Głównego PTK w Warszawie) 4 grudnia
1948 roku. Wkrótce, w związku z połączeniem Polskiego
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członków organizacji z innych lubelskich struktur (nawet
z Warszawy, gdzie istniało Koło PTTK nr 280 - Przyjaciół
Ziemi Chełmskiej, funkcjonujące przy Oddziale Stołecznym PTTK), były znane w kraju i do dzisiaj znajdują się
w zbiorach kolekcjonerów odznak turystycznych.
Chełmskim turystom (większość stanowili członkowie Szkolnych Klubów Krajoznawczo-Turystycznych,
działających przez szkołach na terenie Chełma i powiatu
chełmskiego) najczęściej towarzyszyła piosenka turystyczna (w 1979 roku śpiewający turyści powołali do
życia Klub Piosenki Turystycznej „BARD”). Do każdego
rajdu przygotowywano regulamin, często o dosyć dowcipnej treści. I tak Klub Turystyki Kwalifikowanej „WIEM”
zapraszał w 1988 roku na XXVI (nie jubileuszowy i nie
ogólnopolski) najwspanialszy z dotychczasowych, jedyny
w swoim rodzaju, rewelacyjny i niepowtarzalny Rajd
„Słowików”, który przewidywał: dla niesamodzielnych
– miłą i fachową opiekę, dla włóczykijów - …dziesiąt
km błądzenia malowniczą trasą, dla estetów – piękne
krajobrazy i liczne zabytki, dla żarłoków – smaczne posiłki rajdowe własnoręcznie przyrządzone), dla śpiochów
– noclegi w warunkach turystycznych w komfortowych
śpiworach (własnych), dla zmarzlaków – ciepło turystycznego ogniska. Dla palaczy – nieskażone przemysłowymi
wyziewami powietrze, dla przezornych – ubezpieczenie
w PZU od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas
trwania rajdu, dla kolekcjonerów – pamiątkowy znaczek
oraz NIESPODZIANKĘ, dla zdobywających odznaki
- potwierdzenie zdobycia punktów na OTP i inne odznaki,
dla muzykalnych – stare i najnowsze przeboje rajdowe
w wykonaniu najlepszych gitarzystów, dla zręcznych
i myślących – liczne konkursy, gry i zabawy (nagrody), dla
wyróżniających się drużyn – dyplomy uznania i nagrody
rzeczowe. Ponadto uczestnicy otrzymywali szczegółowy informator krajoznawczy o zwiedzanych miejscach
i obiektach. Zwieńczeniem każdej imprezy był konkurs
krajoznawczy i turystyczne ognisko z poczęstunkiem.
W imprezach uczestniczyło szerokie grono chełmskich
i przyjezdnych turystów, wśród których nie brakowało
grup dosyć egzotycznych. Za taką można uznać aktorów
Teatru Ziemi Chełmskiej z Czesławem Dopieralskim na
czele (główna postać teatru w ostatnich latach istnienia,
legitymująca się uprawnieniami Przodownika Turystyki
Pieszej).
Obsługą chełmskich imprez turystycznych zajmowała
się, rosnąca liczebnie, kadra działaczy programowych
PTTK, w tym szerokie grono przodowników turystyki
pieszej, oraz przewodnicy zrzeszeni w Kole Przewodników Terenowych (powstałym w 1961 roku). Obok

Stanisław Skibiński

przewodnictwa istotne miejsce w działaniach oddziału
zajmowała aktywność krajoznawcza. Prekursorem w tym
zakresie był Kazimierz Janczykowski, nadal publikujący
różnorodne materiały krajoznawcze. Do wieloletniego
prezesa oddziału wkrótce dołączył Stanisław Skibiński,
który dzięki szerokim zainteresowaniom (przyrodniczym, historycznym, etnograficznym i archeologicznym,
a także benedyktyńskiej skrupulatności, stał się z czasem
wybitnym regionalistą, o dorobku docenianym również
przez środowisko akademickie Lublina. Obok licznych
publikacji prasowych (w sumie ponad dwieście prac
i artykułów) Stanisław Skibiński opublikował jeden
z pierwszych powojennych przewodników o mieście i regionie (publikacja pod tytułem Chełm ukazała się w 1959
roku, nakładem Komisji Krajoznawczej przy Zarządzie
Okręgu PTTK w Lublinie).
W miarę rosnącej popularności chełmskich rajdów
turystycznych (liczba uczestników często przekraczała
500 osób) organizowano kolejne imprezy. W 1968 roku
przeprowadzono I Rajd „Lipcowy” (z imprezy zrezygnowano w 1981 roku po czternastu edycjach). W 1970 roku
miał miejsce I Rajd „Zwycięstwa”, przygotowany wspólnie z ZHP (przekształcony w 1990 roku w „Majowy”
Rajd Górski). Od 1978 roku organizowano cykl imprez
w ramach Chełmskiej Wiosny Turystycznej (m. in. Rajd
„Śladami…”, „Primaaprilisowe Spotkania z Wiosną”),
kontynuowane do dzisiaj jako Rajd „Wiosenny”. W latach
1983-89 organizowano w miesiącach letnich Turystyczne Zloty Młodzieży w Olszance, nieopodal Wojsławic.
W 1980 roku zorganizowano I Rajdzik Dziecięcy „Pierwszy Krok”, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i z pierwszych klas szkoły podstawowej, a w 1986
roku I Rajd „Mikołajkowy” SKKT.
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organizacji imprez w ramach cykli, poświęconych
określonym walorom krajoznawczym regionu. W latach
1997-98 realizowano cykl poświęcony parkom krajobrazowym województwa chełmskiego. W latach 1999-2000
uczestnicy rajdów mogli rozszerzać wiedzę o budowlach
zabytkowych ziemi chełmskiej (informatory krajoznawcze zawierały również podstawowe wiadomości z zakresu
historii sztuki, szczególnie charakterystykę budowli,
reprezentujących określone style architektoniczne).
W latach 2001-2002 zostały zaprezentowane zasłużone
rody ziemi chełmskiej. W roku 2003 większość imprez
poświęcono 140. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W latach 2004 – 2006 problematyką wiodącą były
rezerwaty przyrody powiatu chełmskiego, a od 2006 roku
- dwory, pałace i parki podworskie ziemi chełmskiej.
W ramach wszystkich imprez młodzież otrzymywała
specjalnie przygotowane materiały krajoznawcze (opisy
obiektów, drzewa genealogiczne, opisy wydarzeń itp.),
pamiątkowe odznaki rajdowe (niestety trudności finansowe zmusiły do rezygnacji z odznak metalowych na
rzecz plastikowych i tylko w trakcie nielicznych imprez
uczestnicy otrzymywali odznaki metalowe, przykładowo
w trakcie rajdów poświęconych 140. rocznicy wybuchu
powstania styczniowego), nawiązujące do treści prezentowanych podczas rajdów (budowle, obiekty przyrodnicze,
herby rodów chełmskich, miejsca związane z powstaniem
styczniowym) oraz uczestniczyła w tradycyjnych konkursach krajoznawczych.
Nadal ważne miejsce w działalności oddziału zajmuje
przewodnictwo i krajoznawstwo. Do osób szczególnie
aktywnych w tym zakresie należą: Jan Antoni Paszkiewicz (autor informatorów krajoznawczych oraz publikacji
historycznych poświęconych ziemi chełmskiej i problematyce kresowej, publikowanych między innymi na
łamach „Pro Patrii”, Rocznika Chełmskiego i „Tygodnika
Chełmskiego”), Sławomir Korpysz (autor publikacji
krajoznawczych poświęconych obiektom przyrodniczym i turystyce aktywnej) oraz Zbigniew Lubaszewski
(autor felietonów historycznych z cyklu Opowieści o
przeszłości, Spacerkiem po Chełmie i Chełmski Słownik
Biograficzny, publikowanych na łamach „Super Tygodnia Chełmskiego” i „Nowego Tygodnia”, artykułów
historycznych publikowanych w Roczniku Chełmskim
oraz współpracownik lokalnej stacji radiowej BON TON,
gdzie prezentował cykliczne audycje historyczne Gawędy
o dawnym Chełmie, Miejsca ciekawe, Chełmski Kalendarz
Historyczny oraz Magazyn Historyczny Chełmska Duma).
Szczególnie aktywną strukturą w ramach oddziału jest
Komisja Ochrony Przyrody, prowadzona przez Tadeusza

Nie stroniono również od imprez ogólnopolskich, takich jak: Rajd „Blask Watry” w Górach Świętokrzyskich,
Rajd Górski (organizowany w Beskidach i Sudetach)
oraz letnie górskie Obozy Wędrowne. Rozwój turystyki
górskiej wspierali chełmscy przodownicy turystyki górskiej, skupieni w Klubie Górskim „Watra”. Utrzymano
również podobny charakter imprez, wydając metalowe
odznaki, organizując liczne konkursy (m. in. konkurs na
parasol turystyczny w trakcie rajdów „Parasolowych”).
Działalność turystyczna nadal wspierana była przez,
rozwijającą się liczebnie, kadrę przodownicką i przewodnicką, która nie stroniła od aktywności krajoznawczej. Do
osób szczególnie aktywnych należeli: Konstanty Prożogo
(autor najpopularniejszych do dzisiaj przewodników po
Chełmie i regionie), Ryszard Płecha (kierujący związaną
z Zarządem Wojewódzkim PTTK w Chełmie Regionalną
Pracownią Krajoznawczą), Tadeusz Sławiński (autor
publikacji Katalog zabytków województwa chełmskiego,
wydanej w 1990 roku) oraz Jan Antoni Paszkiewicz (autor publikacji historycznych, wydawanych jako Zeszyty
Szkoleniowe Koła Przewodników Terenowych).

Konstanty Prożogo

Po 1989 roku, mimo narastających trudności organizacyjnych, spowodowanych problemami finansowymi,
zmniejszeniem ilości kadry (szczególnie opiekunów
SKKT) oraz znacznym spadkiem członkostwa, oddział
(noszący od 1979 roku imię Kazimierza Janczykowskiego) nadal prowadził działalność turystyczną w formie
organizacji już osadzonych w wieloletniej tradycji imprez,
skupiając swą aktywność na penetracji ziemi chełmskiej.
Z nowych imprez pojawił się jedynie Rajd „Śladami
Powstania Styczniowego”, organizowany od 2005 roku,
w rocznicę bitwy pod Malinówką, w okolicach Sawina
(21 listopada 1863 roku). Przyjęto również koncepcję
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PTK-PTTK
stępujących na świecie i w Polsce zmian cywilizacyjnych,
ciągle chętnie biorą udział w rajdach po ziemi chełmskiej,
dostrzegając w naocznym poznawaniu piękna swojej
„małej Ojczyzny” przyjemność i cenne doświadczenia.
W stuletniej działalności chełmskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, zawsze pierwszoplanowe
miejsce zajmowała penetracja turystyczna regionu, ściśle
połączona z gromadzeniem materiałów krajoznawczych
i propagowaniem walorów przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazowych ziemi chełmskiej.
Aktywność wynikająca z podstawowych założeń
ideowych stowarzyszenia, różnie prezentowała się
w poszczególnych okresach działania oddziału. Po
wybitnie towarzyskich początkach w czasach zaborów,
w okresie międzywojennym, zakotwiczyła się przede
wszystkim w szkołach. Następnie po efektownym ilościowo rozwoju w czasach PRL-u (co z jednej strony
wynikało ze swoistego monopolu PTTK na aktywność
turystyczną, a z drugiej strony z dosyć niezwykłej umiejętności dostosowania działań krajoznawczo-turystycznych
do realiów antydemokratycznego systemu politycznego
w formie stosunkowo niezależnej i samodzielnej niszy), po
przemianach w 1989 roku ponownie stała się domeną entuzjastów i społeczników, próbujących w nowych realiach
gospodarczych i społecznych, kontynuować wypracowane
przez poprzedników wzory. Wspólnym motywem tych
wszystkich działań, co pozwalało na utrzymanie swoistości i tożsamości towarzystwa w obliczu zakrętów historii,
było przywiązanie do ziemi ojczystej w jej regionalnym,
konkretnym wymiarze.

Suskiego, która obok organizacji otwartych wycieczek
przyrodniczych (nawiązujących charakterem do pierwszych imprez Oddziału PTK w czasach dr. Edwarda Łuczkowskiego), uczestniczy w działalności wydawniczej,
w ramach której przygotowano dwa albumy fotograficzne
(Chełmskie krajobrazy oraz Chełmskie – ścieżkami pogranicza) oraz informatory poświęcone obiektom przyrodniczym (parkom podworskim, rezerwatom przyrody
oraz pomnikom przyrody).

Albin Kuczyński

Chociaż przemiany ostatnich lat wpłynęły znacząco na
funkcjonowanie oddziału i zakres aktywności turystycznej, udział chełmskiego PTTK w propagowaniu walorów
krajoznawczych ziemi chełmskiej poprzez wdrażanie
do aktywnego uprawiania turystyki, nadal jest istotny.
Podstawą takiej pozycji są przede wszystkim działacze
organizacji, często czynni nauczyciele, którzy inspirują
młodzież do udziału w imprezach PTTK. Ważni są również
młodzi uczestnicy imprez turystycznych, którzy mimo na-

Zbigniew Lubaszewski
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drużyny Oddziału PTTK w Chełmie

Drużyny: Dreptaka i MłoDziKa razem w trakcie imprez. Foto: ze zbiorów Oddziału PTTK w Chełmie.
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grupa Oddziału PTTK w Chełmie

Grupa WIEM w wędrówkach po Roztoczu. Foto: ze zbiorów Oddziału PTTK w Chełmie.
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III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

regulamin

Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Zestaw Wierszy im. Wacława Iwaniuka
IV edycja
REGULAMIN KONKURSU
II.Nagrody i wyróżnienia:
1.Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane
przez organizatorów.
2.Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią: druk
najlepszego tomiku poetyckiego ufundowany przez
Urząd Gminy w Siedliszczu. Autor nagrodzonego tomiku
otrzyma 100 egzemplarzy autorskich.
3.Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z Wacławem Iwaniukiem – patronem konkursu.
4.Ponadto wybrane wiersze publikowane będą
w Piśmie Literacko-Artystycznym „Egeria”.

I.Warunki uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach
twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy
ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.
2.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie
zestawu wierszy (minimum 15 maksimum 30), niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych
konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być
polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą
stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od
wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.
3. Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym
(na jednym nośniku). W osobnej, zamkniętej kopercie,
oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane
o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie
będą ocenianie.
4.Do konkursu nie mogą przystąpić laureaci (zdobywcy głównej nagrody) Konkursu im. W. Iwaniuka
poprzednich edycji.
5.Całość należy przesłać do 30 czerwca 2010 roku na
adres: Wydawnictwo TAWA, Plac Łuczkowskiego 15,
22-100 Chełm z dopiskiem na kopercie: Konkurs poetycki
im. Wacława Iwaniuka (IV edycja)

III.Postanowienia końcowe:
1.Podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu 2010
roku. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia
wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub
pocztą elektroniczną.
2.Konkurs ma charakter cykliczny, tzn. odbywa się raz
do roku, z podsumowaniem każdej edycji, dla uczczenia
patrona - Wacława Iwaniuka.
3.Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych wierszy
i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich
autorom honorariów- dotyczy także publikacji w „Egerii”
i innych zbiorowych antologiach.
4.Dane osobowe wszystkich uczestników związane
z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim.
5.Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
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