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Szanowni Pa?stwo,

oddajemy w Wasze r?ce trzeci tegoroczny numer "Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego".

Jednym z jego g?ównych tematów jest odbywaj?ce si? na prze?omie czerwca i lipca Zamojskie Lato Teatralne. O tegorocznych spektaklach

i innych wydarzeniach pisz? Barbara Hirsz oraz Izabela Winiewicz-Cybulska. Drukujemy tak?e sztuk? Agnieszki Gruszki, która wygra?a

tegoroczn? edycj? konkursu "Szukamy polskiego Szekspira". Publikacja to nagroda za zwyci?stwo w konkursie.

Kontynuujemy tak?e nasz cykl w stulecie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Z tej okazji prezentujemy tekst Jacka Feduszki

o wizytach Józefa Pi?sudskiego.
Stuleciem niepodleg?o?ci inspirowana jest równie? ok?adka "ZKK": prezentujemy na niej artystycznie przetworzone zdj?cie makiety

pomnika, który jesieni? zostanie ods?oni?ty w Koszarach. Inspirowany jest pomnikiem marsza?ka, który tam niegdy? sta?.

Aniela z Sapiehów Zamoyska to bohaterka innego cyklu: Agnieszki Lidii P?aiek o paniach Zamoyskich.

Histori? wypadu na Janów przypomina Waldemar Seroka. Agnieszka Linek z kolei zaprasza na wypraw? po "cudnych" miejscach

Miko?aja Stworzy?skiego.

Sporo miejsca po?wi?cili?my tak?e zamojskim literatom. Prezentujemy sylwetki i utwory (b?d? ich fragmenty) 20 twórców, zaproszonych

na tegoroczn?" Ulic? poetyck?". Eliza Leszczy?ska-Pieniak opisuje spotkanie z Piotrem Szewcem, które odby?o si? w ramach tego wydarzenia.

Aneta Bartoszczyk- Trochimiuk pisze z kolei o Festiwalu Stolica J?zyka Polskiego, któnj odby? si? w Szczebrzeszynie i Zamo?ciu. Dorota

Grzyma?a
- o kolekcji obrazów Paw?a Gajewskiego w zbiorach hrubieszowskiego muzeum.

W "ZKK" sporo tak?e innych ciekawych tekstów, m.in. o twórczo?ci Joanny S?upskiej-Maron czy wznowieniu -

pierwszy raz po tym,

jak wyda? je dr Zygmunt Klukowski - "Materia?ów do dziejów Zamojszczyzny". Mamy nadzieje, ?e to b?dzie przyjemna lektura.
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Jacek Feduszka

Naczelnik pa' stwa i marsza?ek Polski

Józef Pi?sudski w Zamo?ciu

Po blisko czterech miesi?cach pobytu w tym

szpitalu, w nocy z 14 na 15 maja 1901 r. Pi?sudski

przy pomocy petersburskiej komórki PPS

(a szczególnie lekarza W?adys?awa Mazurkiewicza)

zbieg?. Przebrany za urz?dnika komory celnej,

wyjecha? z Aleksandrem Sulkiewiczem do Tallina,

a stamt?d do ?ytkowic na Polesiu, gdzie w maj?tku

Czysto ?u?a, u rodziny Lewandowskich oczekiwa?

na przygotowanie przej?cia do Galicji. Wkrótce

do??czy?a do niego ?ona Maria, zwolniona z Cytadeli

Warszawskiej za kaucj? w styczniu 1901 r.

Nie posiadamy w historiografii zamojskiej pe?nego opisu wizyt
w naszym mie?cie jednego z najwybitniejszych Polaków XX w., Józefa

Pi?sudskiego, naczelnika i pierwszego marsza?ka Odrodzonego
Pa?stwa Polskiego. Jedynymi dotychczasowymi zapisami

wszystkich wizyt Józefa Pi?sudskiego w Zamo?ciu pozostaj?:

opracowanie (w maszynopisie) Micha?a M. Pieszki Józef Pi?sudski

w lamojszczy?nie z 1936 r., oparte na w?asnych wspomnieniach
autora oraz relacjach przez niego zebranych, dotycz?cych wizyt
J. Pi?sudskiego w Zamo?ciu i regionie, prace Jana Miklaszewskiego

(wspomnienia z udanego przej?cia przez granic? z Galicj? w roku

1901), W. J?drzejewicza i J. Ciska (stanowi?ce pe?ne kalendarium

?ycia i pracy J. Pi?sudskiego w latach 1867-1935) oraz opracowania

Andrzeja K?dziory i Krzysztofa Czubary (ten ostatni obszer,nie

wykorzysta? niepublikowany tekst M.M. Pieszki z 1936 r.).

W po?owie czerwca 1901 r. Józef Pi?sudski wraz

z Aleksandrem Sulkiewiczem wyjechali do Kijowa,

gdzie znajdowa?a si? tajna drukarnia "Robotnika"

(przy ulicy Dmitriewskiej), obs?ugiwana przez

Feliksa Per?a i Ksawerego Praussa. Tam Pi?sudski

pracowa? przez dwa dni przy druku 39. numeru

"Robotnika" .

Ucieczka z niewoli

Pierwsza wizyta Józefa Pi?sudskiego w Zamo?ciu mia?a miejsce
w niecodziennych okoliczno?ciach, jakby wyj?tych ?ywcem z powie?ci

sensacyjnej.
Po krótkim pobycie w Kijowie wspólnie z ?on?

Mari? wyjechali do Zamo?cia, gdzie oczekiwa? ich

ju? Jan Miklaszewski, kontroler lasów Ordynacji

Zamojskiej, przygotowuj?cy tras? przerzutu

Pi?sudskich do Galicji.

By?o to w czerwcu 1901 r. Józef Pi?sudski, jako redaktor i wydawca

konspiracyjnego organu PPS "Robotnik", w wyniku dekonspiracji

?ódzkiej drukarni pisma (znajdowa?a si? w jego mieszkaniu), zosta?

w nocy z 21 na 22 lutego 1900 r. aresztowany.
Jan Miklaszewski tak wspomina? ten etap podró?y

Pi?sudskiego: Pobyt w Zamo?ciu, w którym roi?o si?

od licznych wojskowych rosyjskich i czynowników,
ze wzgl?du na gro??ce niebezpiecze?stwo trwa? zaledwie

dwie godziny. ( .. .) Spotkanie nast?pi?o w nawie g?ównej

Kolegiahj zamojskiej, któr? (. . .) Józef Pi?sudski zwiedzi?

(ze mn?) ze szczególnym zainteresowaniem i skupieniem
nie wy??czaj?c kaplicy ordynackiej. ( ... ) Architektura

17 kwietnia, po wst?pnym ?ledztwie prowadzonym w ?odzi, trafi?

do celi 39 w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wspólnie z Józefem

Pi?sudskim aresztowana zosta?a jego ?ona, Maria z Koplewskich

J uszkiewiczowa.

O ucieczce z silnie strze?onej Cytadeli nie mog?o by? mowy,

st?d te? zarówno najbli?szy wspó?pracownik Pi?sudskiego w PPS

Aleksander Sulkiewicz, jak i kieruj?ca centralnym
c,

kolporta?em
Maria Paszkowska doszli do wniosku, ?e jedyn? szans? na

uwolnienie Pi?sudskiego jest przeniesienie go poza obr?b wiezienia,

najlepiej do szpitala. Dok?adny plan tych dzia?a?, opracowany przy

wspó?pracy brata Oktawii ?eromskiej, wybitnego psychiatry Rafa?a

Radziwi??owicza, polega? na symulowaniu przez Pi?sudskiego

ob??du. By?a to dolegliwo??, z któr? nie mogli sobie poradzi? lekarze

wi?zienni, zw?aszcza ?e zrobiono wszystko, by przypadek redaktora

"Robotnika" uczyni? szczególnym.
Choroba Pi?sudskiego mia?a polega? na alergicznym zachowaniu

wobec osób nosz?cych ?andarmski mundur. W konsekwencji wi?zie?

odmawia? przyjmowania czegokolwiek z ich r?k, równie? posi?ków.
Efektem tej przymusowej g?odówki by?o wyra?ne pogorszenie si? stanu

zdrowia Pi?sudskiego. Decyduj?c? opini? o stanie jego zdrowia wyda?

dyrektor warszawskiego szpitala dla ob??kanych Iwan Szabasznikow,

który skierowa? go do specjalistycznego szpitala Miko?aja Cudotwórcy
w Petersburgu.

Tablica upami?tniaj?ca wizyt? Józefa Pi?sudskiego w Zamo?ciu,

fot. Muzeum Zamojskie
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tego miasta jego przesz?o?? dawniejsza by?a (wtedy) omawiana z du?em

zainteresowaniem przez J. Pi?sudskiego ( .. .).
Nowy pomnik

Bezpo?rednio po przybyciu do miasta ze stacji kolejowej w Rejowcu
Pi?sudski wraz z ?on? Mari? i Aleksandrem Sulkiewiczem rozlokowali

si? w Hotelu Lwowskim Moj?esza Dichtera, W którym Ordynacja
Zamojska mia?a stale zarezerwowany pokój.

Pomnik marsza?ka Józefa Pi?sudskiego,

który 4 listopada zostanie ods?oni?ty przed
Klubem Batalionowym w Zamo?ciu, jest
z br?zu. Stanie na granitowej kolumnie. Ca?o??

b?dzie Mierzy? 7,7 m.

Pobyt Pi?sudskiego ok. 20 czerwca 1901 r. w Zamo?ciu zako?czy?
si? wieczorem, kiedy to ok. godz. 18 wyruszono szos? do Tomaszowa

Lubelskiego, gdzie przysz?y marsza?ek z towarzysz?cymi mu osobami

przenocowali u nadle?nego D?browskiego. Nast?pnego dnia, po krótkim

postoju w Zawadkach u podle?nego Brandta i wymianie koni oraz

przebraniu si? przez Pi?sudskiego i Sulkiewicza w mundury (lub tylko
czapki) podle?nych lasów Ordynacji Zamojskiej, wszyscy przeszli

graniczn? rzek? Tanew pod wsi? Rebizanty, doprowadzeni tam

przez miejscowego przewodnika, w?o?cianina Miko?aja Rebizanta

(trudni?cego si? tak?e przemytem).

Pomnik nawi?zuje do tego sprzed II wojny

?wiatowej. Autorem projektu jest Marek

Ma?laniec. Odlew powsta? w krakowskiej
Odlewni Artystycznej Br?zy Polskie.

Koszt odlewu i coko?u to ok. 160 tys. z?. Odlew

postaci marsza?ka sfinansowano ze zbiórek,

zorganizowanych przez Obywatelski Komitet

Budowy Pomnika Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego
w Zamo?ciu. Przewodnicz?cym jest Tomasz

W?odarczyk, cz?onkami pose? S?awomir Zawi?lak,

prezydent Andrzej Wnuk, a tak?e Jerzy Zacharow

-

wiceprzewodnicz?cy. Komitet tworz? ponadto:

Po udanym przej?ciu granicy Pi?sudski, jego ?ona i Sulkiewicz udali

si? do Lwowa.

W rok po ?mierci Pi?sudskiego w miejscu przekroczenia granicy
w 1901 r. ustawiono obelisk z tablic? pami?tkow? o nast?puj?cej tre?ci:

?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej

Okr?g Zamo??, Wolno?? i Niepodleg?o?? Okr?g
Lubelski, Stowarzyszenie Józefa Pi?sudskiego
Orze? Strzelecki w Kanadzie, Stowarzyszenie

Internowanych Zamojszczyzny oraz cz?onkowie

Stowarzyszenia Wspólny Zamo??.

TU W ROKU 1901 JÓZEF PI?SUDSKI PRZEKROCZY? B. GRANIC?

ROSYJSKO-AUSTRIACK?, STWIERDZAJ?C, ?E NICZYM JEST WRA?Y

KORDON WOBEC POT?GI DUCHA NARODU POLSKIEGO t. . .).

Tablic? pami?tkow? ufundowa?a w 1936 r. Gmina Klasowa im. Ks. Józefa

Poniatowskiego Pa?stwowego Gimnazjum M?skiego w Zamo?ciu. Orygina?

tablicy znajduje si? obecnie w Instytucie Józefa Pi?sudskiego
w Londynie. Nad Tanwi? na oryginalnym postumencie

- obelisku, bez

?a?cuchów dawniej go otaczaj?cych, a ogrodzonym obecnie p?otkiem

drewnianym, znajduje si? wierna kopia.

Wizyty wojenne

Druga wizyta Józefa Pi?sudskiego w Zamo?ciu mia?a miejsce ju?
w innej rzeczywisto?ci. Polska, odrodzona z niewoli, prowadzi?a
wówczas krwaw? walk? o u trzymanie i utrwalenie m?odej pa?stwowo?ci
i wytyczenie granic pa?stwa.

Marsza?ek przyby? do Zamo?cia 15 lipca 1920 r., w czasie trwania

krwawej wojny z najazdem bolszewickim, w jednym z naj trudniejszych
dla m?odego pa?stwa polskiego momentów tego konfliktu. Wizyta
zamojska by?a, jak si? zdaje, jednym z istotnych elementów zarówno

dla wydarze? rozgrywaj?cych si? na froncie wojny polsko-sowieckiej,
jak i dla wschodniej polityki Pi?sudskiego. Spotka? si? on bowiem

w Zamo?ciu z atamanem g?ównym Ukrainy, Symonem Petlur?.

Dwunastego lipca 1920 r. przedstawiciel atamana Petlury,

p?k Docenko przeprowadzi? rozmow? z adiutantem naczelnego
wodza, kpt. Na??cz-Korzeniowskim, w której prosi? o umo?liwienie

bezpo?redniej rozmowy atamana z naczelnikiem Pi?sudskim.

Do bezpo?redniego spotkania dosz?o tego samego dnia o godz. 22.

Petlura proponowa? zorganizowanie bezpo?rednich rozmów obu

przywódców w okolicach ?a?cuta.

Trzynastego lipca Pi?sudski okre?li?, ?e najdogodniejszym miejscem
do spotkania i rozmów b?d? okolice Zamo?cia i wskaza? przybli?ony
termin ich przeprowadzenia: 15 lub 16 lipca.

Faktycznie, w?a?nie 15 lipca ataman Petlura i naczelnik Pi?sudski,

wraz ze ?witami, przybyli do Zamo?cia. Do spotkania dosz?o w gmachu

by?ej Akademii Zamojskiej. Tre?ci rozmów, niestety, nie znamy. ?wiadek

tych wydarze? M.M. Pieszko tak wspomina? ten dzie?: By?o to dnia

15 lipca oko?o godziny 5 po po?udniu. Marsza?ek Józef Pi?sudski w otoczeniu

Model pomnika, fot. Radzik Architekci
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Najwa?niejsza zamojska wizyta

Po zako?czeniu wojny z Rosj? sowieck? oraz

w latach 1921-1922 w kraju ci?gle si? odbywa?y
przeró?ne uroczysto?ci, nie wszystkie by?y jednak
widowiskowe i radosne. Józef Pi?sudski je?dzi?
na ?wi?ta pu?kowe (np. w Kaliszu i K?pnie),
na ods?oni?cia pomników (np. Obro?ców Grodna)
i tablic pami?tkowych (np. w Kielcach). Wizytowa?
i integrowa? Pomorze, sk?adaj?c wizyty w Toruniu

i Bydgoszczy
- i to by?y ?wi?ta rado?ci. Ale

odby? te? wizyt? bardzo trudn? -

15 maja 1921 r.

w Szczypiornie pod Kaliszem. Znajdowali si? tutaj

petlurowcy, internowani po zako?czeniu wojny*.
Zadanie integracyjne mia?y np. uroczysto?ci

trauguttowskie 5 sierpnia 1921 r. w Cytadeli

Warszawskiej, zorganizowane w 57. rocznic? stracenia

Romualda Traugutta i cz?onków ostatniego Rz?du

Narodowego (1863 r.). Szóstego sierpnia rozpocz??
si? faktycznie proces unifikacji Wojska Polskiego.

Wbijanie gwo?dzi sztandarowych podczas wizyty w Zamo?ciu 22 pa?dziernika 1922 r.

Fot. Muzeum Zamojskie

swych adiutantów wysiad? z auta tu? przed bram? g?ówn? b. Akademii. Scena

powitania Naczelnego Wodza przez gen. Sawickiego, komendanta grupy, bardzo

krótka jak przysta?o na powag? chwili (. . .). Szybkim elastycznym krokiem

wszed? Marsza?ek J. Pi?sudski w mury b. Akademii, gdzie na pierwszym pi?trze,

po stronie gimnazjum ?e?skiego znajdowa?a si? sala s?u?bowa sztabu konnej
armii [po??czony sztab 1 i 2 Dywizji Kawalerii pod dowództwem gen.

Sawickiego]. G?ówne obrady przeprowadzi? wówczas Marsza?ek J. Pi?sudski

w pierwszej sali od dziedzi?ca. Wobradach tych wzi?? udzia? i ataman ukrai?ski

Petlura. Ju? pó?nym wieczorem -

po obradach - skierowa? si? Marsza?ek

J. Pi?sudski z atamanem Petlur? i adiutantami na sw? kwater?, przygotowan?
w mieszkaniu pp. burmistrzostwa Stodo?kiewiczó,w. Mieszkanie to mie?ci?o si?
w tak zwanym "Domu Centralnym" przy ulicy Slusarskiej na drugim pi?trze.

Przygotowaniem kwatery wraz z p. Stodo?kiewiczow? zaj??a si? p. doktorowa

Helena Bogucka, która dostarczy?a po?cieli i r?czników ( .. .).

Istotn? rol? integruj?c? mia?a tak?e niespodziewana

wizyta Józefa Pi?sudskiego we Lwowie 25 wrze?nia

1921 r. Podczas tej wizyty dosz?o do nieudanej próby
zamachu na naczelnika pa?stwa, dokonanej przez

Ukrai?ca Stefana Fedaka, cz?onka OUN (w tym
czasie organizacji dyskretnie sterowanej przez

sowiecki wywiad). Niewykluczone, ?e podró?e

po kraju, realizowane tak?e w roku nast?pnym
-

1922, by?y spowodowane nasileniem dzia?a?

dywersyjnych na Kresach, realizowanych zarówno

przez bojówki komunistyczne, przenikaj?ce przez

granic? wschodni?, jak i ukrai?skich nacjonalistów.
St?d m.in. podczas podró?y do Che?ma, ?ucka

czy Krzemie?ca Józef Pi?sudski spotyka? si?
z przedstawicielami ukrai?skich stowarzysze?,

organizacji i instytucji dzia?aj?cych w tych miejscach.

W Zamo?ciu, obok rozmów z atamanem Petlur?, Pi?sudski

przeprowadzi? reorganizacj? Grupy Operacyjnej Jazdy w sk?adzie

1 Dywizji Jazdy pod dowództwem p?k Rómm1a i 2 Dywizji Jazdy

dowodzonej przez p?k Orzechowskiego. Ogólne dowództwo nad

korpusem jazdy spoczywa?o w r?kach gen. Sawickiego. Korpus ten,

sformowany w Zamo?ciu, 28 lipca 1920 r. wzi?? udzia? w uderzeniu

na Konn? Armi? S. Budionnego na kierunku Krasne - Kamionka

Strumi?owa. Sowiecka Armia Konna zmierza?a w 0WYII;! czasie do zaj?cia
Lwowa. Najzaci?tsze boje korpus polskiej kawalerii stoczy? w okolicach

Beresteczka. W tym czasie marsza?ek Pi?sudski przebywa? w Che?mie.

Czternastego pa?dziernika 1922 r. Pi?sudski

uda? si? na Kresy Wschodnie. Dzie? pó?niej przyby?
do Krzemie?ca, gdzie przyj?? przedstawicieli
ludno?ci i ugrupowa? spo?ecznych (w tym przede

wszystkim ukrai?skich), a 16 pa?dziernika

by? w ?ucku na uroczysto?ci po?wi?cenia
sztandaru 24 Pu?ku Piechoty, ufundowanego
przez mieszka?ców Suwa?k, gdzie poprzednio

pu?k stacjonowa?. Po po?udniu udziela? licznych

audiencji, m.in. przedstawicielom Ukrai?ców

(w tym przedstawicielom "Proswity", dyrekcji

gimnazjum ukrai?skiego, stronnictwa politycznego
"Ukrai?ska Jedno?? Narodowa"), duchowie?stwu

pra wos?awnem u, reprezentantom gmin ?ydowskich.
Wieczorem wzi?? udzia? w uroczystym obiedzie.

O godz. 21 wyruszy? poci?giem do Zamo?cia.

Wyjazd Pi?sudskiego z Zamo?cia nast?pi? 16 lipca; tego samego dnia

marsza?ek zjawi? si? w Warszawie. W kilka tygodni pó?niej jeszcze raz

przyby? do Zamo?cia, ale tylko na kilka godzin. Wed?ug M.M. Pieszki

celem przyjazdu by?o ogl?dni?cie terenów pod Tomaszowem ( .. .), w istocie

by? to przystanek na trasie podró?y z Lublina do Lwowa i dalej -

do dowództwa Frontu Po?udniowego na narad? z dowództwem.

Potem natomiast marsza?ek uda? si? bezpo?rednio na lini? frontu,
dla przegl?du oddzia?ów tam rozlokowanych. Pobyt w Zamo?ciu

mia? miejsce 4 wrze?nia 1920 r. przed po?udniem (o godz. 13 Pi?sudski

by? ju? we Lwowie). W Zamo?ciu marsza?ek zatrzyma? si? ponownie
u pa?stwa Stodo?kiewiczów, których jednak -

jak relacjonuje
M.M. Pieszko - nie zasta? w domu (mia? wówczas wyrazi? swój ?al, i? nie

zasta? tak sympatycznych gospodarzy) ..

Na zamojskim Rynku Wielkim ostatni?, czwart?

wizyt? Józefa Pi?sudskiego upami?tnia granitowa

p?yta ods?oni?ta 11 listopada 1937 ?., opatrzona

napisem: W TYM MIEJSCU DNIA 17 PA Z DZIERNlKA

1922 WIELKI MARSZA?EK WYS?UCHA? MSZY

?WI?TEJ.

ZKK Nr 3 (136) 2018 5



STO LAT NIEPODLEG?O?CI

Przybycie marsza?ka Pi?sudskiego zwi?zane by?o
z bardzo wa?nym wydarzeniem w dziejach 9 Pu?ku

Piechoty Legionów, który od 10 do 15 wrze?nia 1922 r.

przybywa? transportami z Równego do Zamo?cia,

miejsca nowego stacjonowania. Owa upami?tniona

p?yt? wizyta przebiega?a w sposób nast?puj?cy.

17 pa?dziernika 1922 r. w godzinach porannych
marsza?ek Józef Pi?sudski przyby? poci?giem
z ?ucka, w asy?cie m.in. wojewody lubelskiego
Stanis?awa Moskalewskiego. Na dworcu kolejowym
w Zamo?ciu powitany zosta? przez dowództwo

9 Pu?ku Piechoty Legionów na czele z dowódc?,

p?k. Bronis?awem Ostrowskim oraz w?adze

miejskie z burmistrzem Henrykiem Kosmalskim

oraz starost? powiatowym Adolfem Krauze na

czele, w otoczeniu urz?dników i przedstawicieli

stowarzysze? i organizacji dzia?aj?cych w Zamo?ciu.

Wojsko stacjonuj?ce w Zamo?ciu rozmieszczone

by?o wzd?u? ulic wiod?cych na Rynek Wielki.

Przybycie Naczelnika Pa?stwa oznajmi? strza? armatni

oddany na Rynku Wielkim po uprzednim wybiciu przez

zegar Ratuszowy punktualnie godziny 9 minut 30.

Jak wspomina? porucznik 9 Pu?ku Piechoty Edmund

Januszkiewicz: Ju? od godziny 7.30 na Rynku zamojskim

sta?y uszykowane bataliony [30 Pu?ku Piechoty, 3 Pu?ku

Artylerii pieszej oraz 9 Pu?ku Piechoty Legionów]

naprzeciw Ratusza, gdzie zbudowano o?tarz polowy.
Miasto udekorowane zieleni? i przybrane flagami

wygl?da?o rado?nie i uroczy?cie. Wkrótce nadjecha?
Naczelnik Pa?stwa i Naczelny Wódz Marsza?ek Józef
Pi?sudski. Powitany na dworcu przez w?adze wojskowe
i miejskie po odebraniu raportu od dowódcy kompanii

honorowej, uda? si? do miasta. Pu?k sprezentowa? bro?,

po czym dowódca pu?ku p?k Ostrowski z?o?y? raport.

fot. Hotel Carskie Koszary

Pi?sudski w hotelu

Hotel Carskie Koszary, znajduj?cy si? w zamojskich Koszarach,

upami?tni? w niebanalny sposób Józefa Pi?sudskiego i aoo-Iecie

niepodleg?o?ci Polski, które w tym roku obchodzimy. Otó? na jednej
ze ?cian nowo oddanej (po rozbudowie hotelu) sali konferencyjnej
umieszczono grafik?, wzorowan? na starym zdj?ciu. Grafika

o wysoko?ci ok. 3 m i szeroko?ci ok. 3,5 m przedstawia historyczn?

bram? wjazdow? do Koszar, z widocznym w g??bi pomnikiem

Marsza?ka, który niegdy? tam sta?. Wykona?o j? Promenada Studio

z Zamo?cia. W holu, obok sali, umieszczona zosta?a kopia starej

fotografii tego miejsca.

Zamojskiej. Tak przebieg uroczysto?ci relacjonowa? dla "Ziemi

Zamojskiej" Marian Balicki (1895-1956): Na uroczysto?ci lej liczny udzia?

wzi?li weterani pami?taj?cy ci??kie czasy i krwawe walki narodu polskiego
o niepodleg?o?? i wolno?? w latach 1831, 1848 i 1863. Jeden z weteranów

powstania 1863 r. powiedzia?: Prze?y?em i widzia?em, wi?c mam za sob?

chwile bardzo szcz??liwe, lecz dzi? dozna?em najwy?szego szcz??cia na jakie
cz?owieka sta? ( ... ). Ujrzenie g?owy narodu polskiego to dla mnie by?o nie

uiszczonem marzeniem, dzi? sta?o si? rzeczywisto?ci?. Tej chwili pragn??em

ca?ym jestestwem. Przysz?a ... teraz mog? odej?? w spokoju b?d?c pewnym,

?e Polska ?y? nie przestanie. Umr? z u?miechem na ustach i z wiar? w was

m?odzie?y.

W czasie uroczysto?ci na Rynku Wielkim

w Zamo?ciu marsza?ek wr?czy? sztandar,

ufundowany przez spo?ecze?stwo miasta i powiatu
w podzi?ce za zas?ugi bojowe, na r?ce dowódcy

9 Pu?ku Piechoty Legionów, po czym biskup polowy

Wojska Polskiego W?adys?aw Bandurski (1865-1932)
celebrowa? uroczyst? msz? ?w. W podnios?ym
kazaniu ksi?dz biskup podkre?li? znaczenie

sztandaru pu?kowego.
Po mszy nast?pi?a przysi?ga ca?ego pu?ku. O godz. 12.}0 Józef Pi?sudski przyby? do kasyna oficerskiego

na zorganizowany przez dowództwo 9 pu?ku bankiet. Jak relacjonowa?

por. Januszkiewicz, na bankiecie obecne by?o liczne przedstawicielstwo

powiatu zamojskiego. Bankiet urozmaicony by? szeregiem toastów i przemówie?

wyg?oszonych na cze?? Naczelnika Pa?stwa. W odpowiedzi bardzo serdecznie

przemówi? Naczelny Wódz, podnosz?c zas?ugi i podkre?laj?c straty jakie

poniós? 9 Pu?k Piechoty w krwawej wojnie o wolno?? i niepodleg?o??.
Wieczorem odby? si? bal wydany przez w?adze miejskie.

Po wbiciu przez oficjalnych go?ci gwo?dzi

pami?tkowych w drzewce sztandaru, którego
matkami chrzestnymi by?y: Maria Wyszy?ska (1880-

1962), ?ona Juliana Wyszy?skiego (1867-1946),

d?ugoletniego dyrektora cukrowni w Klemensowie,

i Janina Zubowiczowa, ?ona Piotra Zubowicza (1880-

1956) - adwokata i senatora RP, marsza?ek wr?czy?
sztandar kl?cz?cemu dowódcy pu?ku. Trzykrotna
salwa honorowa zako?czy?a uroczysto??.

Po uroczystym bankiecie marsza?ek, uroczy?cie po?egnany przez

oficerów i w?adze powiatu oraz licznie zgromadzonych zamo?cian,
uda? si? na dworzec kolejowy w Zamo?ciu i odjecha?. Wed?ug
relacji prasowych ("G?os Lubelski" nr 286, 18 pa?dziernika 1922 r.)
wieczorem 17 pa?dziernika naczelnik zatrzyma? si? o godzinie 6.15

po po?udniu na dworcu kolejowym w Lublinie. Tam powitany zosta?

Po dokonanej ceremonii odby?a si? defilada

ca?ego pu?ku przed marsza?kiem, poprowadzona
ulic? Akademick? w kierunku koszar. Marsza?ek

odbiera? defilad? ze schodów dawnej Akademii
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uroczy?cie w imieniu wojska przez gen. Hausera

i p?k. Kaweckiego oraz w imieniu w?adz

cywilnych przez wojewod? lubelskiego Stanis?awa

Moskalewskiego (podró?uj?cego prawdopodobnie
z naczelnikiem od Zamo?cia), wicewojewod?,
dr. S?ka, prezydenta Lublina Szczepa?skiego
oraz komendanta wojewódzkiego policji Gallera.

W relacji prasowej czytamy, ?e Naczelnik Pa?stwa

wysiad?szy z wagonu w towarzystwie gen. Jacyny
i dy?urnego rotmistrza, przyj?? raport dowódcy

kompanii honorowej lubelskiego 8 Pu?ku Piechoty
i przywita? si? z przedstawicielami w?adz. Po krótkiej
rozmowie wsiad? do poci?gu i ?egnany przez zebranych
uda? si? w dalsz? drog?. Stamt?d Naczelnik powróci?
do Warszawy ju? 19 pa?dziernika 1922 r. "G?os

Lubelski" informowa?, ?e Naczelnik Pa?stwa

zmierza? z Lublina do Warszawy.

1
Pomnik marsza?ka Józefa Pi?sudskiego w Zamo?ciu (1933-1942)

Pomnik autorstwa rze?biarza Jakuba Juszczyka (1893-1945)

by? usytuowany przy ul. Pi?sudskiego (na terenie zamojskich
koszar - obecnie mie?ci si? tu Klub Batalionowy), w miejscu

II boiska sportowego, gdzie mecze rozgrywa?a dru?yna pi?karska

Wojskowego Klubu Sportowego 3 Pu?ku Artylerii Legionów.
"j

Posta? marsza?ka by?a wykonana w ca?o?ci z piaskowca. ?
Marsza?ek zosta? przedstawiony w postawie stoj?cej,

z bu?aw? w prawej r?ce, z drug? r?k? spoczywaj?c? na r?koje?ci
szabli u pasa, okryty zarzuconym na ramiona wojskowym I

p?aszczem.
Postument zosta? umieszczony na granitowym cokole.

Ca?y pomnik mierzy? ok. 10 m (z tego cokó? pomnika mia?

ok. 6 m, a posta? marsza?ka Pi?sudskiego - ok. 3 m).

Pomnik ods?oni?to 13 sierpnia 1933 r. z udzia?em wojska

(3 pal, 9 ppleg, oficerowie sztabu 3 Dywizji Piechoty) oraz ok. 900

mieszka?ców miasta. Na cokole pomnika umieszczony zosta?

napis: J. PI?SUDSKIEMU PIERWSZEMU MARSZA?KOWI

POLSKI 3 PU?K ARTYLERII LEGIONÓW 1933·

Upami?tnienie Wielkiego Marsza?ka w regionie

Posta? Józefa Pi?sudskiego doczeka?a si?

w Zamo?ciu i regionie kilkakrotnego upami?tnienia
-

p?yta w centralnej cz??ci Rynku Wielkiego
w Zamo?ciu, przypominaj?ca o wizycie marsza?ka

Pi?sudskiego w Zamo?ciu 17 pa?dziernika 1922 r.,

nie jest jedynym. Obok artyku?ów prasowych
i druków okoliczno?ciowych, wydanych
m.in. w wydawnictwie braci Pomara?skich, ale tak?e

w postaci pami?tkowej plakiety z wizerunkiem

marsza?ka, wyemitowanej oko?o roku 1923,

[ózef Pi?sudski doczeka? si? okaza?ego pomnika
z piaskowca ufundowanego w 1934 r., d?uta por.

rezerwy Jakuba Juszczyka (1893-1945), legionisty
i artysty rze?biarza, który to pomnik przetrwa?
do roku 1942, kiedy zosta? rozbity na polecenie w?adz

niemieckich. Pomnik ten znajdowa? si? na terenie

koszar, na wprost od wej?cia, za g?ówn? bram?

koszarow? (dzisiejszy teren Klubu Batalionowego

przy ul. Pi?sudskiego).

Dodatkowym elementem - od 1936 r. -

by?y usytuowane przy

triumfalnej bramie wej?ciowej (ozdobionej na szczytach filarów

wizerunkami or?ów zrywaj?cych si? do lotu} postacie rycerzy

w antytetycznym uk?adzie. Od strony pó?nocnej umieszczona

II
zosta?a figura rycerza w zbroi, wspartego na tarczy z polskim

or?em, od strony po?udniowej znajdowa?a si? posta? litewskiego

rycerza odzianego w skóry, wspartego na tarczy z herbem Litwy,

Pogoni?. Zarówno obie postacie (polski rycerz z podobizn?

twarzy gen. W?adys?awa Bortnowskiego, ówczesnego dowódcy

zamojskiego 9 Pu?ku Piechoty Legionów, a rycerz litewski

z podobizn? twarzy p?k. Szalewicza, dowódcy 3 Pu?ku Artylerii),

jak i or?y by?y wykonane z piaskowca. Autorem ca?ej kompozycji

by? równie? Jakub [uszczyk. I
Pomnik zosta? zniszczony przez Niemców w sierpniu 1942 r.

Do prac przy rozbici? pomnika Niemcy skierowali grup?

robotników, z?o?on? z Zydów i Polaków.

G?ow? marsza?ka ze zniszczonego pomnika ocali? pracuj?cy

przymusowo przy rozbiórce mieszkaniec Zamo?cia Tomasz

Peresada, który ukry? j? w odleg?o?ci ok. 200 metrów na wschód

od pomnika, w pobli?u budynku dawnej koszarowej sto?ówki.

Nigdy jej nie odnaleziono.

Tak?e z po?owy lat 30. pochodzi?o popiersie
marsza?ka znajduj?ce si? w ogrodzie willi prezesa

Zwi?zku Legionistów w Zamo?ciu, wieloletniego

nauczyciela Gimnazjum Zamojskiego i za?o?yciela

zamojskiego ogrodu zoologicznego, Stefana Milera

(1888-1962). Stefan Miler mieszka? w willi przy ulicy
Peowiaków 5 w latach 1934-1951, podaj?c oficjalnie
adres: Zamo??, Willa Belweder.

Na pozostawionym cokole Niemcy ustawili rze?biony

symbol wojska niemieckiego, tzw. gap? ze swastyk? w szponach

(autorem tej rze?by by? prawdopodobnie zamojski ?yd
Marmerstein, malarz i rze?biarz, który zosta? pó?niej przez

Niemców zabity).
I

Imi? Józefa Pi?sudskiego nadano otwartej
w 1927 r. Ludowej Szkole Rolniczej w Zamo?ciu,

natomiast w 1933 r. zamojska ulica Lubelska

otrzyma?a nazw? Alei Marsza?ka Pi?sudskiego,

u?ywan? równie? po wojnie i ponownie od 1990 r.

Po zako?czeniu wojny usuni?to z coko?u niemieckie symbole.

Do czasu budowy w latach 60. XX w. Garnizonowego Klubu

Oficerskiego (GKO) Technicznej Szko?y Wojsk Lotniczych
w Zamo?ciu cokó? istnia?, a w jego pobli?u ustawiono samolot

sowieckiej produkcji.
W regionie upami?tniono marsza?ka

Przed rozpocz?ciem budowy GKO cokó? wraz z granitowym

postumentem zosta? usuni?ty.
m.in. w formie pomników w Nede?owie (1937 r.)

i Jarczowie. W tej ostatniej miejscowo?ci znajduje

si? tak?e kopiec usypany w drug? rocznic? ?mierci

marsza?ka, w 1937 r. Inicjatorami upami?tnienia

byli jego podkomendni z Pierwszej Brygady

Niewielkie fragmenty granitowego postumentu

wykorzystano przy budowie GKO (elementy fundamentu pod

pomieszczeniem kasy wewn?trz klubu).
I

---------------, ???-?-?,-???-??-?================?
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Kadrowej, którzy osiedlili si? w okresie mi?dzywojennym zarówno w Jarczowie,

jak i Nede?owie.
Zbigniew Stankiewicz

Po nik

Chwa?y

Tradycja zwyci?stwa w roku 1920 i posta? naczelnika pa?stwa 1 marsza?ka Józefa

Pi?sudskiego w ?wiadomo?ci mieszka?ców regionu zago?ci?a na trwa?e. Wyrazem

tego sta?o si? upami?tnienie w formie pomników i tablic pami?tkowych w Zamo?ciu

i regionie.
Na powitanie dostojnego go?cia w Zamo?ciu 17 pa?dziernika 1922 r. powsta?y

tak?e okoliczno?ciowe wiersze, opublikowane w "Ziemi Zamojskiej", w numerze

z 2 listopada 1922 r. W pierwszym z nich, podpisanym: Seminarium ?e?skie

i datowanym 17!X.1922 r., czytamy: ( ... ) Przybywasz nam, Serdeczny nasz f! Czem wita?

wielkie serce Twe! I pod zni?one stopy te! Co rzuci? mam? ... Jesie? ju? .. .! Rzucamy Ci

ostatni kwiat! Rzucamy Ci opad?y li??! I ?ycze? naszych dobrych da? .. .! O Wodzu wielkich

lat. Kolejny z wierszy, zatytu?owany Có? to za ?wi?to?, z okazji przybycia naczelnika

napisa?a Malwina Bajankiewicz (1882-1978), poetka, filantropka, ?ona Boles?awa

Bajankiewicza (1883-1953), burmistrza Zamo?cia w latach 1929-1932, pó?niej wójta

gminy Nowa Osada, od 1921 r. sekretarza Sejmiku Powiatowego w Zamo?ciu

i redaktora "Zi,emi Zamojskiej".

Pomnik Chwa?y, upami?tniaj?cy
15 Pu?k Piechoty Wilków z D?blina,
mia? stan?? we wsi Stefankowice

le??cej w powiecie hrubieszowskim.

Z inicjatyw? jego wzniesienia

wyst?pi?o dowództwo pu?ku. Projekt

wykona? 22 pa?dziernika 1938 r.

niejaki Hlepnowski. Niestety, na

przeszkodzie realizacji tego pomYS?u

stan??a wojna.

Na zako?czenie warto przytoczy? s?owa M.M. Pieszki, który pisa? w 1936 r.:

W z?otym okresie Polski XVI wieku dzieje Zamo?cia, pocz?te suo sumptu z woli Wielkiego
Kanclerza i Hetmana Jana Zamoyskiego wi??? nam na swych kartach w nieprzerwanym

nast?pstwie wieków najwybitniejszych ludzi, którzy byli "sol? zaprawn?" swych czasów.

(. .. ) Zamoyscy
- Jan, Tomasz, Jan Sobiepan, SobiesClj, Pu?ascy, Kanclerz Andrzej Zamoyski,

Stanis?aw Staszic, Józef Wybicki, Tadeusz Ko?ciuszko, Ksi??? Józef Poniatowski, genera?

Henryk D?browski, Gen. Hauke, gen. Józef Dwernicki ( .. .) i Wódz Odrodzonej Polski

Józef PI?SUDSKI. By? tu On w?ród nas w Zamojszczy?nie
- wielokrotnie i to zda si?

w beznadziejnych dniach niewoli, jak i ju? w Odrodzonej Polsce.

Wydzia? Powiatowy w Hrubieszowie

przes?a? do Urz?du Wojewódzkiego
w Lublinie pismem z dnia 29 pa?dziernika

1938 r., podpisanym przez wicestarost?,

mgr. Z. Tyborowskiego, do zatwierdzenia

projekt pomnika ku czci poleg?ych

?o?nierzy (w skali 1:25).

"Ju? po zawarciu pokoju mi?dzy Polsk? a Rosj? Sowieck? w Rydze (1921 r.)
Semen Petlura, ataman naczelny Ukrainy, przekroczy? granic? ze swym wojskiem
i próbowa? walczy? samotnie z Sowietami (tzw. drugi pochód zimowy XI-XII

1921 r.). Liczy? na poparcie ludno?ci i ogólnoukrai?skie powstanie przeciwko
bolszewikom. Zm?czona ludno?? wola?a jednak spokojn?, jak naiwnie s?dzono,

niewol? od niepewno?ci wojny. S. Petlura przegra?, jego ?o?nierze musieli wycofa?
si? do Polski.

Urz?d Wojewódzki otrzyma?

pismo 31 pa?dziernika
- z pro?b?,

aby po zatwierdzeniu odes?a? projekt
z powrotem do Wydzia?u Powiatowego,

który przeka?e go zainteresowanym.
Rada Budowlana Urz?du

Wojewódzkiego w Lublinie protoko?em
z dnia 28 grudnia 1938 r. zatwierdzi?a

projekt, zmieniono jednak jego

usytuowanie. Po korekcie, 13 stycznia

1939 r. zosta? on zatwierdzony przez

osob? zast?puj?c? wojewod? lubelskiego.

Dr Jacek Feduszka (UT. w 1963 T. w Zamosdu) - kustosz Muzeum Zamojskiego
w Zamo?ciu, historyk, muzealnik, cz?onek honorowy Iniemaiional Napoleonie Society.
Zajmuje si? histori? Zamo?cia i twierdzy zamojskiej (XVI-XX w.), wielokulturowo?ci?
Zamo?cia i regionu, dziejami epoki napoleo?skiej, histori? polskich powsta? narodowych
XIX w., histori? i teori? wojskowo?ci. Autor publikacji dotycz?cych historii Zamo?cia

i twierdzy zamojskiej.

Do Wydzia?u Powiatowego
w Hrubieszowie poprawiony projekt
dotar? 16 stycznia. Przyj?? go do realizacji
in?. Tadeusz Koszkowski, pe?ni?cy

obowi?zki kierownika Powiatowego
Zarz?du Drogowego. Przypuszczalnie

Bibliografia:
M.M. Pieszko, józef Pi?sudski na Zamojszczy?nie, (1936 r.), rkps w zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamo?ciu,
s. l.

Marian Balicki, Korespondencja z Zamo?cia, "Polska Zbrojna", nr 3°3,7 XI 1922 r., s. 3.

Naczelnik Pa?stwa w ?ucku, "Polska Zbrojna", nr 282, 17 X 1922 r., s. 1.

. w lutym projekt dotar? do D?blina. W tym

czasie, na skutek zagro?enia konfliktem

zbrojnym, nie by?o ju? odpowiedniego

nastroju spo?ecznego do jego wzniesienia.

"Polska Zbrojna", nr 283,18 X 1922 r., s. 2.

"G?os Lubelski", nr 286, 18 X 1922.

"Ziemia Zamojska", nr 36 (86), 15 XI 1922; nr 35 (85), 2 XI 1922 r.

W. J?drzejewicz, J. Cisek, Kalendarium ?ycia józefa Pi?sudskiego 1867-1935, Warszawa 1998, t. 2.

K. Czubara. Dawniej w Zamo?ciu ... , Zamo?? 1998.
Edmund Januszkiewicz, porucznik, .Relacja", maszynopis w zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamo?ciu (b.n.).
Z. Szatner, 9 Pu?k Piec/lOty Legionów, [w serii:] Zarys historii wojennej pu?ków polskich 1918-1920, Warszawa 1928.

Pomnik mia? by? zlokalizowany
w Stefankowicach, na ?rodku

A. K?dziora, Encyklopedia Miasta Zamo?cia, Zamo?? 2012.

skrzy?owania dróg prowadz?cychB. Urbankowski, józef Pi?sudski marzyciel i strateg, Pozna? 2014.

Jan J. Burski, Petlurowcy. Centrum Pa?stwowe Ukrai?skiej Republiki Ludowej na wychod?stwie (1919-1924),
Kraków 2004, s. 294-318.

do Teratyna, lasów strzeleckich (obecnie

Kolonia Stefankowice) i Hrubieszowa,
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STO LAT NIEPODLEG?O?CI

Poniewa? nie by?o styczno?ci
z prawym s?siadem - 22 pp, w celu

zabezpieczenia skrzyd?a 15 pu?ku wys?ano

jedn? kompani? do obsadzenia Ku?akowic.

Nast?pnie, w celu zabezpieczenia
mo?liwo?ci dalszego dzia?ania, zosta?o

zaj?te (do godz. 13.30) wzgórze za

Ku?akowicami i Moniatyczami. Dalszy
ruch pododdzia?ów pu?ku zosta?

powstrzymany przez nieprzyjaciela

ogniem karabinów maszynowych.

,.",,/LKT
.,.ONNIItA t:NN"?J" M., '-,.I4".M, .. ,,·

?N.'" .,,1.""" N II?."'N' •. ""..,,,,
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W czasie tych dzia?a? pomi?dzy

ugrupowaniami pu?ku wytworzy?y si?

luki. Kiedy ok. godz. 17 pu?k przyst?pi?
do wype?nienia zadania dalszego,
na nacieraj?ce pododdzia?y z lizjery lasu

oraz zza wzgórz wysz?y zaskakuj?ce
szar?e. Kawaleria w ci?gu kilku sekund

dosz?a do nacieraj?cych poddzia?ów

pu?ku i wykorzystuj?c zaskoczenie,

rozbi?a je na kilka odosobnionych grup.

Dosz?o do walki wr?cz; tylko umiej?tno??
walki z kawaleri?, polegaj?ca na szybkim

skupieniu si? w zwarte ugrupowania

(je?e), uchroni?a pododdzia?y pu?ku przed
rozniesieniem na szablach. Jednocze?nie,

aby uniemo?liwi? udzielenie walcz?cym

pomocy, na Stefankowice i Ubrodowice

wysz?a pozorowana szar?a, która zosta?a

odparta ogniem artylerii i karabinów

maszynowych.

Plany Pomnika Chwa?y znajduj? si? w zbiorach Archiwum Pa?stwowego w Lublinie

na osi drogi hrubieszowskiej i teraty?skiej (równolegle do drogi hrubieszowskiej,

przed korekt? - do drogi teraty?skiej).
Mia? mie? wysoko?? 4,65 m, form? kolumny na rzucie krzy?a równoramiennego

(zw??aj?cej si? ku górze), przesklepionej trójk?tnie. Kolumna posadowiona mia?a by?

na cokole w formie dwóch kwadratowych p?yt grubo?ci 0,15 ID ka?da (tworz?cych

stopnie), o wymiarach boków: górna 1,9 m, dolna 2,42 m. Na górnej p?ycie, od strony

po?udniowej (od Hrubieszowa) mia? by? napis, ro?mieszczony w czterech rz??ach,
od góry: "PAMI?CI; 15 PU?KU PIECHOTY WILKOW; W D?BLINIE; 5 WRZESNIA

1920 R.". Ca?y monument mia? by? odlany z betonu.

Poniewa? nieprzyjaciel osi?gn?? swój
cel: odebranie zdolno?ci do prowadzenia
dzia?a? zaczepnych przez 15 pp,

po krótkiej walce zerwa? styczno?? bojow?
i odskoczy? w kierunku si? g?ównych.

Straty bezpowrotne (polegli), jakie poniós?

5 wrze?nia 15 Pu?k Piechoty, to 2 oficerów

oraz 19 podoficerów i szeregowych. Straty
sanitarne (ranni, kontuzjowani) to 1 oficer

oraz 86 podoficerów i szeregowych.

W D?blinie znajdowa? si? ju? pomnik po?wi?cony poleg?ym ?o?nierzom 15 pp,

ods?oni?ty 5 wrze?nia 1925 r.

Jakie wydarzenia mia? upami?tnia? monument, przedstawi? na podstawie Zarysu

Historii Wojennej 15 Pu?ku Piechoty autorstwa kpt. Wojciecha Wi?cka, wydanego

w Warszawie w 1929 r. (w publikacji u?ywana jest zruszczona nazwa wsi -

Stepankowice).

Siemion Budionny, dowódca 1 Armii Konnej, przewidzia? zamiar strony polskiej,

która chcia?a zniszczy? j? w rejonie Hrubieszowa. Dlatego wyda? rozkaz do odwrotu

za Bug. Wydzielone oddzia?y z ka?dej dywizji kawalerii mia?y powstrzymywa? ruch

polskich oddzia?ów lokalnymi zwrotami zaczepnymi. Chodzi?o o zabezpieczenie

spokojnego manewru odwrotowego si? g?ównych armii.

Nast?pnego dnia 15 pp bez styczno?ci
z nieprzyjacielem zaj?? Szpiko?osy,

Kopy?ów, Kob?o i Hrebenne, a nast?pnie

wyszed? na lini? Bugu w rejonie Horod?a.

Zadaniem bli?szym, które otrzyma? 15 Pu?k Piechoty wraz z przydzielonymi

dwoma bateriami z 9 Pu?ku Artylerii Polowej na 5 wrze?nia 1920 r., by?o uderzenie

ca?o?ci? si? z rejonu Raciborowic na Stefankowice i Ubrodowice. Po opanowaniu obu

miejscowo?ci miano zorganizowa? stanowisko dowodzenia pu?ku w Stefankowicach.

Zadaniem dalszym by?o uderzenie batalionem piechoty wspartym ogniem baterii

artylerii ze Stefankowic na Szpiko?osy, w celu opanowania wsi, a z Ubrodowic -

batalionem wspartym ogniem baterii artylerii
- na Kopy?ów. Po opanowaniu wioski,

nale?a?o zabezpieczy? wa?ny w?ze? drogowy, znajduj?cy si? na pó?noc od niej.

Dla upami?tnienia tej walki dzie?

5 wrze?nia zosta? ustanowiony ?wi?tem

15 Pu?ku Piechoty Wilków.

Zbigniew Stankiewicz
-

regionalista, wieloletni

przewodnik po Zamo?ciu

i okolicy.
Do godz. 12.30 pu?k wype?nia? zadanie bli?sze, zajmuj?c Stefankowice i Ubrodowice.

Obie miejscowo?ciach zosta?y obsadzone przez batalion sztabowy pu?ku, batalion

liniowy oraz obie przydzielone baterie artylerii. Piechota zorganizowa?a obron?,

a artyleria zaj??a stanowiska ogniowe w celu wsparcia dalszego natarcia pododdzia?ów

pu?ku.
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Zbigniew Stankiewicz

Zamojskie kawalery

Przez dziesi?tki lat funkcjonowania zamojskiej

twierdzy niektóre jej elementy sk?adowe, istniej?ce
w ró?nych okresach, nosi?y pOdobne lub identyczne

nazwy, chocia? nie by?y tym samym.

bastionów s?siaduj?cych kurtyn. Na ich osiach by?y poterny s?u??ce

komunikacji.

Kawalier (nadszaniec, kawaler)

To ma?y, ziemny bastion, który posadowiono na Bastionie VII przed

1694 r. Czo?a i barki obu bastionów by?y do siebie równoleg?e.Kawaliery (nadsza?ce, kawalery, redity)

Zadaniem kawaliera by?o wzmocnienie obrony bastionu g?ównego

poprzez ogie? góruj?cy nad przedpolem oraz os?oni?cie przylegaj?cych

kurtyn przed strza?em czo?gaj?cym. Zosta? zniesiony w latach 180g-1812.

Zachowane, wzniesione na Bastionie VI w latach

1827-1835 i Bastionie VII w latach 1825-183°. To

murowane, dwukondygnacyjne, wybudowane
na rzucie czworok?ta redity. Ich zadaniem by?o

pog??bienie obrony bastionów. Usytuowane by?y
w szyjach, dlatego od przedpola os?ania?y je tarasy
bastionów. Jednocze?nie redity zabezpiecza?y

przyleg?e kurtyny przed strza?em czo?gaj?cym.

Równie? przed 1694 r. przebudowany zosta? Bastion III. Sk?ada? si?

z dwóch bastionów nasuni?tych na siebie, posiadaj?cych wspólne czo?a

oraz zdwojone równoleg?e barki. Wzmacnia?o to obron? przedpola

poprzez mo?liwo?? zastosowania ognia góruj?cego oraz os?ania?o obie

kurtyny przed strza?em czo?gaj?cym. Nie mia? pe?nego odziania czó?

i barków, poniewa? od ko?ca XVII w. starano si? zabezpieczy? koron?
muru skarpowego przed bezpo?rednim ogniem artylerii. Polega?o to na

jego obni?eniu, tak aby by? os?oni?ty przeciwskarp? rowu fortecznego
lub przedstokiem. W drugiej po?owie XIX w. w tym celu zmniejszono
szeroko?? rowu.

Do pog??bienia obrony bastionów s?u?y? zespó?

zamkni?tych dzia?obitni wraz ze stanowiskami

piechoty najni?szej kondygnacji. ?ciana ogniowa

znajdowa?a si? na odcinku ko?a, co umo?liwia?o

przestrzeliwanie ogniem krzy?owym tarasu

bastionu. Znajduj?cy si? przed ni? obmurowany rów

zabezpiecza? przed dostaniem si? do wn?trza przez

strzelnice dzia?owe. W Bastionie VI r?w broniony by?

ogniem piechoty z kazamat, znajduj?cych si? w obu

jego kra?cach.

Kawaliery

Ma?e, murowane lub drewniane wie?yczki stra?nicze (w XIX w.

nazywane czatowniami); by?y umieszczane na wa?ach w k?tach

bronionych wszelkich dzie? i k?tach ramiennych bastionów. S?u?y?y
do os?oni?cia wartownika przed z?ymi warunkami atmosferycznymi
i umo?liwia?y dozorowanie przedpola.

Zamkni?te dzia?obitnie wy?szej kondygnacji

przeznaczone by?y na stanowiska mo?dzierzy,
z których prowadzono ogie? góruj?cy nad przedpolem
bastionu. Poniewa? z kazamat nie by?y bronione

barki bastionów, dlatego naro?a redit (od przedpola)

by?y ?ci?te. W ?ci?tych naro?ach drugiej kondygnacji

znajdowa?y si? po dwie izby bojowe ze strzelnicami

dla piechoty, nad nimi otwory wentylacyjne. S?u?y?y
do bliskiej obrony barków bastionów.

Po dwie murowane wie?yczki na rzucie ko?a znalaz?y si?

w bastionach III i VII przed 1694 r. W Bastionie III by?y usytuowane

w obu naro?ach, które tworzy?y czo?a i barki ni?sze, w Bastionie VII

znajdowa?y si? na obu czo?ach. W szpicy Bastionu !,I znajdowa?a si?

jedna drewniana wie?yczka na rzucie kwadratu. Wszystkie zosta?y
zniesione w latach 1809-1812, poniewa? umo?liwia?y oblegaj?cym
ustalenie przebiegu czó? bastionów i ustawienie baterii artylerii
do ognia czo?gaj?cego.

Otwarte dzia?obitnie, znajduj?ce si? za wa?em

na wie?cz?cym tarasie, by?y przeznaczone dla

armat. Zwi?ksza?o to koncentracj? ognia góruj?cego
nad przedpolem. Do komunikacji s?u?y?a brama

z dwuskrzyd?owymi wierzejami, znajduj?ca si? na osi

najni?szej kondygnacji, a nad rowem by? sta?y mostek.

Reduta (rotunda, prochownia)

Zachowana, wzniesiona w latach 1825-183°; by?a to typowa reduta

z wie?? artyleryjsk?, podwalem, otoczona nawodnionym rowem.

Wysuwano j? pojedynczo poza stok twierdzy, od strony najwi?kszego

zagro?enia.
Bomboodporne koszary z klatk? schodow?

umieszczone by?y w obu bokach; wydzielono je

ryzalitami w elewacji od zapola. W latach 30. XIX w.

górne tarasy z wa?em przykryto dwuspadowymi
dachami, które demontowano w razie wojennej

potrzeby.

Wie?a tojednokondygnacyjna, zbudowana na rzudeko?a, murowana bateria

z otwart? szyj?. Sk?ada?a si? zespo?u 20 zamkni?tych dzia?obitni, dost?pnych
od strony wewn?trznego dziedzi?ca poprzez otwarte arkady. Zwie?czona

by?a dwuspadowym nasypem ziemnym, s?u??cym do zabezpieczenia przed
bombami.

W cze?niej w miejscu redit znajdowa?y si? ziemne

wa?y z otwartymi bateriami, wzniesione w latach

18°9-1812. Powsta?y poprzez po??czenie w szyjach

W latach 1837-1842 zosta?a przebudowana. Szyj? zamkni?to murem

obronnym ze strzelnicami dla piechoty. Na jego osi znajdowa?a si? brama.
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Obie skrajne dzia?obitnie przebudowano na prochownie

z systemem wentylacji wn?trza.

Kaponiery (kojce)

Murowane, jednokondygnacyjne budowle na

rzucie trapezu, wzniesione w latach 1837-1842 w celu

wzmocnienia obrony bliskiej frontów I-VII, VI-VII,

VI-VII i IV-V. Zosta?y wkomponowane w k?ty

wkl?s?e muru Carnota na osiach kurtyn obwodu

g?ównego i posadowione w rowie fortecznym.

Wie?a otrzyma?a drug? kondygnacj? ze stanowiskami ogniowymi

piechoty, w postaci wa?u ziemnego z ?awk?. Do komunikacji z tymi

stanowiskami wymurowano przy prochowniach odkryte, dwubiegowe .

schody. Na ich spoczynku znajdowa?o si? stanowisko ogniowe

piechoty, os?oni?te od przedpola murowanym przedpiersiem.

Komunikacj? z twierdz? zapewnia?a droga zabezpieczona z obu

stron wa?em ziemnym z ?awk?; skarpa wa?u by?a obmurowana,

a podej?cie do niego zabezpiecza? nawodniony rów. Ogie? piechoty
z tych stanowiskos?ania? zapole reduty. Droga broniona by?a ogniem

czo?owym piechoty z trzech ziemnych trawersów (poprzecznic);
z pierwszego mo?na by?o zamkn?? ogniem otwart? szyj? reduty.

Poniewa? zajmowa?y one ca?? szeroko?? drogi, aby umo?liwi?

komunikacj? z obu ich stron, w wale umieszczono wyskoki,

stanowi?ce elementy flankuj?ce wa? (redany). W 1849 r. na drodze od

strony twierdzy zosta? wzniesiony na rzucie kwadratu drewniano

ziemny blokhauz.

Oddzielony mur (Camota) to stanowisko

ogniowe piechoty, a jednocze?nie przeszkoda; by?

skarp? rowu. Od wewn?trz znajdowa? si? zespó?

otwartych arkad, w których by?y po dwie strzelnice.

Zadaniem kaponier by?a obrona skrzyd?owa
rowu fortecznego przez zasadnicze ?rodki ogniowe

(dzia?a), znajduj?ce si? w obu barkach oraz szyi
dzia?a poprzedzaj?cego; w ?cianie czo?owej by?y
stanowiska ogniowe piechoty. Pod nimi by?

murowany, przesklepiony kana? na przep?yw

wody, przy barkach by?y zastawki umo?liwiaj?ce

pi?trzenie wody. Zachowa?a si? jedna z nich,

usytuowana przed frontem IV-V. Wyró?nia?a si? od

pozosta?ych tym, ?e by?a asymetryczna, ze ?ci?tym
naro?em po?udniowo-zachodnim, w którym
umieszczono stanowiska ogniowe piechoty.

Trawers obronny

Stanowisko ogniowe piechoty, wzniesione w latach 1822-1826

na po?udniowym kra?cu kurtyny I-VII, na platformie Bastionu L

By?o murowane, dwukondygnacyjne, na rzucie prostok?ta, os?oni?te

od przedpola czo?em bastionu. Do zabezpieczenia przed obej?ciem od strony

zachodniej (gdzie nie by?o muru Camota) s?u?y?a

odnoga rowu, wysuni?ta przed kaponier? w kierunku

pó?nocnym oraz cz?stokó?, znajduj?cy si? pomi?dzy

kaponier? a kurtyn?. Ogie? ze stanowisk w naro?u

mia? za zadanie obron? przedpola cz?stoko?u.

Oprócz tego. na zapleczu kaponiery i cz?stoko?u

przy kurtynie znajdowa? si? drewniano-ziemny

blokhauz zbudowany na rzucie kwadratu, a za nim -

od wschodu - drewniana wartownia z dziedzi?cem

wydzielonym parkanem; oba elementy wzniesiono

w 1849 r.

Na obu kondygnacjach znajdowa?y si? po trzy izby bojowe ze

strzelnicami, nad nimi otwory wentylacyjne. Z ni?szej kondygnacji
mo?na by?o ostrzeliwa? taras bastionu, z wy?szej drog? wa?ow? czo?a

bastionu.

Przed dzia?aniem bomb zabezpiecza? nasyp ziemny na stropie.

Wej?cia do ni?szej kondygnacji prowadzi?y z platformy bastionu

i jego kazamaty barkowej, na drug? z drogi wa?owej kurtyny. Trawers

zabezpiecza? bastion przed opanowaniem szturmem od strony

wschodniej.

Trawersy (poprzecznice)

Ziemne nasypy, znajduj?ce si? na odnogach drogi krytej i pomi?dzy

stanowiskami dzia?onów w otwartej baterii. Mia?y za zadanie os?on?

tych elementów przed strza?em czo?gaj?cym, nie by?y stanowiskami

ogniowymi.

Kojce

Zadaniem kojców, wzniesionych przed szpicami

Bastionów V i VI przed 1694 r., by?o wzmocnienie

obrony bliskiej ich przedpola. Mia?y uniemo?liwi?

opanowanie drogi krytej przed ich czo?ami.

Dwukondygnacyjne, usypane na podwalu, przed
czo?ami bastionów, od przedpola odziane by?y
murem z wa?kiem.

W stopie muru znajdowa?o si? przej?cie

okólne, zamkni?te z obu stron drzwiami; by?
mo?e pe?ni?o rol? schronu. Ni?sza kondygnacja

posadowiona by?a na odsadce (bermie) w postaci

przesklepionych kolebk? hal równoleg?ych do czó?

bastionów, ??cz?cych si? w szpicy. Znajdowa?y si?

w niej zamkni?te dzia?obitnie, po trzy na ka?de

czo?o, ka?da z kominkiem wentylacyjnym. Wy?sza

by?a stanowiskiem piechoty, z ?awk? w ziemnym

przedpiersiu. Obie kondygnacje by?y dost?pne
z drogi stra?y (drogi rontowej).

Rysunek Jana Paw?a Lelewela. Na rawelinie przed Bram?
Przed szpicem Bastionu VII wymurowano w tym

czasie tylko stop? kojca z przej?ciem okólnym.

.

Szczebrzesk? widoczny schron dla za?ogi
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Wszystkie kojce zosta?y przebudowane w latach

1821-1827 i w??czone do muru Carnota. Przez

przej?cie okólne odbywa?a si? komunikacja piechoty
z przedpolem. W jednym z czó? znajdowa?o si?

w?skie wyj?cie z k?adk?, przerzucon? nad rowem.

Przed Bastionem VI zachowa?o si? lewe czo?o kojca,
a przed Bastionem VII -

stopa muru.

Szaniec szczebrzeszy?ski

W 1854 r. w miejscu sza?ca m?y?skiego usypano
- na rzucie

wielok?ta -

polow? bateri? z otwartymi dzia?obitniami, z zadaniem

os?ony przedpola frontu ITI-IV i traktów komunikacyjnych. Od strony

po?udniowo-wschodniej by?a os?oni?ta cz?stoko?em, który znajdowa?

si? pomi?dzy lewym czo?em baterii a przepustem na trakcie

szczebrzeszy?skim. Wewn?trz by? drewniano-ziemny schron dla

za?ogi; przypuszczalnie pozosta? po sza?cu m?y?skim. Zapole baterii

bronione by?o ogniem z Bastionu ID i reduty.
Estakada

By?o to ukryte doj?cie, w postaci murowanego

korytarza, z wartowni usytuowanej przy szyi
bastionu na drog? wa?ow? kurtyny VII-I i do Bramy

Lwowskiej. Cz??ciowo si? zachowa?o. Wybudowano

je w po?owie XVII w. na Bastionie VII. Przed 1694 r.

estakada zosta?a przeci?ta potem? s?u??c? do

wprowadzania dzia? na stanowiska w po?udniowej
kazamacie barkowej bastionu. W latach 1821-1827
zosta?a zlikwidowana.

Baterie ziemne obwodu _g?ównego
Przed 1694 r. wzniesiono ziemn?, otwart? bateri? na drodze wa?owej

kurtyny IV-V przy szyi Bastionu IV, frontem w kierunku zachodnim.

W latach 18°9-1812 zosta?a zmodernizowana poprzez usypanie
nadsza?ca w szyi Bastionu IV i cz??ci kurty IV-V (od bramy do barku).
W latach 1830-1831 nadszaniec zosta? powi?kszony, zlikwidowano

te? cz??? znajduj?c? si? na kurtynie IV-Y. Do komunikacji z tarasem

bastionu s?u?y?a obmurowana poterna na osi szyi bastionu. Zachowany

po XX-wiecznej przebudowie.
Schrony obrony biernej

Przed 1694 r. na obu kurtynach przy szyi Bastionu VI usypano

ziemne, otwarte baterie. Mia?y za zadanie wzmocnienie obrony poprzez

ogie? góruj?cy nad przedpolem i os?oni?cie przyleg?ych kurtyn przed
strza?em czo?gaj?cym.

Front I-VII posiada? podwalnie (cz??ciowo

zachowane) w postaci murowanych, przesklepionych
schronów w wewn?trznej skarpie kurtyny,

wzniesionych w latach 1822-1827. Na pozosta?ych
frontach w czasie obl??enia wykonywano

prowizoryczne schrony. O mur opierano
w niewielkiej odleg?o?ci od siebie belki, a drugi
ich koniec wkopywano w ziemi?. Na nie k?adziono

kilka warstw dyli, a nast?pnie obsypywano warstw?

ziemi, któr? mocno ubijano.

Przed 1738 r. na osi kurtyny VII-I i przy szpicy Bastionu I usypano

ziemne, otwarte baterie. Ta na bastionie ustawiona by?a frontem

w kierunku wschodnim z zadaniem wzmocnienia obrony przedpola.
Na kurtynie do wzmocnienia przedpola przez ogie? góruj?cy i os?on?

kurtyny przed strza?em czo?gaj?cym. Wszystkie baterie ziemne

zniesiono w latach 18°9-1812.

Na wszystkich dzie?ach poza obwodem g?ównym

(s?oniczo?a, raweliny, luneta) w czasie modernizacji
z lat 1822-1827 wykonano po dwa schrony
bierne, w postaci murowanych, przesklepionych,

pojedynczych izb na rzucie prostok?ta. Znajdowa?y

si? pod przedpiersiem czo?a, w obu jego kra?cach.

Wej?cie do nich znajdowa?o si? w murze oporowym

przedpiersia. By?y skomunikowane z platform?
dzie?a poprzez odsadzki (hermy) ..

Baterie ziemne frontu pó?nocnego

Usypane w 1854 r. na przedpolu, s?u?y?y do obrony dalekiej
przedpola frontu ataku -

naj s?abszego frontu twierdzy, i wspierania

wypadów. Redan nr 1, o narysie trójk?ta równoramiennego, z uszami,

usypany by? przed Bastionem VI. Czo?a os?ania? rów forteczny
ze znajduj?cym si? w dnie cz?stoko?em. Szyja zamkni?ta by?a
cz?stoko?em, na jej osi znajdowa? si? drewniano-ziemny schron dla

za?ogi, na rzucie prostok?ta, wyposa?ony w murowany piec.
Po obu stronach schronu znajdowa?y si? ruchome zapory,

umo?liwiaj?ce wjazd do wn?trza.
Szaniec m?y?ski

Za lewym czo?em redanu znajdowa?o si? stanowisko piechoty,
z zadaniem obrony bliskiej zapola baterii. Wewn?trz redanu,

Przed stokiem drogi krytej, przy mo?cie na trakcie

szczebrzeszy?skim zosta? wzniesiony w latach

1822-1825 murowany blokhauz (wartownia). Przed

nim, w punkcie zbiegu traktu szczebrzeszy?skiego
i drogi rokadowej (obecnie ul. Pod groble), od strony

zachodniej usypano w 1831 r.- na rzucie prostok?ta
-

polowe dzie?o piechoty z otwart? szyj?. Wewn?trz

by? drewniano-ziemny schron dla za?ogi, w wale

czo?owym
- w?skie przej?cie komunikacyjne. Do szyi

dochodzi? most znajduj?cy si? nad przepustem na

trakcie szczebrzeszy?skim. Do obrony jego zapola

wykorzystano istniej?c? murowan? wartowni?,

zlikwidowan? w latach 1837-1842.

Obraz Jana Paw?a Lelewela. Trawers obronny na Bastionie I
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S?owniczek
- na podstawie Ma?ej Encyklopedii

Wojskowej (T. 1-3)

Bastion - dzie?o fortyfikacyjne, wznoszone

na za?amaniach obwodu twierdzy w postaci

pi?ciok?tnego wa?u lub nasypu ziemnego,

odzianego murem lub nie. Cz??ci od strony

nieprzyjaciela to czo?a, cz??ci boczne to barki,

cz??? od twierdzy to szyja. W tek?cie podajemy

wspó?czesn? numeracj? bastionów.

Reduta (rotunda). Zdj?cie z pocz?tku XX w.

ze zbiorów Archiwum Pa?stwowego w Zamo?ciu

Bateria -

zgrupowanie kilku dzia? pod jednym
dowództwem do wykonywania okre?lonego
zadania ogniowego.

pod prawym przedpiersiem, znajdowa? si? drewniano-ziemny schron,

dost?pny z drogi wa?owej prawego czo?a.

Redan skomunikowany by? z twierdz? drog? w okopie; po obu

stronach znajdowa? si? wa? ziemny z ?awk?. Od przedpola by? rów

z cz?stoko?em w dnie. Przej?cie na drog? znajdowa?o w ziemnym wale

z ?awk?, o narysie nieregulamych kleszczy, usypanym przed stokiem

drogi krytej, pomi?dzy traktem lubelskim a drog? rokadow? od strony

wschodniej (obecnie ul. Peowiaków). Przy obecnej ul. Redutowej
zachowa? si? zarys prawego czo?a redanu.

Bomba - w XIX w. tak nazywano granaty,

wystrzeliwane z dzia?a o ci??arze wi?kszym ni? 40

fontów (oko?o 16 kg).
Dzia?obitnia - to stanowisko ogniowe dzia?onu,

mo?e by? otwarta lub zamkni?ta w kazamacie.

Dzia?on - to dzia?o wraz z obs?ug? i pe?nym

wyposa?eniem.
Luneta nr 2, o narysie oddzielonego bastionu (barkanu), usypana

zosta?a naprzeciw Bastionu IV. Na osi zamkni?tej ostroko?em szyi

znajdowa? si? drewniano-ziemny blokhauz (schron). Czo?a os?ania? rów

z cz?stoko?em w dnie. Luneta nr 3 usypana by?a po zachodniej stronie

?abu?ki, pod Janowicami, jej zapola broni?a luneta nr 2, o narysie

pó?bastionu. z za?amanym lewym barkiem tworz?cym czo?o, z szyj?

otwart?. Czo?a os?ania? rów z cz?stoko?em w dnie.

Kazamata - sta?y, odporny na ostrza? (murowany)
obiekt fortyfikacyjny, mo?e by? stanowiskiem

ogniowym, schronem lub wi?zieniem.

Kurtyna
- cz??? obwodu obronnego w postaci

prostego wa?u ziemnego, odzianego murem lub

nie, ??cz?cego poszczególne dzie?a fortyfikacyjne

np. bastiony.
Luneta -

odkryte od tylu dzie?o fortyfikacyjne typu

polowego lub sta?ego, o 1-2 czo?ach, 2 barkach,

wykonane w postaci walów ziemnych, os?oni?tych
rowem.

Jaz obronny

Zosta? wzniesiony w 1854 r. na ?abu?ce, w pobli?u zej?cia si? dróg

rokadowych: zachodniej i pó?nocnej; by? na zapolu obu lunet. Sk?ada?

si? z trzech samodzielnych stanowisk ogniowych piechoty: dwóch

usytuowanych po obu stronach rzeki i kolejnym przy jazie- do obrony

bliskiej. Przypuszczalnie drewniano-ziemnych blokhauzów.

Odsadzka (herma) to poziomy uskok

w wale ziemnym, zabezpieczaj?cy rów przed

zasypywaniem odstrzelon? ziemi?.

Od jazu do rowu fortecznego przy prawym czole Bastionu IV

odchodzi? wykonany przed 1825 r. obmurowany kana?. S?u?y?
do okresowego pi?trzenia ?abu?ki w czasie stanów wody ?rednich

i niskich. Chodzi?o o utrzymanie sta?ego, po??danego poziomu wody
w rowach fortecznych twierdzy.

Poterna -

podziemny chodnik s?u??cy do

komunikacji.

Przedpole teren, znajduj?cy si? przed

zajmowanymi stanowiskami obronnymi, zapole
-

teren znajduj?cy si? za stanowiskami.

Przedstok -

nasyp ziemny, s?u??cy do os?ony drogi

krytej, oraz stanowisko piechoty.
Bibliografia:

Redan (dwuramnik) -

polowe dzie?o fortyfikacyjne

odkryte od ty?u, wykonane z dwóch wa?ów

ziemnych stykaj?cych si? ze sob?, os?oni?tych

rowem, wznoszonych pojedynczo lub w linii

umocnie?.

Miko?aj Rouget, Dykcjonarz dor?czny dla in?ynierów obejmuj?cy wszystkie cz??ci fortyfikacji
i innych nauk tej?e broni w?a?ciwych u?o?ony w porz?dku alfabetycznym s?ów francuskich,

Warszawa 1825.

Janusz Bogdanowski, Zygmunt Holcer. Marian Komecki S?ownik terminologiczny architektury,
architektura obronna, Warszawa 1994.

Redita - ?ródszaniec, wewn?trzny element

obronny ka?dego dzie?a fortyfikacyjnego.
Reduta -

pojedyncze dzie?o fortyfikacyjne,
wznoszone na przedpolu, przystosowane do

samodzielnej obrony.
Rów (fosa) -

zapora w postaci rowu , os?aniaj?ca

podej?cie do fortyfikacji, mo?e by? nawodniony lub

suchy.
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Agnieszka Lidia P?alek

Portrety Pa? Zamoyskich

VVnuczka Szcz?snego
Aniela z Sapiehów Zamoyska (1801-1855) Herb rodu Sapiehów

Aniela z Sapiehów ?ona XIII ordynata

Konstantego Zamoyskiego, pochodzi?a z rodu

znanego i zas?u?onego, po k?dzieli za? by?a

wnuczk? Szcz?snego Potockiego, który zapisa?

niechlubn? kart? w historii naszego kraju. By?a

?on? ordynata przez 28 lat i zapewni?a ci?g?o??
rodu, lecz zwi?zek ma??e?ski nie przyniós? jej
wiele szcz??cia.

Sapieha (1697-1738), ?onaty z siostr? Micha?a Kazimierza " Rybe?ki" 4
,

Karolin? Teres?. Kazimierz Leon pos?owa? z Inflant na Sejm Grodzie?ski

w 1729 r., a podczas bezkrólewia po ?mierci Augusta II opowiada? si? za

wyborem na tron polski Stanis?awa Leszczy?skiego. Po wyborze Augusta
III szybko go jednak zaakceptowa?. Ten fakt, jak te? pó?roczny pobyt przy

nowym królu w Warszawie (w I po?owie 1735 r.) przynios?y Kazimierzowi

w krótkim czasie liczne awanse i nadania'.

Spadkobierc? wi?kszo?ci dóbr rodzinnych Kazimierza zosta? starszy
z jego synów, Aleksander Micha? (1730-1793) - dziadek przysz?ej pani

Zamoyskiej, wojewoda po?ocki, hetman polny litewski i kanclerz wielki

litewski. Co prawda politycznie by? chwiejny i ulega? ró?nym wp?ywom,

jednak z uwagi na sw? pozycj? spo?eczn? i ogromny maj?tek ?atwo

otrzymywa? wysokie urz?dy. Za Augusta III zosta? wojewod? po?ockim
i hetmanem polnym litewskim. Król Stanis?aw August mianowa? go

na ??danie Rosji kanclerzem wielkim litewskim. Na koniec da? si?,

acz niech?tnie, wybra? marsza?kiem litewskim konfederacji targowickiej.

By? tam jednak jedynie figurantem.

Rodzina ojca

Wed?ug Herbarza Polski ród Sapiehów piecz?tuj?cy

si? herbem Lis pochodzi od Narymunda, ksi?cia

pi?skiego i mozyrskiego, panuj?cego na Litwie.

Pochodz?cy z tego rodu Punigai?o, kasztelan trocki,

podczas szerzenia wiary chrze?cija?skiej na Litwie

zosta? nazwany greckim "Sophia", czyli m?dry.

Przydomek ten z czasem zmieni? si? w przezwisko

Sapieha'.
Aleksander obj??, oprócz innych dóbr, Ró?an? w powiecie s?onimskim,

która sta?a si? g?ówn? siedzib? jego linii rodowej. Rozbudowa? tam pa?ac,
lecz po uko?czeniu prac

- z niejasnych powodów - rodzina Sapiehów

przenios?a si? do rezydencji w Dereczynie",

J ak wynika z opracowania T. Zieli?skiej, kolebk? rodu

Sapiehów by?a Smole?szczyzna, gdzie mia? posiad?o?ci

pierwszy potwierdzony w ?ród?ach historycznych jego

protoplasta, Semen o przydomku Sopiha (czyli sapi?cy
lub sapacz). Przydomek ten, przekszta?cony potem
w "Sapieh?", sta? si? w XVI w. nazwiskiem.

Aleksander dba? o rozwój swego maj?tku, a przy tym gromadzi? ksi??ki
i r?kopisy. Ponadto utrzymywa? teatr dworski i szko?? muzyczn?. Mimo

tych zainteresowa? nie by? jednak postrzegany przez wspó?czesnych jako
cz?owiek o g??bszej kulturze umys?owej.?on? Semena by?a Nastazja, prawdopodobnie

siostra Michai?a Paszy. Znani s? czterej synowie i dwie

córki tej pary. Jeden z nich, Bohdan (zm. ok. 1512), by?

za?o?ycielem czerejskiej linii rodu. Najwybitniejsz?

postaci? w?ród jego synów by? Iwan (zm. 1546).
Doczeka? si? on wraz z ?on?, Hann? z Sanguszków,
trzech synów i córki. Od dwóch synów wzi??y pocz?tek
dwie ga??zie rodu - ga??? Iwana i ga??? Paw?a'.

Aleksander Micha? o?eni? si? z pi?kn?, ale znan? ze swobodnych

obyczajów Magdalen? Agnieszk? z Lubomirskich? (1739-1780). Mia?a

ona d?u?szy romans z królem Stanis?awem Augustem, urodzi?a mu

prawdopodobnie dwoje dzieci.

Aleksander i Magdalena doczekali si? syna Franciszka i czterech

córek". Franciszek Sapieha, genera? artylerii litewskiej (1772-1829),

po?lubi? Pelagi? Ró?? Potock? (1775-1846). Z tego zwi?zku na ?wiat

przyszli syn Eustachy Kajetan oraz córka Aniela. Eustachy Kajetan

(1797-1860) to pó?niejszy dziadek Marii -

?ony XV ordynata Maurycego
Klemensa Zamoyskiego. Aniela za? (1801-1855) po?lubi?a xm ordynata

Konstantego Zamoyskiego ..

Rodzina przysz?ej pani Zamoyskiej wywodzi?a

si? z linii Paw?a. Ten wnuk Bohdana Semenowicza

(zm. 1580) by? senatorem i kasztelanem kijowskim.
Z kolei jego wnuk Pawe? Jan (1609-1665) zosta?

wojewod? witebskim, a król Jan Kazimierz mianowa?

go regimentarzem wojsk litewskich. Otrzyma? bu?aw?

wielk? litewsk? i urz?d wojewody wile?skiego (1656),

zyskuj?c spor? popularno?? w?ród wojska oraz wielkie

wp?ywy na Litwiei.

Ma??e?stwo rozpad?o si?, a Pelagia po rozwodzie po?lubi?a Paw?a

Sapieh? z linii kode?skiejv.

Rodzina matki

Rodzina matki przysz?ej ordynatowej Zamoyskiej to Potoccy herbu

Pilawa. Pochodzili podobno z miejscowo?ci Potok ko?o J?drzejowa,

gdzie byli wspomniani po raz pierwszy ju? w roku 1236. Na prze?omie
XVI i XVII w. ród rozpad? si? na dwie linie, tzw. Z?otej i Srebrnej Pilawy.

W I po?owie XVII w. przedstawicielem rodu by?

jeden z potomków Paw?a [ana, Kazimierz Leon Karol
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m??, posiada?a bowiem szerokie zainteresowania

artystyczne (malowa?a, rysowa?a, pisa?a utwory

komediowe).

Linie te zapocz?tkowali synowie Miko?aja Potockiego (ok. 1517-1572):

Stefan (zm. 1631) oraz Andrzej (zm. 1609).

Andrzej da? pocz?tek linii Srebrnej Pilawy, zwanej równie? lini?

hetma?sk?. By? ojcem hetmana wielkiego koronnego Stanis?awa

Rewery= (1579-1667). Ten z kolei doczeka? si? dwóch synów: Andrzeja.

(zm. 1692) i Feliksa Kazimierza (zm. 1702).

Pa?stwo Potoccy doczekali si? 11 dzieci: czterech

synów i siedmiu córek». Najstarszym dzieckiem

Szcz?snego Potockiego i Józefiny by?a Pelagia Ró?a,

urodzona w 1775 r.16 Matka Anieli Zamoyskiej

wychowywa?a si? w Krystynopolu, nast?pnie rodzina

przenios?a si? do pi?knego pa?acu w Tulczyniev.

Prawnukiem Feliksa by? Stanis?aw Szcz?sny
- dziadek przysz?ej

ordynatowej Zamoyskiej".
Stanis?aw Szcz?sny Feliks Potocki (1752-1805) by? genera?em

artylerii koronnej, wojewod? ruskim, jak te? wielkim mistrzem

wolnomularstwa
.. polskiego. W historii zas?yn?? jako os?awiony

marsza?ek konfederacji targowickiej.

Po kilkunastu latach drogi rodziców Pelagii

rozesz?y si?. Szcz?sny o?eni? si? po raz trzeci

ze s?ynn? z urody Zofi? Wittow?", [ózefina za?

z dzie?mi mieszka?a tymczasowo w Wiedniu".

Oko?o roku 1796 najstarsza z rodze?stwa Potockich,

Pelagia, zosta?a ?on? Franciszka Sapiehy.

By? jedynym synem Franciszka Salezego, wojewody kijowskiego
i jego drugiej ?ony, Anny El?biety z Potockich". Rodzice Szcz?snego

uchodzili powszechnie za ludzi pysznych, m?ciwych i zdolnych

do zbrodni. Jego samego za? -

poza rodow? pych?
- cechowa? niezwykle

s?aby charakter'>. ?wiadczy o tym cho?by s?ynna historia romansu

i potajemnego ma??e?stwa (stanowi?cego mezalians) z Gertrud?

Komorowsk?'<.

Pa?stwo m?odzi

Aniela Krystyna Sapieha Ró?a?ska herbu Lis,

drugie dziecko Pelagii i Franciszka, urodzi?a si?

w 1801 r. w pa?acu w Dereczynie=, Jak wspomniano

wy?ej, mia?a starszego brata -

Eustachego Kajetana,

urodzonego w 1797 r.

Kilka lat po jej tragicznej ?mierci w roku 1774 Szcz?sny po?lubi?

córk? kasztelana krakowskiego Jerzego Mniszcha. [ózefina Amalia

Wandalin Mniszech herbu Ko?czyc (1752-1798) - babka przysz?ej

ordynatowej, by?a osob? o zgo?a odmiennym charakterze ni? jej Gdy Aniela mia?a 5 lat, jej rodzice rozwiedli si?,

za? matka powtórnie wysz?a za m??, za Paw?a Sapieh?

(1781-1855)21 z linii kode?skiej ga??zi wo?y?sko

litewskiej tego rodu. Z drugim m??em doczeka?a si?

dwóch synów: Ksawerego Franciszka (1807-1882)22

oraz Leona (1811-1884Y3. Nie wiadomo, czy Aniela

i jej brat po rozwodzie rodziców zamieszkali z ojcem

czy z now? rodzin? matki.

·W wieku 26 lat Aniela po?lubi?a Konstantego

Zamoyskiego, naj starszego syna XII ordynata
Stanis?awa Kostki Zamoyskiego Zofii

z Czartoryskich. M?? Anieli, starszy od niej
zaledwie o dwa lata (ur. 1799), by? cz?owiekiem

starannie wykszta?conym, z dobr? znajomo?ci?

prawa i ekonomii, a podró?e po Europie, zw?aszcza

po Anglii i Francji, pozwoli?y mu na pog??bienie

wiedzy i zdobycie do?wiadczenia. M?ody Zamoyski
dobrze w?ada? j?zykiem angielskim, francuskim, zna?

tak?e ?acin?. Nie mia? jednak aspiracji politycznych

swego ojca, Stanis?awa Kostki, który w roku 1832

uczyni? Konstantego g?ównym plenipotentem

Ordynacji Zamojskiej i dóbr wolno dziedzicznych.
Kilka lat pó?niej (1835) Konstanty otrzyma? od ojca,
za roczn? pensj? w wysoko?ci 500 000 z?, ca?kowit?

w?adz? nad Ordynacj?. By? mocno zaanga?owany
w jej sprawy gospodarcze. Za?o?y? m.in. stra? le?n?

oraz doprowadzi? do wydzier?awienia niemal

wszystkich folwarków w swym maj?tku+.

Ma??onkowie

?lub Anieli Krystyny z Sapiehów i Konstantego

Zamoyskiego odby? si? 19 kwietnia 1827 r.

w warszawskiej katedrze ?w. [ana=.

Jedn? z niewielu informacji o wspólnym ?yciu

Aniela z Sapiehów Zamoyska. Fot. ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Koz?ówce pary ordynackiej odnajdujemy w pami?tnikach
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genera?owej Natalii Kickiej=, Opisuje ona wypraw?

do obozu wojskowego pod Iganiami= w maju

1831 r. Genera?owa zaproponowa?a wówczas pani

Zamoyskiej wspólny wyjazd do m??ów, a pani
Aniela zaproszenie przyj??a i wspólnie z pani? Kick?
uda?a si? do obozu.

K?opoty finansowe

W
_ zachowanych w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie

dokumentach znajduj? si? informacje sugeruj?ce, i? Aniela Zamoyska
mia?a k?opoty ma??e?skie, wynikaj?ce ze spraw finansowych.
W dokumencie z 5 lutego 1855 r., który przypomina komentarz

do pisma procesowego, mo?emy przeczyta?, i? ordynat Zamoyski

zapisa? na imi? ?ony w Ksi?dze Bankierów sum? 138000 dol. w obligacjach

ameryka?skich. Uczyni? to jednak w roku 1851 lub 1852, ? to tylko dlatego
aby mia? co odpowiedzie? gdyby hrabina Zamoyska a jeszcze bardziej brat jej

starszy ksi??? Eustachy Sapieha ponawia? swoje zarzuty, ?e maj?tek posagowy

jego siostry bez ?ladu prall!ie zniknq?».

Konstanty Zamoyski s?u?y? w stopniu

podporucznika w 5 Pu?ku U?anów muenia

Zamoyskich, jego kosztem wystawionych, pod
dowództwem pu?kownika Gawro?skiego. Obie

panie sp?dzi?y w obozie noc i nast?pny dzie?.

Genera?owa mile wspomina?a atmosfer? tej wizyty,

wspólne posi?ki z Aniel? Zamoysk? oraz wspólny
obiad ze znajomymi genera?a, podczas którego tylko

panie u?ywa?y srebrnej ?y?ki, jedynej w tym miejscu,
reszta za? (??cznie z genera?em i K. Zamoyskim)

spo?ywa?a posi?ek blaszanymi lub drewnianymi

?y?kami".

W dalszej cz??ci tego dokumentu poznajemy równie? stanowisko

ordynata, który, wielce zdziwiony post?powaniem Anieli, uwa?aj?c

j? za wspania?? ?on? i matk?, sugeruje, i? s? to jedynie jej wymys?y.

Odpowied? mecenasa sugeruje natomiast, i? gdyby w s?dzie hrabia

podtrzyma? swoj? opini?, zmusi?oby to Aniel? do przedstawienia

swojej trudnej sytuacji, co z pewno?ci? by?oby dla niej kr?puj?ce>.
Do sprawy s?dowej prawdopodobnie jednak nie dosz?o, a tre?? tego
dokumentu potwierdza jedynie, i? relacje mi?dzy Aniel? a jej m??em
w ostatnim okresie ma??e?stwa by?y napi?te.

S?dz?c z relacji N. Kickiej, mo?na przypuszcza?,
i? w pocz?tkowym okresie ma??e?stwa wzajemne

relacje Anieli i Konstantego by?y dobre.

Wiadomo, i? w roku 1836 pa?stwo Zamoyscy
wraz z dzie?mi wyjechali do Pary?a, nast?pnie za?

odwiedzili Angli?.

Dzieci

Aniela i Konstanty Zamoyscy prze?yli wspólnie 28 lat. Doczekali si?

trzech synów: Tomasza, pó?niejszego XIV ordynata, Karola Ignacego
i Józefa, oraz dwóch córek: Pelagii i Marii>'.

Pa?ac Sapiehów w Dereczynie, fot. J. Bu/hak. Ze zb. Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ (www.jototeka.ihs.uj.edu.pl/navigartlnodeI224s8)
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Tomasz Franciszek (1832-1889) po?lubi? Mari? Ann? Natali?

Potock? herbu Srebrna Pilawa z Pod.hajec (1850-1945). Karol Ignacy

(1834-1892) po?lubi? Mari? Ró?? Kronenberg herbu Strugi, Józef

Floryan (1835-1878) zmar? bezpotomnie. Dwóch synów Anieli

i Konstantego: Jan i Zenobiusz Stefan, zmar?o w niemowl?ctwie.

Starsza córka, Maria (182g-1861), po?lubi?a Kazimierza Wojciecha
hr. Potulickiego herbu Grzyma?a, m?odsza Pelagia (1830-1894)

by?a zam??na dwukrotnie - z Aleksandrem Rembieli?skim herbu

Lubicz oraz Franciszkiem Ksawerym Branickim herbu Korczak>.

11. J. ?ojek, Potomkowie Szcz?snego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921,

Lublin 1983, s. 29.

12. E. Rostworowski, Potocki Stanis?aw Szcz?sny, [w:J PSB, t. XXVID/2, z. 117,

Wroc?aw - Warszawa - Kraków 1985, s. 183-184.

13· J. ?ojek, Potomkowie Szcz?snego ...
, tam?e, s.35·

14. Gertruda Komorowska (ok. 1754-1771), pierwsza ?ona Szcz?snego

Potockiego. Ma??e?stwo zosta?o zawarte w tajemnicy, bez zgody rodziców

Szcz?snego. Zamordowana na polecenie te?ciów. E. Rabowicz, Potocka

z Komorowskich Gertruda, [w:) PSB, t. XXVIII3, z. 114, Wroc?aw - Warszawa -

Kraków - Gda?sk - ?ód? 1983, s. 738-739.

15. J. ?ojek, Potomkowie Szcz?snego ... , tam?e, s.43-44·

16. E. Rostworowski, Potocki Stanis?aw Szcz?sny (Feliks) herbu Pilauia, [w:) PSB, t.

XXVIII/2, z .. 117, Wroc?aw - Warszawa - Kraków 1985, s. 200.Hrabina Aniela z Sapiehów Zamoyska zmar?a

2 pa?dziernika 1?55 r. w Kro?niewicach, maj?tku swego zi?cia

Aleksandra Rembieli?skiego, gdzie przebywa?a po powrocie

z zagranicznego uzdrowiska. Zgon te?ciowej z powodu

anewryzmu (t?tniaka) zg?osi? zi??. Informacj? o ?mierci

ordynatowej poda? tak?e poda? "Kurier Warszawski">.

17. Tulczyn
- miasto na wschodnim Podolu na Ukrainie. W latach 80. XVIII

w. Szcz?sny Potocki zbudowa? tu, wg projektu Lacroiksa, najwi?kszy pa?ac

magnacki w Rzeczypospolitej, nazywany "kresowym Wersalem". W roku 1792

by? tu g?ówny o?rodek konfederacji targowickiej. https://kresy.pl/kresopedia/

tulczyn-palac-potockich/ (dost?p 07.10.2017).
18. Zofia Wittowa (ok. 1760-1822), trzecia ?ona Szcz?snego Potockiego.
Z pochodzenia Greczynka, o wielkiej urodzie. R.W. Woloszy?ski, Potocka 1.V.

Wittowa Zofia, [w:) PSB, t. XXVIII3, z. 114, Wroc?aw - Warszawa - Kraków -

Gda?sk - ?ód? 1983, s. 744.

Aniela Zamoyska spocz??a najpierw w Kro?niewicach,

potem w Wiel?czy, nast?pnie u reformatów w Warszawie,

potem przeniesiono jej zw?oki do ko?cio?a w Szczebrzeszynie.
Ostatecznie ma??onka XIII ordynata spocz??a w podziemiach

zamojskiej katedry>.

19· J. ?ojek, Potomkowie Szcz?snego ... , tam?e, s. 58.
20. www.wielcy.pl (dost?p 20.02.2013), has?o: Aniela ks. Sapieha-Ró?a?ska, h.

Lis.

21. Pawe? Sapieha herbu Lis (1781-1855), syn Franciszka Ksawerego.

Walczy? warmii napoleo?skiej. Po?lubi? Pelagi? Potock? i zamieszka? z ni?

w otrzymanych od Franciszka Sapiehy po rozwodzie dobrach Wysokie
Litewskie. Doczekali si? dwóch synów. Pawe? pomaga? synowi ?ony
z pierwszego ma??e?stwa - Eustachemu Kajetanowi, represjonowanemu za

udzia? w powstaniu listopadowym. Sapiehowie herbu Lis, [w:) T. Zieli?ska,

Poczet ...

, tam?e, s. 397.

Konstanty Zamoyski nie o?eni? si? powtórnie.

Od najm?odszych lat zafascynowany angielskimi stosunkami

spo?ecznymi i tamtejszymi zwyczajami, postanowi? reszt?

?ycia sp?dzi? w Londynie. W ostatnim okresie ?ycia przesta?

si? interesowa? sprawami Ordynacji, unika? nawet kontaktów

z rodzin? i przyjació?mi. Zmar? w Londynie 9 stycznia 1866 r.35

22. Ksawery Franciszek Sapieha (1807-1882), starszy syn Pelagii i Paw?a

Sapiehów. Dziedzic dóbr po matce -

Wysokiego Litewskiego, w m?odo?ci by?
oficerem gwardii rosyjskiej. Z ca?? rodzin? popiera? powstanie styczniowe.
Po jego upadku Sapiehowie wyjechali do Francji. Sapiehowie herbu Lis, [w:) T.

Zieli?ska, Poczet ... ,tam?e, s. 397.
Agnieszka Lidia P?atek

23. Leon Sapieha (1811-1884), m?odszy syn Pelagii i Paw?a Sapiehów.

Odziedziczy? Sanniki w Królestwie Polskim, od 1830 r. pe?ni? funkcj?

kamerjunkiera dworu rosyjskiego. Na nim zako?czy?a si? ga??? wo?y?sko
litewska linii kode?skiej tego rodu. Sapiehowie herbu Lis, [w:) T. Zieli?ska,

Poczet ...
, tam?e, s. 397.

- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stró?y

- Kolonii. Autorka cyklu "Portrety Pa?

Zamoyskich" w "ZKK". Poetka haiku, cz?onkini

Stowarzyszenia "Turystyka z Pasjq" w Zamo?ciu.

24. Konstanty Zamoyski, [w:) M. Kozaczka, Poczet ordynatów Zamoyskich, Lublin

2009, s. 94, 96.

25. www.wielcy.pl (dost?p 20.02.2013), has?o: Aniela ks. Sapieha-Ró?a?ska h.

Lis.

26. Natalia Kicka (1801-1888), z domu Bisping, ?ona Ludwika Kickiego (1791-

1831), genera?a warmii Ksi?stwa Warszawskiego, poleg?ego pod Ostro??k?.

Autorka "Pami?tników", cennego ?ród?a do dziejów powstania listopadowego
i ?ycia spo?eczno-politycznego w Królestwie Polskim. htps:/Iencyklopedia.pwn.

pl/haslo/kicka-Natalia-Anna;J922006.htm1 (dost?p 23.10.2017 r.).

Przypisy:
1. Herbarz Polski i imionopis zas?u?onych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów,

Londyn 1963, t. I-ID, s. 39, has?o: Sapieha.
2. Sapiehowie herbu Lis, [w:] T. Zieli?ska, Poczet polskich rodów arystokratycznych,
Warszawa 1997, s. 377-379·

27. Iganie
- wie? na Wysoczy?nie Siedleckiej, na zachód od Siedlec. 10 kwietnia

1831 r. wojska polskie pod dowództwem gen. I. Pr?dzy?skiego zwyci??y?y si?y

rosyjskie gen. G. Rosena. S?ownik geograficzno-krajoznawczy Polski, pod red. M.I.

Mileskiej, Warszawa 1983, s. 217.

3· Tam?e, s. 383-384.

4. Micha? Kazimierz Radziwi?? "Rybe?ka" (1702-1762), hetman polny litewski

i hetman wielki litewski, od 1744 r. przewodzi? stronnictwu rywalizuj?cemu
z Famili? o wp?ywy na Litwie. Pozostawi? r?kopi?mienny diariusz. Encyklopedia

Powszechna, t. VIII, Pra - sin], Kraków 2008, s. 130, has?o: Radziwi?? Kazimierz

Micha?.

28. N. Kicka, Pamieiniki, Warszawa 1972, s. 280, 282, 284.

29. M. Kosieradzki, Tradycja, miejsca =ludzie. Józef Florian hrabia Zamoyski. www.

cbr.gov. pl/rme-archiwum/2005/rme7/stronki/2.html (dost?p 1.02.2018).
5. A. Rachuba, Sapieha Kazimierz Leon Karol h. Lis, [w:] Polski S?ownik Biograficzny,
t. XXXV, Warszawa - Kraków 1994, s. 50-51.

30. Tam?e.

31. Czub ara K., Poczet ordynatów Zamoyskich, Konstanty Zamoyski, "ZKK", 1988,
nr 3, s. 24·

6. K. Samusik, J. Samusik, Dwory i pa?ace na kresach wschodnich, mi?dzy Niemnem

a Bugiem, Bia?ystok 2012, s. 170.
32. www.wie1cy.pl (dost?p 20.02.2013), has?o: Aniela ks. Sapieha-Ró?a?ska h.

Lis.
7. Magdalena Agnieszka z Lubomirskich (1739-1780), wojewodzina po?ocka,

kanclerzyna wielka litewska. By?a córk? Antoniego Benedykta Lubomirskiego
i Anny Zofii z O?arowskich. W latach 1755-1757 ?ona Józefa Lubomirskiego,

podstolego litewskiego. 29 stycznia 1757 r. po?lubi?a A.M. Sapieh?. By?a
urodziwa i bardzo ambitna, wywiera?a znaczny wp?yw na drugiego m??a. M.

Czeppe, Sapie?yna z Lubomirskich Magdalena Agnieszka, [w:) PSB, t. XXXV/2, z.

145, Warszawa - Kraków 1994, s. 170.

33. www.ekrosniewice.pl/2016/04/aniela-zamoyska.html# (dost?p 28.01.2018).

34. D. Lipska, Panie Zamoyskie
-

niezwyk?e kobiety i ich historie. CZ.2. gazetabaltycka.

pl/promowane/panie-zamoyskie-niezwykle-kobiety-i-ich-historie-CZ-2 (dost?p

12.10.2017).

35. KonstantY Zamoyski, [w:) M. Kozaczka, Poczet ... , tam?e, s. 99·

8. Sapiehowie herbu Lis ... , tam?e, s. 386-387; Z. Zieli?ska, Sapieha Aleksander

Micha? h. Lis, [w:) PSB, t. XXXIV/4, z. 143, 1993, s. 565-568.

9· Sapiehowie herbu Lis .... , tam?e, s. 397·

10. Stanis?aw Rewera Potocki (ok. 1589-1667), jeden z najbogatszych magnatów,

hetman, wybitny ?o?nierz, odznaczaj?cy si? od wag", a nawet brawur? w walce.

Zas?u?ony w kampanii przeciw si?om moskiewsko-kozackim w 1660 r. Jego
bu?awa hetma?ska, z?o?ona jako wotum, do dzi? znajduje si? na Jasnej Górze.

Potoccy herbu Pilawa, [w:) T. Zieli?ska, Poczet ... , dz. cyt., s. 255-256.
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Waldemar Seroka

Wy ad na Janów

Pod koniec lata 1943 r. w kr?gach dowódczych zamojskiego
obwodu Armii Krajowej rozwa?ano plan przeprowadzenia, na

wi?ksz? skal?, akcji rekwizycyjnej. Wiadomo ju? by?o, ?e

cz??? oddzia?ów pozostanie na zim? w le?nych obozowiskach

i spraw? pal?c? by?o zabezpieczenie im fasunku - g?ównie

odzie?y, butów i ?ywno?ci.

tak nim wstrz?sn??, ?e na drugi dzie? poszed? do partyzantki. Przybra?
sobie pseudonim "S?k"4.

Do bezpo?redniego spotkania "S?ka" z "?egot?" i jego
oddzia?em dosz?o w pobli?u stacji kolejowej Lipa, gdzie mia?y te?

nadej?? (kolej?) skrzynie z wyposa?eniem oddzia?u.

Warszawiacy przybywaj?
Wraz z powstaniem pierwszych oddzia?ów le?nych, podstaw?

ich zaopatrzenia sta?y si? rekwizycje, dokonywane na okupancie
i jego kolaborantach oraz przydzielane odgórnie odpowiednie

rycza?ty pieni??ne. Kwatermistrzostwo zapewnia?o oddzia?om

b?d?cym w akcji dostaw? chleba i niektórych produktów,
z wyj?tkiem mi?sa, które nale?a?o zdoby? na niemieckich

kolonistach. W sytuacjach wyj?tkowych dopuszczalna by?a

rekwizycja we wsiach polskich, jednak?e za op?at? i po cenach

wy?szych ni? kontyngentowe'.

Po d?ugim marszu warszawiacy przybyli na Zamojszczyzn?.

Oficjalne przyj?cie ich w sk?ad zamojskich oddzia?ów nast?pi?o

13 czerwca, w Zielone ?wi?tki, nad rzeczk? Studczek ko?o

Tereszpola. W dniu tym zosta?a po raz pierwszy odprawiona
w obozie le?nym msza ?w. z udzia?em wszystkich oddzia?ów.

Od tej pory grupa warszawska otrzyma?a miano "Kompanii

Warszawskiej", a "?egota" zosta? zast?pc? "Adama"

(kpt. Stanis?awa Maksymiliana Prusa) -

dowódcy oddzia?ów

le?nych. "S?k" zosta? drugim oficerem "?egoty" -

pierwszym by?

"Woyna" (por. Adam Haniewicz).Ostatni? akcj?, podczas której zdobyto wi?ksz? ilo?? butów,

koców i odzie?y by? "skok" na fabryk? terpentyny w Brodach

Ma?ych 19 czerwca 1943 r. Nieco wcze?niej zarekwirowano na stacji

Zwierzyniec- Bia?y S?up 17 ?wi? z transportu do Rzeszy. Zdobycz
ta na d?ugi czas sta?a si? podstaw?, zabezpieczaj?c? wi?kszo??

potrzeb wszystkich le?nych oddzia?ów.

Na skutek nalega? dowódców, inspektor "Jurand"

(mjr. Edward Markiewicz) "klepn??" przygotowany przez "S?ka"

plan wyprawy na Janów. W akcji mia?y uczestniczy? oddzia?y:

.Podkowy' (ppor. Tadeusza Kuncewicza), Kompania Warszawska

i pluton z oddzia?u "Norberta" (ppor. Jana Turowskiego). "S?k" -

dowodz?cy pod nieobecno?? "?egoty" Warszawiakami, zosta? te?

-

jako znaj?cy teren -

przewodnikiem.

Tym razem szykowa? si? wypad na Janów Lubelski. Mie?ci?y

si? tu magazyny spó?dzielcze
-

.Kreisgenossenschaft". Wpad?y
one w oko porucznikowi "S?kowi", gdy ten przebywa? jeszcze
w Janowie. W czerwcu 1943 r. przyby? na Zamojszczyzn? w sk?adzie

Kompanii Warszawskiej
-

ochotniczego oddzia?u, z?o?onego ze

?wie?o upieczonych podchor??ych rezerwy. Jej twórca i dowódca,

kapitan "?egota" (Tadeusz Sztumberk -

Rychter), jeszcze w maju

otrzyma? od pu?kownika Sanojcy z Komendy G?ównej AK kontakt

na "S?ka" w Szklarni ko?o [anowa',

W obozie "Podkowy" ju? od paru dni nie mówi?o si? o niczym

innym, jak tylko o maj?cej nast?pi? akcji. ?o?nierze nie wiedzieli

jeszcze gdzie, co i kiedy, ale po minach dowódców wida? by?o,
?e szykuje si? grubsza robota. Wreszcie 2 wrze?nia, po po?udniu

og?oszono pogotowie marszowe. Zapowiada? si? d?ugi marsz; szef

kompanii sier?. "Kruk" (Teofil Bizior) fasowa? ?o?nierzom

"R" -ki w postaci konserw wo?owych, a kucharze sposobili do drogi
kuchni? polow?.

"S?k" O zmierzchu opuszczamy lasy turzynieckie. Maszerujemy w kierunku

na Lipowiec. Najpierw lasami, potem przez wioski, pó?niej w?ród zaoranych

pól i znów przez lasy. Przed nami maszeruje Kompania Warszawska, za

nami tocz? si? wozy taborowe, kuchnia i na ko?cu taczanka z cekaemem».

Nale?y doda?, ?e urodzony we Lwowie Zdzis?aw Wilusz ("S?k")
znalaz? si? po zako?czeniu kampanii wrze?niowej w Warszawie.

Tutaj, w pa?dzierniku 1939 r., wst?pi? do konspiracji
- SZP, pó?niej

ZWZ. W roku 1940 zosta? skierowany do pracy konspiracyjnej na

terenie obwodu ZWZ ?uków. Po dwóch latach przeniós? si? do

le?nictwa Go??b ko?o Pu?aw. Zagro?ony dekonspiracj?, wyjecha?
do ?aklikowar.

Podczas pobytu na Ziemi Janowskiej pozna? doktora

Jeremiasza Sowiakowskiego, znanego i cenionego lekarza,

wieloletniego dyrektora janowskiego szpitala, który tak

wspomina ten okres: w czenocu 1943 r. Niemcy przeczesali Lasy

Janowskie i schwytali kilkaset osób. Kilkunastu ludzi przywie?li na

cmentarz prawos?awny przed szpitalem. W bia?y dzie? zamordowali

ich i zakopali w do?ach. Z naszego mieszkania widzieli?my t? scen?.

By? u nas wtedy nasz przyjaciel in?ynier Zdzis?aw Wilusz. Widok ten

Tadeusz Kuncewicz Podkouia i Waldemar Seraka. Osuchy 1987 r.
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i dokona? ostatecznych uzgodnie? z miejscow? placówk? (. . .). Wieczorem

podci?gamy pod samo miasto, gdzie zastali?my, czekaj?cych ju? na nas,

miejscowych przeuicdnik?ur,

Momot y

Po ca?onocnym marszu oddzia?y dotar?y do wioski Korytków
- Lisie Górki, przy szosie Bi?goraj

-

Frampol. Tutaj patrol
Warszawiaków ogniomistrza "Wichury" (Wincentego Lemparta),

przebrany za gestapo, wymierzy? ch?ost? so?tysowi pobliskiej wioski

za wys?ugiwanie si? Niemcom. Efekt by? nies?ychany, bo roznios?o

si? po ca?ej okolicy, ?e za nadgorliwo?? wobec okupanta bij? nie

tylko Polacy, ale i sami Niemcy.

O godzinie 22.00 "Podkowa" wysy?a zwiad - miasto ?pi. Patrole

"trzymaj?" ju? drogi od strony Kra?nika i Niska. ??czno?? zerwana.

Jeszcze tylko kilka uwag "Podkowy" i ... "Na stanowiska!"

Grupa "Woyny", wzmocniona patrolem "Wies?awa", wychodzi

skrycie na oskrzydlenie budynku gimnazjum z zadaniem

zaryglowania ogniem kwateruj?cych tam ?andarmów.
Pod wieczór tego samego dnia partyzanci opu?cili Korytków,

kieruj?c si? w g??b Lasów Janowskich Nad ranem osi?gn?li rejon

le?niczówki w Momotach. Po dwóch dniach do??czy?a tu grupa

z oddzia?u ppor. "Norberta", pod dowództwem "Wies?awa"

(plut, Jana Flagi). Stan po??czonych si? wzrós? do oko?o 100 ludzi,

uzbrojonych w 1 ci??ki, 12 lekkich i r?cznych karabinów

maszynowych, 1 peem, kilkana?cie pistoletów, karabiny i ponad
100 granatów. Dowództwo nad ca?o?ci? obj?? ppor. "Podkowa".

Grupa "S?pa" (ppor. Tadeusz O?ko) blokuje siedzib?

.Vorschutzu" -

stra?y le?nej.

Grupa "Doliny" (ppor. Adam Piotrowski) rusza w kierunku

rynku, z zadaniem opanowania magazynów, zlikwidowania

nocnych patroli oraz zniszczenia poczty i magistrackich
dokumentów.

Karabiny graj? bez przerwy
Trzydniowy postój w Momotach i Szklarni wykorzystano

do nawi?zania wspó?pracy z miejscow? konspiracj?. Stare kontakty

"S?ka" by?y wci?? aktualne. Pozwoli?o to na szybkie z?apanie

??czno?ci z terenem. Dalszy bieg zdarze? przedstawia, wspomniany

ju? wcze?niej, doktor Jeremiasz Sowiakowski: w listopadzie 1943 r.

przyby? "S?k" ze swym oddzia?em w okolic? miasta, a jego oficerowie
sziabotoi trzy dni przebywali u nas i razem ze mn? uk?adaliplan zdobycia

Janowa. W mie?cie by?o oko?o tysi?ca Niemców. Oddzia? " S?ka
"

liczy?

140 ludzi. Zaopatrzy?em go w leki, opatrunki, myd?o, tyto?, wódk?,

?ywno??, bielizn?, buty itt.

Wokó? nas panuje cisza. Napi?cie wzrasta, serce t?ucze si? w piersi.

Boj? si?, to moja pierwsza bitwa. Nagle seria z automatu przerywa

t? niepokoj?c? cisz?. Pada rozkaz: "Naprzód!"
-

Ruszamy. Ogie?

stopniowo wzmaga si? ( ... ). Za rynkiem, w rejonie siedziby ?andarmerii,

s?ycha? dudnienie naszego cekaemu, wspieraj? go erkaemy. Bez przeszkód

dopadamy rynku i tu rozdzielamy si? na mniejsze patrole. Pairol ; Zaj?ca"

rozbraja granatowego policjanta, patrol "Nadolnego" dopada nocn? stra?,

kto? dobija si? do poczty.

Nasza czwórka mocuje si? z ?elazn? sztab? do sk?adu z obuwiem

"Bata", inne grupki wy?amuj? drzwi do sk?adu tekstylnego,

monopolowego i mleczarni. Wokó? trzaski wy?amywanych zasuw,

brz?k t?uczonego szk?a i rozkazy dowódców patroli. Wje?d?aj? na rynek

furmanki, ?adujemy towar na wozy (. .. ). Panujemy nad miastem.

Lecz cenne minuty zaskoczenia szybko up?ywaj?. Min??o pó? godziny,
a karabiny maszynowe graj? bez przerwy. Zaskoczeni Niemcu próbuj?
kontrataku. Obrzuceni granatami uciekaj? do budynku, pozostawiaj?c
na bruku zabihjch i rannych. Zabarykadowani wewn?trz gmachu bij?
z granatników na wszystkie stront.

Mimo pewnych nie?cis?o?ci i przeszacowania tak polskich,

jak i niemieckich si?, relacja ta rzuca ?wiat?o na ma?o dot?d znane

kulisy przygotowa? do wspólnej akcji. Potwierdzaj? to "Kowal"

i "Kaktus" z oddzia?u .Podkowy' .

Wró?my jednak do lasu.

Miasto ?pi

Jest ?roda, 7 wrze?nia. Ju? wszyscy wiedz?, ?e szykuje si? robota

w Janowie. Do bezpo?redniego udzia?u w akcji wyznaczono 35 ludzi

.Podkowy", tylu samo "Warszawiaków" i 15 od "Norberta".

Kucharze i kilku chorych, pozostaj? w obozie.

Tak oto garstka zuchwa?ych m?okosów, przez prawie pó?

nocy, "trzyma?a za ?eb" 400-tu osobowy garnizon. Obraz tej,

prowadzonej z niezwyk?ym rozmachem batalii, dope?nia sw?

narracj? "Kaktus":

Przed po?udniem porucznicy "Woyna" i .Podkotoa", przebrani

po cywilnemu, pojechali bryczk? do Janowa zapozna? si? z topografi? miasta

Ppor. Tadeusz O?ko "S?p" jako ?o?nierz KOP,

1934 r.

Ppor. Adam Piotrowski " Dolina"Kpt. Tadeusz Sztumberk-Rqchier ; egota"

jako porucznik 5 DAK, Kraków 1937 r.

19ZKK Nr 3 (136) 2018



DALEKIE I BLISKIE

Niemcy z dwóch miejsc wystrzelili bia?e rakiety i otworzyli ogie?. si? wyd?u?y?a; wiod?a teraz na L??ek. Emocje nieprzespanej nocy

i zm?czenie forsownym marszem sta?y si? zapewne przyczyn?

tragicznego wypadku. ?miertelny postrza? otrzyma? celowniczy
erkaemu "Szapiro". Jego amunicyjny, d?wigaj?cy ten?e karabin,

nie wiedzia?, ?e w lufie pozosta? uszkodzony nabój i nacisn?? spust.

Zrobi?o si? jasno jak w dzie?. Po zaj?ciu stanawisk przy poczcie,

przewodnik wskaza? mi szko??, aby tam kierowa? ogie? erkaemu. Rozleg?a
si? strzelanina przy akompaniamencie granatników, które rozrzuca?y

granaty we wszystkich kierunkach. W tym zgie?ku, od czas do czasu, da?

si? s?ysze? turkot odje?d?aj?cych spod magazynów furmanek. Jakby tego by?o ma?o, to jeszcze przed wieczorem, dosz?o do

kolejnego incydentu
-

jak mówi?" Dolina" - z walk? nie maj?cego nic

wspólnego. Podczas k?ótni i osobistych porachunków plutonowy "Osa"

zastrzeli? plutonowego .Puchacza".

Tak to wszystko trwa?o z pó?torej godziny, zanim us?yszeli?my

g?os tr?bki wzywaj?cy do odskoku. Prowadzeni przez przewodników

wycofujemy si? na punkt zborny. Lecz strzelanina wci?? trwa, wybuchaj?

granaty, a rakiety o?wietlaj? teren. Na miejscu okaza?o si?, ?e brakuje

patrolu "Wies?awa". Na rozkaz "Podkowy" podrywam dwóch kolegów
i ruszamy biegiem w stron? strzelaniny.

Pogrzeb "Puchacza" i "Szapiro"

Na drugi dzie?, gdzie? mi?dzy Momotami a Korytkowem, zostali

pochowani "Puchacz" i .Szapiro". W pogrzebie uczestniczy? ksi?dz

Jan Klukaczy?ski z-Momot, przys?any specjalnie przez Janowiaków,

którzy przywie?li te? trumn? dla "Szapiry" . Pochowano w niej

jednak "Puchacza", z racji starsze?stwa. Cia?o "Szapiry" owini?to

w prze?cierad?o. Po nabo?e?stwie koledzy z oddzia?u po?egnali ich

salw? honorow?. Wcze?niej odby? si? pogrzeb "Zapalnika". Jego

prochy spoczywaj? na wiejskim cmentarzyku, przy le?nym trakcie

wiod?cym do L??ka Ordynackiego ...

Po przebiegni?ciu kilkuset metrów, s?ysz? znajomy g?os "Huzara".

Domy?lam si?, ?e to al?y patrol zmierza w kierunku punktu zbornego
( .. .). Okaza?o si?, ?e nie us?yszeli g?osu tr?bki i trwali na stanowiskach, a?

domy?lili si?, ?e pora na odskok.

Podczas powrotu dowiedzia?em si?, ?e ch?opcy "Wies?awa", w drodze

na wyznaczone stanowiska, skosili niemieck? "Wach?" ( nocny patrol),

id?c? ?rodkiem ulicy. Na punkcie zbornym dotar?o do mnie, ?e trzech

naszych zosta?o rannycJz9.

Jeszcze tego samego dnia partyzanci dotarli do Korytkowa.
Rakiety okaza?y si? niewypa?ami Tutaj poczuli si? jak u siebie. Witani z rado?ci? przez mieszka?ców

tej biednej wsi, dzielili si? swymi prze?yciami z Janowa. Jeden z jej
mieszka?ców wr?czy? partyzantom polski erkaem, pami?taj?cy

jeszcze wrze?niowe walki 1939 r. W rewan?u .Podkowa" obdarowa?

go bel? materia?u ubraniowego i kilkoma parami zdobycznych

kamaszy.

Zaraz po wykonaniu zadania przez grupy rekwizycyjne,
.Podkowa" kaza? odpali? czerwon? rac? jako sygna? do odwrotu.

Ale, jak to w partyzantce, rakiety okaza?y si? niewypa?ami, a g?os
tr?bki nie do wszystkich dotar?. Sytuacja stawa?a si? niebezpieczna
z powodu przeci?gaj?cej si? niespodziewanie akcji. Dopiero obawa

przed ca?kowitym wyczerpaniem amunicji zmusza dzielnego

porucznika "Woyn?" do opuszczenia stanowisk.

Po dziesi?ciu dniach ?o?nierskiej mitr?gi, strachu i ?alu po

poleg?ych, ale i euforii z bitewnego sukcesu, oddzia?y powróci?y
do swej bazy.Furmanki wy?adowane zdobycznym towarem osi?gn??y ju?

zbawcz? ?cian? lasu. Zgrupowanie ?piesznym marszem opuszcza

miasto, by po chwili by? poza zasi?giem granatników. Niemcy,
mimo czterokrotnej przewagi, nie odwa?yli si? na po?cig. Dopiero
o ?wicie zwiadowczy lIStorch", z lotniska w Turbi, przeprowadzi?
rekonesans.

Janowska wyprawa by?a jedn? z najwi?kszych w tamtym
czasie partyzanckich akcji zaczepnych. Nieprzyjaciel, oprócz strat

materialnych, mia? co najmniej 3 zabitych i 12 rannych. Akcja

przeprowadzona na obcym terenie, w warunkach miejskich, przez

m?odych i nieostrzelanych jeszcze ?o?nierzy, zako?czy?a si? - mimo

ogromnej przewagi Niemców -

pe?nym sukcesem. Znacz?cy
w nim udzia? mia?a konspiracja janowska. Niech wi?c fragmenty

wspomnie? mieszka?ców tego miasteczka pos?u?? za rekapitulacj?:

Jeste?my na skraju lasu. Dowódcy sprawdzaj? stany osobowe. S?

wszyscy, ale kilku rannych potrzebuje pomocy lekarskiej. Kto jej udzieli?

Nie mieli?my lekarza, ani sanitariusza. Tymczasem ci??k? ran? odniós?

"Zapalnik" z mojej dru?yny. Przy ?wietle latarki elekiruczne; obejrzeli?my
ran? spowodowan? od?amkiem granatu. Ranny, mocno kruxnoi? i traci?

przytomno??. Z braku wody, czo?o i sam? ran?, obmyli?my mu zdobyczn?
wódk?. Zmar? w drodze do pobliskiej placówki, gdzie mia? by? operowany.

Rany dwóch pozosta?ych by?y niegro?ne i po opatrzeniu, szli o w?asnych
si?ach.

Wszystkie budynki, w których kwaterowali Niemcy, by?y zablokowane

karabinami maszynowymi. Najwi?kszy oddzia? niemiecki -

Schutzpolizei,
mia? oko?o 800 ludzi. Szosa do Kra?nika by?a zablokowana, przewody

telefoniczne zosta?y przeci?te. Szosa do Frampola nie zosta?a zabezpieczona,

poniewa? nikt z nas nie spodziewa? si? z tej strony pomoCt) dla Niemców.

Po dwóch godzinach marszu zaczyna ?wita?. Przed nami ci?gle 1a5l)
i lasy. W górze nad drzewami warkot samolotu. Odskakujemy na chwil?

w bok i znowu monotonny marsz. Wreszcie rozwidni?o si?. Od ty?u

dobiega rozkaz: "Czo?o stój!" Odpoczynek. Ten i ów lekko zawiany,
a jeszcze poci?ga z manierki. Wozy wy?adowane skrzyniami z wódk?,

belami materia?ów, beczkami z mas?em i kartonami z obuwiem. Ale tylko

jeden bochenek chleba.

.Podkoua" osobi?cie kroi bochen i rozdziela po pajdzie na dru?yn?.

Dowódcy dru?yn dziel? pajd? na 8 kawa?eczków, dodaj? po kostce mas?a

i rozdzielaj? w?ród ?o?nierzy. Ponadto na ka?d? dru?yn? przypada pó? litra

wódki. Po?ykamy mas?o z chlebem i dopiero teraz czujemy okropny g?ód?o.
S?o?ce ju? wzesz?o, gdy kolumna ruszy?a dalej. Droga

powrotna, ze wzgl?du na zachowanie bezpiecze?stwa, znacznie
Tadeusz Kunceuricz (z prawej) jako kapral podchor??y 50 pu?ku Piechoty.
Kowel1936 r.

20



DALEKIE I BLISKIE

Stacj? Do?wiadczaln? tego zak?adu w Turwi pod Ko?cianem. By?
autorem ponad stu prac naukowych i popularnonaukowych.
W 1962 r. otrzyma? nominacj? na profesora nadzwyczajnego.

Niestety, rok pó?niej, 31 marca 1963 r., zmar? nagle w 57 roku ?ycia.
Zosta?. pochowany w Pu?awach. By? odznaczony m.in. Krzy?em

Walecznych (dwukrotnie)".

w ?rod? wieczorem, o godzinie 22.00 wjecha?y na rynek furmanki
z partyzantami. Oficerowie otrzymali ode mnie latarki elektryczne.

Nocnych wartowników niemieckich zlikwidowano, cywilnych odes?ano

do domu. Od godziny 22.00 do 5 rano ca?e miasto by?o zaj?te przez

partyzantów. przez ca?? noc trwa?a strzelanina. Partyzanci wywozili

zapasy z niemieckich magazynów.

Szko?a, w której kwaterawa? batalion Schupo, by?a obstawiona kilkoma

karabinami maszynowymi; ostrzeliwa?y one równocze?nie ?andarmeri?

i policj?. Na odg?os strzelaniny, o godzinie 5 rano przyby?o z Frampola

50 ?andarmów, którzy zaatakawali partyzantów od strony wi?zienia.

W ten sposób uuolnili batalion Schupo.

***

"Os?" czeka?a rozprawa przed Wojskowym S?dem Specjalnym,
a w konsekwencji nawet i "czapa". Lecz wstawi? si? za nim

u samego "Adama" - .Podkowa". Komendant, wbrew ró?nym

opiniom, mia? s?abo?? do "Podkowy" i zna? warto?? bojow? "Osy",

s?yn?cego z szale?czej odwagi, ale i gwa?townej zapalczywo?ci.

Zapach prochu tak go "nakr?ca?", ?e by? zdolny do najwi?kszych

po?wi?ce?. Ju? wkrótce da? tego dowody podczas ataku na

posterunek ukrai?skiej policji w ?ukowej.

Wilusz da? rozkaz do odwrotu w kierunku wsi La?ek: Po?cigu Niemcy
nie organizawali, gdy? byli oszo?omieni tak nag?? i precyzyjnie wykonan?

akcj? partyzantów. Dwóch rannych ?o?nierzy Wilusza opatrzyli moi

pracownicy.
W czasie akcji kto? z mieszka?ców pozna? g?os Wilusza i poinformawa?

o tym Niemców. Na czas akcji ?ona Wilusza, lekarka dentystka, wyjecha?a
do ?yrzyna pod Pu?awami. Niemcy wys?ali za ni? listy go?cze. Na

drugi dzie? starostwo przenios?o si? do Kra?nika. W Janowie pozosta?

Landkommissariai. Sekretark? tego urz?du by?a m?oda urodziwa kobieta,

prawdopodobnie ?ydówka. Podawa?a si? za Niemk?. By?a moj? sta??

pacjentk?.

W krytycznym momencie, nie maj?c zapa?ek do odpalenia

lontu, decyduje si? na szale?stwo: odbezpiecza granat i k?adzie go

na sp?once ?adunku wybuchowego! Nie mia? prawa wyj?? z tego

?ywy. Pot??ny podmuch eksplozji odrzuci? go, jak kuk?? szmacian?.

A gdy ju? wróci? do zmys?ów:
- Gdzie moje empi?»

-

zapyta? ...

W warunkach konspiracyjnych Wojskowy S?d Specjalny mia?

tylko trzy mo?liwo?ci: wydanie wyroku ?mierci, uniewinnienie lub

zawieszenie sprawy do czasu odzyskania niepodleg?o?ci. Z której
z tych dwóch ostatnich mo?liwo?ci skorzysta? "Osa", wiedzia? tylko
sam komendant "Adam".

Od niej dowiedzia?em si? o planawanych przez Ni?ców akcjach

represyjnych. Poinformoux?a mnie, ?e w?adze niemieckie poszukuj?

Wiluszowej. Wys?a?em kuriera do ?yrzyna, aby j? zatrzyma? przed

powrotem do [anoua" ...

12

" W czwart? rocznic? zniszczenia miasta przez lotnictwo

hitlerowskie, w nocy z 7 na 8 wrze?nia, oddzia?y partyzantów AK

opanowa?y Janów. Niemcom nie pozwolono opu?ci? siedzib. Jedno ze

stanowisk ogniowych partyzantów znajdowa?o si? za rogiem naszego

budynku. Po ca?onocnej walce, zabieraj?c z magazynów potrzebne im

w lesie produkty, opu?cili miasto.

Waldemar Seroka
- ur. w 1949 r. emerytowany oficer Wojska
Polskiego, syn ?o?nierza AK i zes?a?ca na Sybir,
regionalista i pasjonat historii Armii Krajowej.
Autor kilku publikacji na temat ?o?nierzy Armii

Krajowej z Zamojszczyzny.
Rano przyszli Niemcy. Nas - wszystkich mieszka?ców posesji

wyprowadzono z mieszka?, poszukuj?c partyzantów. Znale?li du??

ilo?? ?usek z karabinu maszynowego. Prawadz?cy ?ledztwo grozili nam

?mierci?. Przez par? godzin dr?eli?my o swoje ?ycie. Gestapo domaga?o

si? by egzekucja zosta?a wykonana natychmiast. Stanowisko dowódcy

Schupo by?o w tej sprawie odmienne. Ostatecznie pozwolono nam wróci?

do mieszka?. Prze?yli?my najwi?ksz? traum? swojego ?ycia.

Przypisy:
1. Jan Turowski, Historia O.P. 9, Biblioteka KUL, zbiory dr Zygmunta

Klukowskiego, str. 13 maszynopisu.
2. Tadeusz Sztumberk -

Rychter, Artylerzysta piechurem, lnst. Wyd. PAX,

Warszawa 1962 r. str. 149.
Po tym wydarzeniu Niemcy, czuj?c si? zagro?eni, wzmocnili za?og?

poprzez przys?anie ( .. .) dodatkowych ?o?nierzy. Nosili niemieckie

mundury, lecz swym wygl?dem bardzo si? ró?nili. Ich ?niada cera i sko?ne

oczy ?wiadczy?y o azjatyckim pochodzeniu. U?ywali j?zyka, który tak?e by?

trudny do rozszyfrawania.ledynie ich ?piew ?wiadczy? o wp?ywie kultury

rosyjskiej. Mieszkali w barakach na terenie jednostki niemieckiej, a cz?sto

wieczorami swym melodyjnym ?piewem przyci?gali wielu s?uchaczy.
Pookolo trzech miesi?cach opu?cili [arurur>.

3. Ireneusz Caban, Ludzie Lubelskiego Okr?gu Armii Krajowej, Lublin 1995, s. 206.

4. Jeremiasz Sowiakowski, Okupacyjne wspomnienia z Janowa Lubelskiego, [w]

"Przegl?d lekarski" nr. l, 1968, s.141.

5. Czes?aw Tchórz ps. "Kowal", Z kowala - "Kowal", LSW Warszawa 1974, s. 175.

6. Jeremiasz Sowi akowski, tam?e, s. 141.

7. Zbigniew Czemicki, Opanowanie Janowa Lubelskiego
-

relacja "Kaktusa", ps.

z 1984 r. Archiwum Pa?stwowe w Zamo?ciu, ze zbiorów Jana Gieysztora, sygn.

rkp·4304·
8. Czes?aw Tchórz, tam?e, str. 178 -181.

9. Zbigniew Czernicki, tam?e.

W listopadzie 1943 r. Kompania Warszawska zosta?a rozwi?zana.

" S?k" opu?ci? Zamojszczyzn?. Wraz z
" ?egot?" wyjecha?

do Warszawy, gdzie przez kilka miesi?cy by? w dyspozycji

Komendy G?ównej AK. W okresie "Burzy" powróci? na

Lubelszczyzn? - doD?blina. Po wojnie wróci? do pracy w le?nictwie.

Jako absolwent Wydzia?u Le?nego SGGW w Warszawie, obj??

administracj? Lasów Pa?stwowych Instytutu Gospodarstwa

Wiejskiego w Micha?ówce pod Pu?awami. Tutaj doktoryzowa?

si? w 1951 r., a nast?pnie przeniós? si? do pracy w Zak?adzie

Dendrologii i Pomologii PAN w KÓrniku. Pó?niej organizowa?

10. Czes?aw Tchórz, tam?e str. 181 - 182.

11. Adam Piotrowski, Wspomnienia, maszynopis z 1986 r, s. 32
- kopia

w posiadaniu autora.

12. Jeremiasz Sowiakowski, tam?e, s. 142.

13. Tadeusz Wlekli?ski, Moje wspomnienia z Janowa Lubelskiego w latach 1940-1945.

"Janowskie Korzenie", nr 29, 11 listopada 2017 r., s. 22.

14. Ireneusz Caban, tam?e, s. 206 -

207.

15. Niemiecki pistolet maszynowy MP -

40.
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Agnieszka Linek

"Cudne" miejsca Mik·o?aja Stworzy?skiego

Lato dobiega ko?ca. Pozostaj?

wspomnien'ia wakacyjnych

w?drówek, tych dalekich i ca?kiem

bliskich. Za sob? mamy upalne dni,

parne wieczory, zroszon? traw?
o poranku, zapach dojrzewaj?cego
zbo?a, cykanie ?wierszczy. Oddalaj?
si? uroki wakacji, urlopu, b?ogiego

"nicnierobienia". O?ywiamy mi?e

obrazy, ogl?daj?c zdj?cia, którymi
przepe?nione s? nasze aparaty
i komórki, i które najcz??ciej nigdy
nie zostan? w?o?one do albumu.

Przypadki Jakóba

Roku Pa?skiego 1640 Jakób Ruszczyk ze wsi Szarowoli nazwany, poddany dziedziczny

JW. Tomasza Zamoyskiego Kanclerza W. Koronnego przez lat 24. Skryt? S?dów Pana

Boga dyspozycy? od m?odo?ci nawiedziony czartostwem ettc. Gdy zatym od czarta by?
znacznie dr?czony przychodzi? do miasteczka Krasnobrodu, ( .. .) a potem iako szalony

biega? do Krasnobrodzkiego Boru. ( .. .) Czasu tedy jednego w dzie? Nay?wi?trzey Panny

Maryi ?nie?ney ( ... ) pobieg? do tego? Boru, a gdy wszed? troch? w Bor, iasnos? go wielka

ogarne?a ( ... ), a w tym g?os iakoby Niewiasty iakiey s?yszy te s?owa mówi?cey do siebie:

.Postaui tu Figur?, albowiem tu b?dzie si? chwa?a Syna mego odprawowa?a, a na znak tego,
wiedz o tem, ?e iu? ieste? od Czarta uuiolnionu'", Tymi s?owami Miko?aj Stworzy?ski

rozpoczyna opis historii obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej i ko?cio?a, w którym
si? znajduje. S? one ?wiadectwem objawienia Matki Bo?ej i dokonania si? za Jej

przyczyn? pierwszego cudu.

A to dopiero pocz?tek niezwyk?ych rzeczy, które zacz??y si? dzia? w tym

miejscu. Kiedy uzdrowiony Jakub, po pokonaniu wielu przeszkód i trudno?ci,

wystawi? figur? w borze przy so?nie, zacz?li przybywa? do niej ludzie, którzy
za po?rednictwem Matki Bo?ej prosili i otrzymali potrzebne ?aski. W dowód

wdzi?czno?ci zostawiali wota oraz obrazki.

Ma?ymi krokami nadchodzi jesie?.
Mimochodem spowalniamy, robimy

si? troch? nostalgiczni, refleksyjni,

dzi?ki temu mo?emy zobaczy? pewne

miejsca z innej perspektywy. Tam gdzie

podczas letnich miesi?cy by?o gwarno

i ludno, teraz odnajdziemy cisz?, spokój
i przestrze?.

Jesieni? 1648 r. miejsce to zosta?o zniszczone przez wojska Bogdana

Chmielnickiego, a krasnobrodzianie, wracaj?c wiosn? do swojej wsi, znale?li pod
sosnio obrazek nie wielki Naj?wi?tszej Maryi Panny na ziemi le??cy w niczym nie naruszony

ani zepsowany chocia? przez pi?? miesi?cy ( ... ) na cz?stych deszczach ?niegach ( ... ) bez

?adnego przykrycia ( .. .) zostawa?, na wilgotney i b?otnistey ziemi',
Na jesienn? por? proponuj?

odwiedzenie "cudnych"
- dos?ownie

i w przeno?ni
-

miejsc opisanych przez

Miko?aja Stworzy?skiego, archiwist?

Ordynacji Zamojskiej, który w 1834 r.

dokona? opisania statystyczno

historycznego dóbr Ordynacji Zamojskiej.

Obrazek uznano za cudowny. Z pomoc? w jego uczczeniu przysz?a mieszka?com

miasteczka ordynatowa Katarzyna Zamoyska, która w 1664 r. ufundowa?a

drewnian? kaplic? i ten?e obrazek w?asnemi r?kami swoiemi w kwiaty z przednich pere?,
w kleynoty i insze bogate sztuki ( ... ) przuozdobi?a).

W swoJeJ pracy Stworzy?ski

opisa? tak?e miejscowo?ci, w których

dokonywa?y si? objawienia i cuda,

szczegó?owo i barwnie podaj?c ich

przebieg. Miejsca te, otoczone czci?,

istniej? do dzi? i warte s? zwiedzenia

nie tylko ze wzgl?dów religijnych
i duchowych, ale te? jako przyk?ady

wspania?ej architektury bogatej
historii. J ak by tego by?o ma?o,

najcz??ciej znajduj? si? w otoczeniu

niezwyk?ej roztocza?skiej przyrody.

Wspólnym mianownikiem tych miejsc s?

s?owa klucze, takie jak objawienia, cuda,

?ród?a, puszcza, zakonnicy, Zamoyscy, Jan

Micha? Link, barok, niespokojny wiek XVII.

To one zaprowadz? nas do sanktuariów

i ?wi?tych miejsc dawnej Ordynacji

Zamojskiej. Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, fot. Edward S?onietaski
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Do opieki nad kaplic? i obrazkiem jej syn, Jan Sobiepan Zamoyski sprowadzi?
z Janowa Ord ynackiego ojców dominikanów. Ju? po pierwszym objawieniu, którego

dost?pi? Jakub Ruszczyk, teologowie, m.in. z Akademii Zamojskiej, prowadzili
badania maj?ce na celu stwierdzenie autentyczno?ci wydarze? w krasnobrodzkim

borze. W ich analizach opisane zosta?y liczne ?wiadectwa dokonanych cudów.

Wydarzenia te uznano za prawdziwe i wydano zgod? na rozpowszechnianie kultu

Matki Bo?ej w Krasnobrodzie.

Pustynia w ray zamieniona

J ak przysta?o na Królow?

Roztocza, Matka Bo?a Krasnobrodzka

mieszka u podnó?a roztocza?skiego

wzniesienia, Che?mowej Góry,
w otoczeniu pi?knych starych drzew.

Prowadz?ca od ?wi?tyni zabytkowa

aleja kasztanowo-brzozowa, nazywana

Alej? NMP, wyznacza drog? do miejsca

pierwszego objawienia Maryi Jakubowi

Ruszczykowi. Znajduje si? tam Kaplica

Objawie?, zbudowana na ?ród?ach,

z których wyp?ywa krystalicznie czysta

woda, uznawana przez jednych za

wod? o w?a?ciwo?ciach leczniczych lub

wr?cz uzdrawiaj?cych, a przez innych

po prostu za smaczn? wod? ?ródlan?.

Od Doktorów opuszczona

Niezwyk?o?? obrazka potwierdzi?y wydarzenia z 1673 r., kiedy obrazek w stanie

nienaruszonym zosta? wydobyty ze zgliszcz kaplicy spalonej przez Tatarów.

Siedem lat pó?niej Nayiasnieysza Marya Kazimiera Królowa Polska ( ... ) blizk?

porodzenia b?d?c, w takim niebezpiecze?stwie znaydowa?a si?, ?e nie tylko od Doktorów

wcale zdesperowana, ale i opuszczona zosta?a, a zatem wpó?umar??, do Ko?cio?a

Krasnobrodzkiego przywieziona by?a, gdzie iak: tylko do ust iey cudowny obrazek Matki

Bozskiey przy?o?ono, zaraz iakoby z g??bokiego snu obudzona zosta?a, i daley coraz lepiey
mie? si? pocz??a".

Wyrazem wdzi?czno?ci królowej Marysie?ki Sobieskiej za odzyskanie

zdrowia by?o ufundowanie murowanego ko?cio?a. Barokowa ?wi?tynia zosta?a

wybudowana wg projektu Jana Micha?a Linka w latach 1690-1699. Prace budowlane

kontynuowano przez kilkadziesi?t nast?pnych lat. Do ?wi?tyni dobudowano

klasztor z dzwonnic?, ogrodzenie z bramkami i kaplic?, krucht? oraz wzniesiono

monumentaln? fasad?, któr? mo?emy podziwia?do dzi?.

Krasnobród jest najbardziej

znanym sanktuarium maryjnym na

Roztoczu, a tak?e jednym z niewielu

w Polsce, w których objawienia
Matki Bo?ej zosta?y uznane przez

Ko?ció?. Jednocze?nie jest to jedyny

udokumentowany przypadek objawienia

Maryjnego w Polsce, w którym Matka Bo?a

przychodzi jako Pogromicielka Szatana

i Uzdrowienie ludzi zniewolonych przez

z?ego ducha».

Jasne, przestronne wn?trze jednonawowego ko?cio?a ol?niewa wchodz?cych

z?oconymi dekoracjami XVIII-wiecznych, pó?nobarokowych o?tarzy. W?ród

nich najbardziej zachwyca o?tarz g?ówny, wykonany przez znanego rze?biarza

i snycerza Jana Mauchera. Zdobi?ce go postaci dominika?skich ?wi?tych

naturalnych rozmiarów, anio?y i putta oddaj? ho?d Pani Roztocza, której cudowny

obrazek umieszczony jest w ?rodkowej cz??ci o?tarza. Objawienia Matki Bo?ej mia?y
tu miejsce kilkukrotnie. a ostatnie

udokumentowano w 2003 r. I tak jak
w XVIII w. przybywali do Krasnobrodu

p?tnicy, nie tylko z okolicy, ale równie?

z Przemy?la, Lwowa, a nawet Kijowa,
rówruez obecnie ka?dego roku,

szczególnie 1 i 2 lipca, odwiedzaj?

ma?? Cz?stochow? rzesze pielgrzymów
z ca?ego regionu. W tych dniach

odbywaj? si? uroczysto?ci odpustowe
Matki Bo?ej Jagodnej, zwi?zane ze

?wi?tem Nawiedzenia NMP, które

zgodnie ze staropolsk? tradycj?
obchodzono w?a?nie 2 lipca. Tego dnia

okoliczna ludno?? nie zbiera w lasach

owoców, poniewa? nie mo?e zabrakn??

jagód i malin dla brzemiennej Maryi,

w?druj?cej do El?biety ?cie?kami

roztocza?skich lasów.

Jest to ten sam XVII-wieczny obrazek, o którym pisze Stworzy?ski. Niewielki,

o wymiarach 9 x 14 cm, wykonany technik? graficzn? na papierze mszalnym,

przedstawia wizerunek Maryi adoruj?cej le??ce u jej stóp Dzieci?tko na tle ogrodu

ró?anego. W 1964 r. zosta? zawieszony w prawym górnym rogu powi?kszonej kopii

obrazu, wykonanej przez krakowskiego malarza Tadeusza Korpala. Rok pó?niej,
w obecno?ci ok. 100 tys. wiernych, odby?a si? uroczysta koronacja obrazu Matki

Bo?ej Krasnobrodzkiej na prawie papieskim.

Wydarzenia z 1640 r. na zawsze

zmieni?y oblicze niewielkie go miasteczka,

po?o?onego nad krasnym brodem

na Wieprzu, w?ród lasów i niezbyt

urodzajnych pól. Pustynia zosta?a

zamieniona w raj. Tak okre?la rozwój kultu

Matki Bo?ej Krasnobrodzkiej dominikanin

z krasnobrodzkiego klasztoru, o. Jacek

Majewski w dokumencie z 1753 r.Sanktuarium Matki Bo?ej w Janowie Lubelskim, fot. Jaros?aw Lalik

23ZKK Nr 3 (136) 2018



DROGI I BEZDRO?A

o znamiennym tytule Pustynia w ray

zamieniona. W tym samym tonie brzmi?
s?owa dawnej pie?ni p?tniczej: Dziedziczko

raju w Krasnobrodzkim lesie / g?o?no o Tobie

st?d si? echo niesie / Po ca?ej Polsce, ?e?

puszcz? zmieni?a / W wdzi?czny raj, gdy? si?

tu, Panno, zjaunio".

jakoby anielska w bia?ych szaciech, w wielkiey iasno?ci i ?piewanie jakie? uidzieczne=.

Przekonanych pocz?tkowo, ?e odbywa?y si? tu jakie? uroczysto?ci, wyprowadzili
z b??du mieszczanie, którzy powiedzieli im, ?e w mie?cie ?adnej procesji nie

by?o. Przekazane przez rybaków pod przysi?g? widzenie sprawi?o, ?e ( .. .) wi?ksze
nabo?e?stwo pomna?a?o si? w ludziach, przeciwko temu cudownemu mieyscowi, gdzie
iu? nie tylko modlitwy odprawowali swoie, ale te? chorych z roznemi dolegliwo?ciami
strapionych ofiarowali i nie bez ukontentowania swego, ( ... J pocieszeni cudownym
sposobem zostaioali",Czy istnieje raj na ziemi, czy

w Krasnobrodzie poczujemy t? odrobin?

raju? Zdecydowanie warto to sprawdzi?.

W takiej sytuacji ksi?dzu plebanowi nie pozosta?o nic innego, jak tylko zda?

relacj? o wszystkim, co si? dzia?o, biskupowi krakowskiemu. Jeszcze tego samego
roku przyby?a do miasteczka komisja, która po zbadaniu sprawy i przes?uchaniu
?wiadków uzna?a, ?e wydarzenia te s? nadprzyrodzon? interwencj? Boga
za po?rednictwem Matki Bo?ej.

Panna Przenayswi?tsza

mi?dzy dwiema anio?ami

Pi?? lat po objawieniach
Matka Bo?a las kawaw krasnobrodzkim borze na obrze?u

przepastnej Puszczy Solskiej, we wsi

Bia?a, nazwanej pozrue] Janowem

Ordynackim, ponownie mia?y miejsce

niezwyk?e zdarzenia. Roku tedy Pa?skiego

1645, gdy ieden ubogi Rzemie?lnik

rzemios?a bednarskiego na [mie Woyciech
Boski cz?owiek bardzo nabo?ny i Pana Boga
si? boi?cy szed? w nocy z Rudy gdzie na ten

czas mieszka?, w dzie? zaduszny na Jutrznie

( ... J pokaz e mu si? na ten czas Panna

Przenayswi?tsza, (. .. J w wielkiey iasnosci

mi?dzy dwiema anio?ami, wszyscy koloru

czerwonego, ?wiece w r?ku swoim maiqc

zapalone i mówi?c do niego takie s?owa "Jest
wola Boska a?eby si? tu chwa?a iego na tym

mieyscu i pami?tka moia odprawowa?a, idz

zaraz i powiedz to kap?anowi poblizszemu
i Urz?dowi swo iem u "7.

Uznanie autentyczno?ci objawie? spowodowa?o dalszy rozwój kultu

i umo?liwi?o wybudowanie w mIeJSCU objawie?, przy ?róde?ku z cudown?
wod?, drewnianej kaplicy (1647-1648), w której umieszczono ofiarowany przez
III ordynata Jana Zamoyskiego obraz Matki Bo?ej ?askawej. Nap?yw pielgrzymów
by? tak wielki, ?e wkrótce podj?to decyzj? o wybudowaniu drewnianego ko?cio?a

i klasztoru dla dominikanów, przyby?ych tu w 1660 r. na zaproszenie ordynata.
Fundatorem obiektów zosta? Jan Sobiepan Zamoyski. "Dobrodziejk?" ko?cio?a

i zakonu by?a równie? jego siostra Gryzelda Wi?niowiecka z Zamoyskich.
Rodzinie Zamoyskich zawdzi?czamy równie? wybudowanie okaza?ego zespo?u

ko?cielnego parafii pw. ?w. Jana Chrzciciela, zachowanego do dzi?. Budow?

murowanej ?wi?tyni rozpocz?to 1694 r. wg projektu wspominanego ju? nadwornego
architekta Zamoyskich Jana Micha?a Linka, ale jej budowa, przebiegaj?ca etapami,
trwa?a prawie 100 lat.

Ko?ció? otrzyma? form? okaza?ej, trójnawowej bazyliki w stylu barokowym,
z szerok? fasad?, ozdobion? z dwóch stron wie?ami. Po przekroczeniu mrocznego

przedsionka, jeste?my zaskoczeni jasn?, pe?n? rokokowego przepychu przestrzeni?

wn?trza.

W ?wi?tyni znajduje si? a? 11 XVIII-wiecznych drewnianych o?tarzy,
utrzymanych w jasnej tonacji, mieni?cych si? z?oconymi detalami. W?ród nich

przemykaj? ?wi?ci, znieruchomiali na obrazach i w drewnianych rze?bach. Swoje
miejsce znale?li tu Jan Chrzciciel i jego rodzice: ?w. El?bieta i ?w. Zachariasz,

Przestraszony Wojciech pos?usznie

opowiedzia? o swoim widzeniu

ksi?dzu proboszczowi, ale ks. Walenty
D?browski nie tylko ?eby mia? temu dawa?

wiar?, ale te? zgromiwszy go przykrymi

s?owy, grozi? mu ieszcze srogim karaniem

[ .. .]8. Dlatego te? kiedy Wojciech
znowu idzie na Roraty w dzie? Pocz?cia

Nayswi?tszey Panny, pokazuie si? mu

znowu Panna Przenayswi?tsza na tym?e

mieyscu gdzie i przed tym, w wielkiey
iasno?ci tak?e i mi?dzy dwiema anio?ami

[ .. .]9, zobowi?zuj?c go, aby ponownie

opowiedzia? o objawieniu proboszczowi.
Nie znalaz?szy znowu zrozumienia

u duchownego, Wojciech przedstawi?

swoje widzenie mieszczanom, którzy
na miejscu objawienia postawili figur?
i przy niej odprawiali nabo?e?stwa.

Potwierdzeniem wcze?niejszych

objawie? by?y wydarzenia, które mia?y

miejsce pewnej nocy w 1646 r., kiedy
to dwaj rybacy ?owili ryby w stawie

nagle pokazuie im si? Processya Sanktuarium ?w. Stanis?awa w G?recku Ko?cielnym, fot. Edward S?oniewski
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?w. Florian, ?w. Katarzyna ze Sienny, ?w. Jan Ewangelista, ?w. Miko?aj,
?w. Wincenty Ferrariusz, ?w. Antoni, ?w. Tekla i wielu innych. Najcenniejszym
obrazem jest wizerunek Matki Bo?ej ?askawej, zwanej te? Ró?a?cow?, znajduj?cy

si? w o?tarzu g?ównym.

Z puszczy do wsi cz?sto przychodzi?
m?odzian Jan Socha. Pewnego razu,

id?c z Rusinem Kluzem, zobaczy?
nad sob? jasno??, z której wy?oni?a si?

posta? podobie?stwo Biskupa wyra?aj?cal).

Przestraszony m?odzieniec zacz??

ucieka?, a jego strach przerodzi? si?

wr?cz w panik?, gdy posta? przemówi?a
do niego i poprosi?a o nó?. Dopiero

gdy us?ysza? s?owa: nieboy ci? grzeszna

duszo Jam jest Stanis?aw S. M?czennik

Chrystusów Biskup Krakowski, day mi no?a

nie zabii? ci?, ale naznacze mieysce ?wi?te,

gdy? na tey puszczy b?dzie moie Ziawienie,

na chwa?? Panu Bogu w Troycy jedynemul4,

ca?y dr??c, poda? nó? biskupowi.
?w. Stanis?aw przy pomocy ga??zek

brzozowych wszczepianych w sosny

wyznaczy? miejsca wystawienia kaplic:

pierwsze, gdzie si? objawi? i drugie nad

rzek?. Biskup obieca?, ?e w tey wodzie

kto si? z dobr? wiar? obmyie, od wszelkiey

choroby wolnym zostanie'>, Wyznaczy?
tak?e miejsce, gdzie nale?a?o zbudowa?

ko?ció?.

Obraz janowskiej Madonny zosta? namalowany w XVII w. przez nieznanego

artyst? na wzór obrazu MB ?nie?nej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie.
W 1762 r. uznano go za cudowny, a w 1985 r. koronowano dzi?ki decyzji papie?a

Jana Paw?a II.

Zjawienie

Odwiedzaj?c. to "cudowne miejsce", warto zwiedzi? równie? dobudowany
do ?wi?tyni w XVIII w. klasztor oraz znajduj?c? si? na przyko?cielnym cmentarzu

kaplic? Zjawienie, pod któr? bije ?ród?o znane ju? w 1688 r.

Woda, maj?ca w?a?ciwo?ci lecznicze, zw?aszcza przy chorobach gard?a i oczu,

podawana jest do dwu czerpade? znajduj?cych si? obok kaplicy.
Za kaplic? rozci?ga si? wspó?cze?nie urz?dzony plac Ró?a?cowy z 15 rze?bami

przedstawiaj?cymi tajemnice ró?a?cowe. Teren ko?cio?a otoczony jest murem

z bram? - dzwonnic? prowadz?c? do ko?cio?a. Od strony ulicy na murze

umieszczono zegar s?oneczny.
Obraz Matki Bo?ej ?askawej w janowskim sanktuarium wpisany jest na list?

cudownych obrazów w Polsce. Kult tego miejsca jest ci?gle ?ywy. Od ponad 300 lat

dziej? si? tu rzeczy niezwyk?e, a wierni otrzymuj? za przyczyn? Matki Bo?ej wiele

?ask. Znajduj?ca si? w sanktuarium ksi?ga cudów i ?ask zawiera relacje 186 osób,

które zosta?y cudownie uzdrowione na przestrzeni 141 lat, pocz?wszy od 1645 r.

Aby do?wiadczy? niezwyk?o?ci tego miejsca, najlepiej przyby? tu 8 wrze?nia

na uroczysto?ci odpustowe z okazji ?wi?ta Narodzenia NMP, kiedy modli si?

wspólnie kilkana?cie tysi?cy wiernych.

N a pro?b? biskupa wystawiono figur?,
do której przychodzili ludzie, prosz?c

o pomoc ?w. Stanis?awa. O cudach, które

dzia?y si? za jego wstawiennictwem,

dowiedzia? si? ordynat Marcin

Zamoyski, który ufundowa? w tym

mieJscu kaplic? i sprowadzi?
do opieki nad ni? franciszkanina,

ks. Antoniego Terleckiego. J ak pisze

Stworzy?ski: Przyjemna by?a ofiara
P. Bogu i S. Stanis?awowi. Gdy?
ten?e JW. Marcin Zamoyski Podskarbi

poiechawszy z woyskiem pod Chocim

w Roku 1673 ( .. .) 30,000 Turków trupem
na placu marsowym po?o?y?16•

Nie boy Si, grzeszna duszo

Pozostaj?c nadal na skraju Puszczy Solskiej i Równiny Bi?gorajskiej, przenie?my

si? nad rzek? Szum, gdzie le?y niewielka wie? Górecko Ko?cielne. Jak pisze

Miko?aj Stworzy?ski, cytuj?c s?owa gwardiana i proboszcza ko?cio?a w Górecku,

ojca Maleckiego z 1830 r.: Za panowania Jana Kazimierza trzeciego Króla Polskiego, gdy
wielki Rebelizani Bohdan Chmielnicki w Roku 1648, dnia 7 Pa?dziernika ( .. .) pod Fortec?

Zamojsk? podst?pi? (. . .) w ten czas kto ?yw by? ( ... ) po lasach i do?ach kry? si? musia?,

co te? i Gorecezanie uczynili, zagnawszy byd?o w Puszcz? g??bok?12.

Sanktuarium ?w. Stanis?awa

Dzi?ki ofiarom parafian i pielgrzymów
oraz wsparciu ordynata zacz??o

powstawa? sanktuarium ?w. Stanis?awa,

którym opiekowali si? franciszkanie

konwentualni. Wokó? niego tworzy?a si?

osada, nazwana Góreckiem Ko?cielnym.

Obecny drewniany ko?ció? ufundowa? Jan

Jakub Zamoyski w 1768 r.

Trzynawowa ?wi?tynia zosta?a

zbudowana z modrzewiowego drewna.

Wn?trze ozdobiono barokowo-rokokowym

wyposa?eniem, wykonanym w latach 1769-

1779 przez braci Jana i Jakuba Maucherów.

?w. Stanis?aw zaj?? nale?ne miejsce

Kaplica "pod d?bami" w Górecku Ko?cielnym, fot. Edward S?oniewski
w o?tarzu g?ównym, gdzie umieszczono
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po?wi?cony mu obraz. Jego posta? jest
obecna tak?e w drewnianej kaplicy,

stoj?cej w otoczeniu wiekowych d?bów.

Drzewa te nabieraj? szczególnego
znaczenia w odniesieniu do legendy,
która mówi, ?e przysz?y ?wi?ty urodzi?

si? na polanie, w?a?nie pod d?bem.

pod przysi?g?. Mo?emy w nie wierzy? lub nie, ale niew?tpliwie opisane powy?ej

miejsca s? cz??ci? dziejów naszego regionu. Ich historia, nierozerwalnie zwi?zana

z histori? naszego "kraju, liczy sobie ju? od ponad 350 lat.

Sanktuaria w Krasnobrodzie. Janowie Lubelskim czy Górecku Ko?cielnym ci?gle

przyci?gaj? nie tylko rzesze pielgrzymów, ale tak?e licznych turystów, chc?cych

poczu? ich nie zwyk?? atmosfer?. "Cudne" miejsca Miko?aja Stworzy?skiego mamy

w zasi?gu r?ki, mo?e warto odkry? je na nowo, a przy okazji odnale?? w?asne

niezwyk?e miejsca na Roztoczu?D?bowa aleja prowadzi nas dalej,
a? do rzeki Szum, przy której po?o?ona

jest kolejna kaplica, po?wi?cona

patronowi ko?cio?a. Za rzeczk?

znajduje si? ?ród?o z uzdrawiaj?c?

wod?, porównywan? do krynickiej

wody Zuber.

Agnieszka Linek

-

uko?czy?a histori? na UMCS w Lublinie. Przewodnik turystyczny PTTK, pracuje
w Wy?szej Szkole Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu.

Ka?dego roku 8 maja t?umy

pielgrzymów przybywaj? do Górecka

na uroczysto?ci odpustowe, aby

otrzyma? b?ogos?awie?stwo relikwiami

?w. Stanis?awa. Parafia górecka
w 1998 r. otrzyma?a autentyczne

relikwie - w postaci odrobiny palca

?wi?tego
- od ówczesnego kardyna?a

Karola Wojty?y.

Przypisy:
1. M. Stworzy?ski, Opisanie statystyczno-historyczne dóbr Ordynacyi Zamoyskiey przez MiJro?aja Stworzy?skiego
archiwist?, 1834, maszynopis, kopia r?kopisu nr 1815, Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1900, t. m, s. 87.
2. Tam?e, s. 89.

3· Tam?e, s. 90.

4· Tam?e, s. 91.

Odwiedzaj?c sanktuarium
5· K. Guzowski, Matka Bo?a z Krasnobrodu: patronka egzorcystów i obro?czyni dreczorqch, "Egzorcysta", 2015, nr 7,

s·30.?w. Stanis?awa, warto te? pami?ta?, ?e jest
on jednym z g?ównych patronów Polski

i Polaków, równie? tych na emigracji,
a historia o jego rozcz?onkowanym
ciele, które cudownie si? zros?o, by?a

pokrzepieniem w czasach rozpadu Polski

i umacnia?a wiar? w jej odrodzenie.

6. J. Majewski, Pustynia w Ray zamieniona, Lublin 2015, s. 1<}8.

7. M. Stworzy?ski, Opisanie ... , tam?e, t. m, s. 55.

8. Tam?e, s. 56.

9· Tam?e, s. 56.
10. Tam?e, s. 56-57.
11. Tam?e, s. 57-

12. Tam?e, s. 43.

13· Tam?e, s. 43.

14- Tam?e, s. 44·Obecno?? ?w. Stanis?awa.. jest
15. Tam?e, s. 44.

nierozerwalnie zwi?zana z roztocza?skim

krajobrazem. O okoliczno?ciach jego

pojawienia si? w tym miejscu opowiada

przepi?kna legenda o stworzeniu

Roztocza powstaniu ziemskiej

rezydencji g?ównego patrona Polski

w sercu tej krainy. Autorem opowie?ci jest
ks. Tadeusz Sochan, wieloletni proboszcz

góreckiej parafii. Jak sam mówi o sobie,

ma równie? wielk? cze?? i ogromny

d?ug wdzi?czno?ci wobec Matki Bo?ej

Krasnobrodzkiej, poniewa? jako dziecko,

b?d?c ju? bliskim ?mierci, za jej przyczyn?

odzyska? zdrowie.

16. Tam?e, s. 45.
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2006, nr 4, s. 30-32.

K. Guzowski, Matka Bo?a z Krasnobrodu: patronka egzorcystów i obro?czyni dr?czonych, "Egzorcysta", 2015, nr 7, s.

30-32.

D. R. Kawa?ko, Kaplice na ?ród?ach, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny", 2006, nr }/4, s. 51-59·

?. Kot, Z ziemi w?oskiej na Roztocze, "Niedziela Zamojsko-Lubaczowska", 201}, nr 17.

J. Majewski, Pusiqnia w Ray zamieniona, Lublin 2015.

R. Marsza1ec, W Maryjnym Krasnobrodzie. Zamo?? 2010.

A. Niedba?. W ma?ej Cz?stochowie, "Gazeta Wyborcza", 1999, nr 199, dod. "Gazeta w Lublinie", nr 199, s. 4.

A. Paw?owski, Roztocze, Puszcza Solska, lAsy Janowskie i Wy?yna Wo?y?ska (cz??? polska). Przewodnik turystyczny,
Warszawa 2000.

A. Pikula, Objawienie ?w. Stanis?awa Biskupa M?czennika, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny", 1998, nr 1, s. 72-'75.

G. R?kowski, Przez trzy puszcze, Warszawa 1984.
E. S?oniewski, W?drówki po szlakach turystycznych Roztocza, Zamo?? 1997.

M.A. Stawecki, Gdzie cisza ?piewa,,, Kronika Tygodnia", 2002, nr 16, s. 13.
Miko?aj Stworzy?ski w swoim

r?kopisie wspomina tak?e inne cudowne

mIeJsca. Pisze o Puszczy Solskiej
i objawieniach ?w. Marii Magdaleny,
o Lipsku, gdzie dochodzi?o do

uzdrowie? po obmyciu wod? ze ?ród?a

za po?rednictwem ?w. Romana.

Przytaczane przez niego wydarzenia

oparte s? najcz??ciej na spisanych du?o

wczesrueJ dokumentach, popartych

cz?sto ?wiadectwami ludzi zeznaj?cych

M. Stworzy?ski, Opisanie stl1tystyczno-historyczne dóbr Ordynacyi Zamoyskiey przez Miko?aja Stworzy?skiego
archiwist?, 1834 r., maszynopis, kopia r?kopisu nr 1815, Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1900, t. m.

A. Szyku?a-?ygawska, Matka Boska Krasnobrodzka Szafarka ?ask, Pocieszsfcielka Zamojszczyzny, Lublin 2015.

P. W?ad, Roztocze. Puszcza Solska, Rzeszów 2009.

Matka Bo?a Jagodna, "Nasza Arka. Miesi?cznik Rodzin Katolickich", 2015, nr 7 (175), s. 5·

Pustgnia w raj zamieniona, "Nasza Arka. Miesi?cznik Rodzin Katolickich", 2015, nr 7 (175), s. 5·
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Wieczór autorów Zamo?cia. Ulica Poetycka 2018

Literacki Zamo??

Ulica poetycka to jedno z najciekawszych wydarze? w roku kulturalnym Zamo?cia. Rozpocz??a si? 26 maja na Rynku

WOdnym Krakowskim Salonem Poezji w Zamo?ciu. Wydarzenie nosi?o tytu? Zamo?? Niezwyk?y w powie?ciach i poezji Piotra

Szewca. Utwory Piotra Szewca czytali: Irena Jun, Anna Kuku?owicz i Piotr Johaniuk.

W Ksi?garni B. Le?miana odby?o si? spotkanie z Joann? Roszak - autork? publikacji eseistyczno
-

naukowych i wierszy. N a Rynku

Wodnym koncert da? Marek Dyjak.
Powodzeniem cieszy? si? ustawiony tam Literacki Karmnik (projektu Magdaleny Filipskiej), za po?rednictwem którego mo?na

by?o "nakarmi?" kogo? g?odnego literatury (zostawiaj?c co? dobrego do poczytania).

Przed restauracj? Comer Pub ods?oni?ta zosta?a rze?ba Lesmianounj Srebro? autorstwa Bart?omieja S?czawy, ufundowana przez

Rotary Club Zamo??. Srebronia czyta? Micha? Dudzi?ski. Wy?wietlony zosta? tak?e film Drzewa ksi??kowe wg B. Le?miana, który

zrealizowali Anna Chabros-Pi?at i uczniowie Liceum Plastycznego w Zamo?ciu.

W niedziel?, 27 maja w Centrum Synagoga odby? si? Wieczór autorów Zamo?cia, a potem prezentowany by? spektakl Raport
z obl??onego miasta (przygotowany z okazji Roku Zbigniewa Herberta) w re?. Piotra Linka i wykonaniu uczniów I LO im. J. Zamoyskiego
w Zamo?ciu.

Robert Gomu?ka pokaza? swoje najnowsze prace, a o muzyczny klimat UliC1j Poetyckiej zadbali gitarzysta klasyczny Andrzej Fil

i wokalistka Magdalena Sa?amacha.

Wydarzenie wspó?finansowa?o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Zamo??.

Dalej prezentujemy utwory zamojskich autorów, zaproszonych na wieczór literacki.

Koncert Marka Dyjaka, fot. ZDKOs?oni?cie rze?by Srebroni?. fot. ZDK

Wieczór autorów Zamo?cia, fot. ZDK Praca nad filmem "Drzewa Ksi??kowe", fot. ZDK
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Grzegorz Bartko
Kap?an diecezji zamojsko-lubaczowskiej, rekolekcjonista, poeta, absolwent

dziennikarstwa WSKSiM w Toruniu. W 2012 r. wyda? tomik poetycki

pt. Na us?ugach naiwno?d. Laureat konkursu Szukamy polskiego Szekspira.

Jego artyku?y ukazywa?y si? w "Niedzieli" i w "?ródle".
Obecnie pracuje jako wikariusz w Horyszowie Polskim.

do anio?ów z katedry w Strasburgu
kolumna was unosi

jutrzenk?

ca?ym dniem

cieszy si? wami

opowiadaj o ogrodach
-

?nij

spacerujmy ?cie?k? po?ród dy?
ta drabina Jakubów

ten kamienny ?ad

zatrzymali?cie si? w ko?cu wieczór pogodny
bo jak mo?na tak wchodzi? i schodzi?

wynosz?c westchnienia w mistycznych koszach

nie jeste?cie przecie? górnikami

przemija
nie ma nas

a je?li nie

umazanymi ludzk? g??bi?
ju? nas nie ma

ju? nie ma

ale fa?dy waszych sukni

ale kszta?ty waszych d?oni
o nie

przecz?
przetrwamy ?mier? jak ?za

jeste?cie jednak
dok?d biegniesz po pó?nocy

jeszcze tyle chc? us?ysze?
inaczej nie móg?bym do was mówi?

opowie?ci o rozstaniach i powrotach te?zadmijcie w ko?cu w tr?by
do?? mam ju? zadzierania g?owy zosta? cho? na krótk? chwil?

kolumna was przygarnia dotknij czule moich oczu

chce trwa? kilka ciep?ych s?ów wypowiedz
kilka dobrych s?ów bym przetrwa? noc

tych kilka ciep?ych s?ów

tych kilka s?ów lakonik -

ja
mów dalej mów namaszczam stopy Jezusa

moimi marzeniamib?d? ci? s?ucha? dopóki mamy czas

mam ich troch?
twych kilka s?ów

to trwa
cichutko mów

Jezus cierpliwie pozwala si? dotyka?
chocia? bywam nieczu?y

o tym, ?e wczoraj wieczorem pada? deszcz

a je?li nie
jak to marzyciel wyrwany ze snu

nie chcesz mówi?

nie mówi? gdy ocieram stopy Jezusa

moim czasemto nie

mam go jeszcze troch?

marzenia przenikaj? przez rany

prze?lizguj? si? do nieba

wi?c nie mów nie

b?d? snem

konwalie len

?ródlany ?miech

wszystkim mi jeste?

tam sobie spokojnie czekaj?
niech czekaj? a? do chwili gdy do nich dotr?

i w ko?cu si? zrealizuj?
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Daniel Czubara
Urodzi? si? w 1986 r. Z wykszta?cenia nauczyciel, absolwent PWSZ

w Zamo?ciu i KUL w Lublinie, z zawodu dziennikarz. Pracowa?

w "Gazecie Zamojskiej", radiu Eska, dzienniku internetowym
Roztocze.net. Obecnie zwi?zany jest z "Kronik? Tygodnia".

Swego czasu autor wierszy. Dzi? cz??ciej od wierszy pisze felietony
o szerokim kr?gu tematycznym: od kultury' po polityk?.

Lubi czytywa? Fredr? i s?ucha? Lao Che.

Cz?sty bywalec biblioteki, si?owni i strzelnicy.

fot. A. Szumowski

***

zasuszy?em w szufladzie kilka

wierszy na lepsze dni

mia?em dzisiaj Ci je da?

lecz s?owa rozsypa?y si?

Koniec ?wiata

horyzont lekko zachwiany

kontynenty cia? le?? zalane po k?tach

ziemia pod lekkim gazem zatacza si? po orbicie

glob stan?? na g?owie

jaki ?wiat taki Armagedon

Dylemat
znowu mi?dzy m?otem a kowad?em

tak ?le a tak jeszcze gorzej

jak si? nie obrócisz dupa z ty?u

musz? wybiera?
mo?e rzuci? monet?

orze? czy reszka?

z?otówka staje kantem

""""""

Panie on jak pije
to tak jakby si? modli?

czasem pochylony czasem na kl?czkach

to oficjalnie rzuca i wyrzeka si?

to znowu z p?aczem wraca

po cichu

i szuka w kieliszku

Absolutu

Lesmianotoski "Srebrori", rze?ba Bart?omieja S?czaunj, fot. ZDK
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Beata G?owacka
-

Urodzi?a si? w 1971 r. w Zamo?ciu. Nauczyciel j?zyka polskiego
w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamo?ciu.

Ksi??ka poetycka Ikonostas, wydana przez Wydawnictwo Norbertinum w 2017 r.,

jest jej debiutem poetyckim. Tomik zaj?? drugie miejsce w XIV Ogólnopolskim

Konkursie Literackim na najlepszy poetycki debiut ksi??kowy roku (2017)

w ramach festiwalu Z?oty ?rodek Poezji w Kutnie, by? te? nominowany

do Nagrody G?ównej w XXIII Konkursie Poetyckim im. Anny Kamie?skiej.

******

wi?cej cierpienia(robertowi)

?yczy?a mi powierniczka pierwszych wierszycodzienno?? jak nawiedzona gosposia
zaciera ?lady

od tego czasu lektur? poetów

zaczynam od ?yciorysów
przes?ania wschody i zachody

niweluje zapachy

tak si? wzruszam ich losemrzadko pozwala uciec

przez skrzypi?c? furtk?

za któr? tamten dzie?

b?yszczy w s?o?cu

?e gubi? granic? mi?dzy geniuszem a do?wiadczeniem

kim by?by brodski

gdyby nie zimna zsy?ka za talent co od boga

nie wiem

i achmatowa z gromadk? roze?mianych dzieci wnuków

ile zapali?aby ?wieczek elegii ?alu

czy tak jasny bo pi?kny

czy jedyny
na tle chmurnego nieba

chc? mniej cierpienia
nawet za cen? poezjijab?ko

które ukrad?e?

to moja magdalenka
s?odko- kwa?na

cierpko- gorzka
***

w moim mieszkaniu

s? puste ?cianya czerwony sweter

ciep?o ca?ego ?wiata

i zapowied? ch?odnych nocy matka boska

zbi?a si? przy przeprowadzce

wspomnienie z cukierni

stasio mówi ?wi?ty józef
?e dobrze ?e ?y?eczki d?ugie
bo j?zyk za krótki

nie pasowa? do wystroju wn?trza

do dna nie si?ga mój ikonostas

to szyba

przez któr? wida? niebo
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Dariusz Górny
Pomys?odawca, wspó?organizator oraz prelegent wielu przedsi?wzi??

upami?tniaj?cych Zygmunta Klukowskiego. Inicjator powo?ania do ?ycia

Muzeum im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

Dwukrotny zdobywca pierwszego miejsca w Wojewódzkim
Konkursie Literackim (XI i XII), organizowanym przez Wojewódzki

Dom Kultury w Lublinie. Wspó?redagowa? ksi??k? dotycz?c?
historii 9 Pu?ku Piechoty AK Ziemi Zamojskiej, OP 9·

Autor tomiku po?wi?conego Zygmuntowi Klukowskiemu

Do Zygmunta Klukowskiego.

do zkszebreszin

powinowaty przez esencj? s?owa

krew wolno?? i socjalizm

pami?ci Jankiela Grojsera

stoimy na rynku
z potocznej codzienno?ci

tworzymy

ja i duchy tego miasteczka

w którym zamordowani ?ydzi

zbieraj? si? na minjan p?ynn? architektur? sk?adni

trwa?? my?lna kirkutowym wzgórzu
rozsiani jak kwiaty czerwonego maku

ocaleni

przez etyk? pracy

stoicki spokój

pogodny u?miech

s?o?ce opada ?arem

chybotliwie za?amuje si?

i spada bursztynowym py?em

ocalenijeszcze kilka pstrykni?? aparatem

kilka u?miechów przez ?wieck? ?wi?to??

niedzielne dandysowanie
na przekór intelektualnemu bana?owi

i trywialnemu cynizmowi

rzu t oka na kamieniczki

szpital klukowskiego, ko?ció?, synagog?

b?d?cy miar? dla samych siebie

poobiednia syto??

przechodzi w atrofi? pami?ci
i gnu?no?? my?lenia

ocaleni

przez

s?owo

pyzate twarze

ocaleniswobodne u?miechy

bezkompromisowo ?yczliwe

maluj? banalnie synagog?

o ca le ni

ocaleni

krew p?ynie w stron? zaty?ów
uderzenia ostatnie tchnienia

rozdzieraj?cy krzyk dzieci

og?uszaj?ce strza?y

Wiersze zosta?y opublikowane w tomiku Do Zygmunta

Klukowskiego, wydanym w 2017 r.

aj aj aj

mój sztetl szebreszin

miasteczko z wybitym z?bem
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Tadeusz Grygiel
Urodzi? si? w 1955 r. Wyda? ksi??k? Bilet na powrót (1994). Publikowa?

tak?e w zbiorach: Napisa? swój ?wiat. Zamojski Almanach Literacki

(1993), Przymierze S?owa. Antologia poezji nauczycieli (1998).

*** ***

Opu?ci?em domyKarolinie

zaleg?a w nich cisza i ple??
Zostawi?em butyW mojej g?owie wyrós? dom

skrzypienie pod?óg schodów i drzwi

do pokoju z lukarn?

które kiedy? nios?y mnie

niczym latawce nad ziemi?

N a zetla?ej s?o?cem fotografii

widz? ogród i stó? na trawie

Wygl?dam przez ni? na ogród

wdycham przedpo?udnie i wo? nadgni?ych gruszek

Wtedy zjawiasz si? tutaj przy którym siadali czasem rodzice

lecz nigdy razempodobna do ró?y z Ma?ego Ksi?cia

I wstali kiedy? od niego po raz ostatni

i jak zawsze osobno

D?ugo milczymy nie patrz?c na siebie

w nadziei ?e ten zupe?nie realny obraz

T? fotografi? te? porzuci?em jak nieudan? akwarel?

i kilka kobiet co z pó?mroku szaf próbuj? odzyska?

cho?by jakie? sfilcowane wspomnienie

nie rozp?ynie si?

jak nieopatrznie dotkni?ta holografia

Opuszcz? równie? mój obecny dom

na podobie?stwo plato?skiej jaskini

Dopóki wiem ?e gdzie? jeste?

dopóki twój g?os mnie ko?ysze

***

wyobra? sobie wszystkie

puste po mnie miejsca

?awk? w zdzicza?ym ogrodzie
i dom z którego ocala?

jedynie mur

***

Nie chc? napisa? tego wiersza

wyobra? sobie dotyk i szepty

co opu?ci?y cia?o

?yj? same

lecz wolna wola nie istnieje

najcz??ciej przypominaj? mi o tym

niezap?acone rachunki i widok z okna

w?ród ?ywio?ów

stamt?d przychodz?

Nowy dzie? og?asza

szans? na sukces w globalnej sieci

gor?czk? z?otastaj? przed tob? jak przed lustrem

w nadziei bunt mas

?e spo?ród powiek

wylec? motyle zaciekawienia

albo chocia? zadziwienie

które mog?oby o?ywi?

stygn?c? we mnie krew

Mie? czy by?

by? i mie?

by? albo nie by?

wytrwa? do ko?ca w milczeniu

zapewne jutro znowu tu przyjd?

by podarowa? ci czy jak ch?op w poczuciu krzywdy

pochwyci? siekier? i karczowa? wszystko na o?lepjeszcze jedno

puste po mnie miejsce
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I:.ukasz Wiktor Izarowski
Twórca, autor, filozof, przedsi?biorca. Absolwent kierunku fotografia na

UMCS w Lublinie. Pasjonat ró?nych form sztuki. Wiedz?, umiej?tno?ci
i do?wiadczenie zdobywa?, tworz?c skecze do kabaretu, opowiadania,

podr?czniki do gier RPG, zdj?cia, komiksy, gry planszowe, filmy
animowane oraz tysi?ce scenariuszy do reklam radiowych. Wielbiciel

zmian, samokszta?cenia i rozwoju osobistego. Ojciec i m?? poszukuj?cy
wci?? nowych wyzwa?. Pomys?odawca i wspó?autor wszystkich

historii w projektach Horror na Roztoczu oraz Horror na Roztoczu 2:

lnsomnia. Autor podr?cznika Rozgrywka Desperata (2013), wydanego

przez Z?ote My?li. Aktualnie tworzy pod pseudonimem Robert Abram.

Zofia z zaci?ciem wyciera?a kurze na nocnej szafce pokoju

hotelowego. Zawieszona niczym jesienny li?? kropla potu na skroni

czeka?a tylko, a? powoli sp?ynie w kierunku szyi. Firmowy uniform

uwiera? j? ju? od dawna, ale niemiecka szefowa nie mia?a lub nie

chcia?a go zamieni? na wi?kszy.

bab?, która jest do?wiadczona ?yciem. Tak by?o? Czy by?a ju? star?,

do?wiadczon? ?yciem bab?? Eryk mia? dopiero dziewi?? lat, a ona nie

mia?a nawet trzydziestu.
- Zarobi?a? ju? tam, co mia?a?? - warkn??a pani Malinowska.

- Mam jeszcze miesi?c do ko?ca kontraktu.

Zofia nienawidzi?a tej pracy, nienawidzi?a szefowej, nienawidzi?a

sytuacji, w której si? znalaz?a. Jednak by?a zdeterminowana zosta?

jeszcze przez jaki? czas, by zarobi?. To by? ju? pi?ty miesi?c jej

wygnania.

- Dobrze jakby? si? uwin??a. Ja nie mam zamiaru d?u?ej za ciebie

wszystkiego robi?.

- Ale ja te? nie pracuj? dla siebie -

prawie zaskomla?a.

- Ju? to s?ysza?am. Nie mydl mi oczu kredytami. Nie trzeba by?o ich

Telefon zawibrowa? jej w kieszeni. Sp?oszonym wzrokiem

rozejrza?a si? po pokoju. Wszyscy pracownicy mieli zakaz zabierania

ze sob? telefonów. Udaj?c, ?e nie czuje wibracji, uda?a si? do

hotelowej ?azienki. Jej na oko osiemdziesi?cioletnia szefowa, Niemka

z urodzenia, niczym prawdziwy gestapowiec ?ledzi?a z nami?tno?ci?

dzikiej hieny wszystkie potkni?cia swoich pracowników. Uwielbia?a

znajdowa? w ten sposób oszcz?dno?ci.

zaci?ga?.
- Ale to nie moje ...

- To niewa?ne. Chcesz wiedzie?, co z nimi, czy nie? - znowu

westchnienie. Tym razem oznacza?o: "Wyrodna matka".

- No, pewnie! Tak, mamo ... pani Malinowska.

Zm?czonym tonem te?ciowa zacz??a wyk?ada?.
- Samochód do kasacji. Stefanowi niewiele si? sta?o. Kilka zadrapa?.

Eryk nie odzyska? jeszcze przytomno?ci. Nie ma ?adnych obra?e?,

ale nie wiedz?, kiedy si? wybudzi, wi?c trzeba b?dzie do niego

je?dzi?, a ja nie mam czasu ... bo mam du?o swoich i ca?e mnóstwo

twoich spraw na g?owie. Nie b?d? ukrywa?a, ?e mi si? to nie podoba.
Ju? sam tyto? to praca ponad jednego cz?owieka, a przecie? zanim

przywieziesz pieni?dze, kto? te twoje kredyty musi op?aca?
- ze

s?uchawki spoliczkowa? Zofi? d?wi?k spluni?cia.

?azienka by?a schludna, elegancka i prawie pusta. Tylko

niezb?dne rzeczy. Optymalnie, a nie ekstrawagancko. Cz?sto to

s?ysza?a od kole?anek, rozmawiaj?c o zwyczajach Niemców, których

zna?y.

Spojrza?a na wy?wietlacz.

"Dom"?

Nacisn??a zielon? s?uchawk? i przy?o?y?a telefon do ucha.

- Stefan? -

zaszepta?a, przykrywaj?c d?oni? usta. - Tak bardzo chcia?abym tam by?, ale te kredyty ...

W telefonie zaskrzypia? g?os te?ciowej.
-

Zdarzy? si? wypadek.

- Wiem, ?e nie mo?esz przyjecha?. Chcia?am tylko, ?eby? wiedzia?a,

?e wszyscy tutaj ci??ko pracuj?, ?eby? ty mog?a sobie urlopowa?
w Niemczech.?adnych wst?pów. ?adnego "cze??" czy "dzie? dobry". To by?a

w?a?nie jej te?ciowa. Niczym tort z cebuli, czosnku i cytryny. Dla

obcych posypany cukrem pudrem. Ona nie dostawa?a ju? kawa?ków

ze s?odkim proszkiem. Tylko baz? tortu. Cebul?, czosnek i cytryn?.

Zawsze.

-Ale ...

- Ale, ale, ale! Rodzina bez matki i ?ony to ju? wrak rodziny. Sama

sobie pomy?l, co z tym zrobi?.

-Ale ...

- O mój Bo?e! Co si? sta?o? -

jej g?os zadr?a?. Zacz??a nerwowo kr??y?

po ?azience.

-No, cze??.

I sygna?. Nienawidzi?a tego, ale te?ciowa nigdy nie czeka?a. To ona

musia?a postawi? kropk? nad "i". To ona musia?a wypowiedzie?
ostatnie s?owo. Niech j? szlag!

-

Eryk jest w szpitalu, Stefanowi nic nie jest.
- Ale co si? sta?o?

Us?ysza?a ci??kie westchnienie po drugiej stronie.

- Mamo, powiedz.

Chcia?a. krzykn??. Wygarn?? te?ciowej te wszystkie d?ugie

miesi?ce, ale w ko?cu kobieta ma troch? racji. Zofia faktycznie
zostawi?a ich samych. Stefana i Eryka. Ale co ma zrobi?? Rzuci? prac?

i wróci?? Wtedy ju? nie b?dzie powrotu.

- Prosi?am ci?, aby? mówi?a do mnie "pani Malinowska".

Surowy ton niczym pot??na kosiarka przyci??jej prób? bycia mi??.
- Stefan i Eryk jechali autem i wypadli z drogi. Spojrza?a jeszcze raz w lustro na star? kobiet? zm?czon? ?yciem

i odwróci?a wzrok z odraz?. Pokoje czeka?y.I tyle. Zofia kr??y?a po malutkiej ?azience, z?oszcz?c si? na swoj?

sytuacj?. Spojrza?a w lustro i dostrzeg?a tam nie m?od? i pi?kn? kobiet?,

która ma przed sob? ca?e ?ycie, a zm?czon?, star? i zapracowan?
Fragment ksi??ki Roberta Abrama Pogwar, która uka?e si? wkrótce.
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Piotr Johaniuk
Urodzi? si? w Zamo?ciu. Uzyska? dyplom aktora pod okiem Jana Machuiskiego,
w szkole aktorskiej przy Polskim O?rodku Assitej w Warszawie. Od wielu

lat podejmuje ró?norodne przedsi?wzi?cia artystyczne. Kiedy cos zaczyna,

to od nowa chwyta si? kolejnej szansy
- w literaturze, teatrze, ?yciu.

Mi?dzy ustami a grzechem EdenuTrzy upad?e muzy i noc

Mateczka ?mier? To si? ma wszystko
-

zako?czy? dobrze

Do?? ju? pija?stwa - i zdrad, i wojen!

Jakie ??danie -

wspania?e twoje,
Gdzie? jest wi?c duszka -

czy ?ni ona w b?ocie?

W obj?ciach mogi??
- Ich brzemienne skrzyd?a

Na dó? zabra?y
-

czy? duszk?, by zbrzyd?a
W?ród nocy p?aczu?

-

ziemistej i kociej

Legli?my sobie - wiosna, lato, jesie?

Ju?e? zapomnia?
- ?e by? Ci pogrzeb?

Jam to kaza?a - na ?ycie targa?
Tobie, miernemu -

poecie z ?aski?

Któ? w wierszach wdziewa? - ?miertelne maski,

I któ? grobowe
-

rymy ?u? w wargach?

Gdy wraz nam groby
- zamkn??a wstecz zima

Duch si? ju? ?aden -

tych kostek nie ima.

Byli?my pi?kni
- dzi? b?oto nas niesie.

Nagle rozpozna?
- w ?mierci kobiec?

Posta? i ?wiat chce - z pragnie? wyleczy?!
Wszak si? m??czy?ni

- do wojen podniec?,

O, ?mierci ?zawa - znów tulisz swe dzieci

Z wronami ?piewasz
-

najczulsz? piosenk?
A? ksi??yc w jamie

- nam ciep?o za?wieci
A?eby tak?e -

zoczy? ów rzeczy,

Którem Ci patrza?
-

k?pi?c si? w grobie.Czerwem Ty ukwie? -

pod ?nie?kiem wiosenk?,

Gdy le?ym wiernie -

po?rodku zamieci,

Matczyn? ssiemy
- ko?cian? Tw? r?k?

I w rymach wspomn?
- wiedz, ?e to zrobi?.

Narodziny wampira
Litosna Mora

To noc jest tw? lub? - bo wiemy z niej anio?!

Cho? w sukniach ciemno?ci - ze srebra ma lica!

Wybudza Ci? ze snu
- by? w dzie? t?skni? za ni?!

I szuka? wci?? duszy
- w zwierciadle ksi??yca!

Pierwiastek Ci Wenus - ?e?ski w sercu kwitnie!

Za? proch Twój jest z Marsa - st?d w?sy i broda!

Wi?c je?liby? ?ycia
- wnet ?akn?? wybitnie!

Wszystkie ludzkie szczeni?ta - tu znajd? swe budy
Ziemia nazad przyjmuje

- ich ko?ci, ogryza

Ciemno?? nia?czy za? w ?onie -

swej wiecznej u?udy,
Lustro daj?c ka?demu - z odbiciem Narcyza

Wierszem mnie? wo?a?, przysz?am
- ot, jam jest Kostucha

Bior? Ciebie ze sob? -

ju? otwórz swe oczy,
Spójrz w gwiazd oczy nocne - tam wszelka uroda!

Lecz nie wzywaj swych bogów - dzi? ?aden nie s?ucha,

Ich pijany panteon
- w niebiesiech si? toczy ***

Póki poranne zorze - nie u?o?? mi? w ?o?e!Teraz sami wychylmy
-

oceany wina

Dopóki ?witania próg
-

ciemnych nie zamknie Ci dróg!Te z ?ez ludzkich i ze krwi - za spacer w niepami??,

Gdy otrze?wiejem przecie?
- czeka ju? nowina

Starsza ni?li za?wiaty
-

pójd?my wszak pod rami?.

Skrzyd?a harpii czas z?ama? -

odj?? mi to brzemi?

I na grzbiecie pegaza
- zawróci? na Ziemi? ...
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Marian Karczmarczyk
Urodzi? si? w 1938 r. w Komarowie. Fraszkopisarz, aforysta, autor

humoresek, prozy poetyckiej i wierszy dla dzieci. Nale?y do Zwi?zku Literatów

Polskich. Debiutowa? wydanym w 1983 r. zbiorem Ró?a i kolce. Jest autorem

17 ksi??ek z tekstami satyrycznymi i lirykami. Ostatnio wyda? My?li (so)

czyste (2017). Publikowa? w 35 antologiach, m.in. w Wielkiej Encyklopedii

Aforystyki (1998), Ksi?dze Aforyzmów (2005), Wielkiej Ksi?dze My?li Polskiej (2005).

Otrzyma? wiele znacz?cych nagród, m.in. nagrod? im. Oskara Kolberga, Medal

Pami?tkowy Województwa Lubelskiego za aktywn? dzia?alno?? na rzecz

?rodowisk literackich Lubelszczyzny, Nagrod? Prezydenta Miasta Zamo??,

Br?zowy Wawrzyn Literacki za ca?okszta?t twórczo?ci, medal Pro Patria.

W?ród malkontentów Reformator Rozczarowana

Raz si? taki urodzi?, Nie mia? nic do powiedzenia,
a reformy chcia? my?lenia.

Gdy zobaczy?a jego golizn?,

postanowi?a zmieni? m??czyzn?.który wszystkim dogodzi?.
Lecz zachwyceni nie byli,
bo na wi?cej liczyli. Efekt z?ej pracy Loty erotyczne

Przelotne romanse

mia? pewien dra?.

Ten, co w ?o?u jest partaczem,

pó?niej staje si? rogaczem.
Z?y przyk?ad

Nie na?laduj tatusia,

gdy on pod wiatr siusia.

Skacz?c z kwiatka na kwiatek,

II przelecia?" wiele pa?.
Poranne otrze?wienie

W upojn? noc zdoby? kobiet?.
Rano zobaczy?, ?e nie t?.

Has?o tchórzy o zagadkowej

Ten jest z nami, Nigdy jej z oczu nie wyczytasz,

przez ilu panów by?a zdobyta.
o nie?mia?ejkto trz?sie portkami.

Ona ci tego nie powie,

by? jej zawróci? w g?owie.

*** ***

Na morzu ?ycia niejedn? ton?c? dusz? uratowa?a arka nadziei. Tylko ci, którzy wiedz?, po co ?yj?, mog? dawa? recept? na

?ycie.
***

Cz?owiek dobrze u?o?ony nie k?adzie si? z byle kim.
***

Ludzie chwiejni maj? ruchomy punkt widzenia. Dlatego
trudno im trafi? w sedno.

***

To nie g?upi but sprowadza ci? na z?? drog?.
***

***

Gdy padasz z pro?b? do czyich? stóp, nie zauwa?aj g?o?no, ?e

cuchn?.S? jasnowidze, którzy wszystko widz? w czarnych kolorach.

*** ***

W ogrodzie tolerancji z?o rozkwita kolcami. U niektórych perfekcjonizm przejawia si? jedynie w perfidnym

post?powaniu.
***

Przeci?gni?cie struny te? jest niedoci?gni?ciem.
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Krzysztof Konopa
Urodzony w Zamo?ciu w 1953 r. Poeta, satyryk.Wyda? tomiki wierszy

lirycznych: Drugi brzeg nocy (1996), Sierpie? z deszczem (2006), Ballady

przydro?ne (2016) oraz ksi??ki satyryczne: Obywatel Noe (1997), Bolid (2008).

Jest powszechnie znany z twórczo?ci satyrycznej na ?amach "Tygodnika

Zamojskiego", na redakcyjnym Strychu publikuje od 38 lat. Laureat wielu

presti?owych nagród w ogólnopolskich konkursach poetyckich.

ballada przydro?na ballada bezsenna

?e sierpie? jest gor?cy
-

noc? jednym duchem

?wi?ci pa?scy z kapliczek pij? mg?y siwuch?

pami?tam oczy by?y z dymn? mgie?k?
szk?o si? podobnie przed nago?ci? broni

nie wystarczy dla wszystkich do rych?ego wschodu

wi?c z bary?eczki stogu jeszcze ?yczek miodu

czerwie? sukienki mocny br?z herbaty

który naiwnie chcia? przypomnie? lato

?e si? tajemnic? nie podzieli? z nikim

pospiesznie zagryzaj? zorzy podp?omykiem

pami?tam s?owa mia?y
- wiem po ustach -

smak migda?owy lub zwyczajnie s?ony

gdy wiejski Frasobliwy patrzy na to krzywo

smagaj? si? pokornie p?tnicz? pokrzyw?

grudniowej nocy pó??wiat?o taktowne

dla nas ?nieg pierwszy pojedna? si? z mrokiem

a udaj?c ?e nic si? wielkiego nie sta?o nasza bezsenno?? i bezsenno?? czasu

on z samym sob? nigdy si? nie nudziw dzie? w?o?? wór pokutny drewna i upa?u

ciebie ubran? tylko w ziele? oczu

pami?tam ka?d? przedwiosenn? brzoz?

ballada poranna

po bo?ym klapsie niebo si? rumieni

nowego ranka znów zsiada si? mleko

sonet V

sen po cichutku uchyla drzwi sieni

czeka go po?ciel ?wie?ej mg?y nad rzek?

nie pytaj mnie o s?owa -

s? jak r?kawiczki

w których d?o? cho? pi?kniejsza zwykle traci czucie

a czasem przecie? trzeba by zadry uk?ucie

przekona?o ?e jednak nie wiemy o wszystkimstrzecha powoli prostuje ju? skrzyd?a
?e staro?? ci??y nie uleci wiele

nie pytaj mnie o mi?o?? - temat zawsze modny
cho? o niej naj pi?kniej powiedz? poeci

-

zaczyna grusza pi? z cienia poid?a

przy ?arnach ??ki gromadz? si? trzmiele jest podwórzem na którym nie bawi? si? dzieci

poeta
- cz?owiek wierszy i mi?o?ci g?odny

przyj??y trawy ros wiatyk poranny

po raz ostatni poprawiaj? w?osy i o mnie te? nie pytaj
-

ju? mi zdziwaczenie

przypi?to niby kwiatek do uczu? ko?ucha

wejd? ze mn? w ?an dojrza?y i pszenic pos?uchajpora gromnic? zapali? dziewanny
brzmi pogrzebowy dzwon klepanej rosy

one na k?os pó?ksi??yc wci?? maj? baczenie

jest w oczach pe?nych k?osów chlebne zdziwienie

i ?mier? która si? sprawdza i wiosny otucha
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Barbara Koty?a
Urodzona w 1953 r. w Zamo?ciu. Absolwentka Akademii Rolniczej

w Lublinie. Emerytowana nauczycielka. Wiersze pisze od kilkunastu lat.

Jest to jej sposób na wyra?anie potrzeb duchowych. Autorka tomików:

I kropla te? (2004), Ró?owy wiatr (2008), Do Jasno?ci (2013). Obecnie pisze
wiersze inspirowane obrazami zamojskich grafików i malarzy.

gdy dotykam

gdy dotykam

r?czki dziecka

p?atków ró?y
istotno?ci rzeczy

tajemnicy

przykazania

nie przeklinaj swojego losu

tylko si? przypatrz
mo?e by? z per??

zakryt?

nie obwiniaj Boga i ludzi

skup si? na sobie
Ciebie

mam motyle mo?esz co? dobrego zrobi?

to wa?ne

nie rozpaczaj po stracie

ona nie wróci

a ty zyski przegapisz
i czas ucieknie

nie trz?? si? ze strachu

on tylko dobija

zafunduj sobie mi?o??

to dzia?a

nie wojuj ze ?wiatem

i tak nie wygrasz

zajmij si? wn?trzem

odkrywaj

nie nadymaj si? pych?
ona wzrost hamuje

jest inna droga
cicha z pokor?

Robert Gomu?ka, Jeste?my z popio?ów gwiazd ale nie ujmuj sobie

tego co masz

Wszech?wiat co zbiorem jest pierwiastków
i ?ywio?ów i aspektów

bo b?dzie Ci zabrane

skarby i talenty s? Twoje
raz zadziwia raz zachwyca raz przera?a
ale swej natury nie ods?ania

bezpo?rednio

""""""

umy?lnych go?ców zsy?a Niebo

co troszcz? si? o Jego b??kitNiesko?czono?? opowiada
Oni nam Ono przedstawiaj?

muzyk?, s?owem i obrazem

przez pos?a?ców
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Eliza Leszczy?ska -Pieniak
Urodzona w 1974 r. w Zamo?ciu. Absolwentka teatrologii UJ

i Podyplomowych Studiów Humanistycznych PAN, nauczycielka j?zyka

polskiego w III LO im. C.K. Norwida w Zamo?ciu. Sta?a wspó?pracowniczka
"Akcentu". Artyku?y, wywiady i reporta?e publikowa?a tak?e m.in. w "Gazecie

Wyborczej", "Przegl?dzie Powszechnym" i "Tygodniku Powszechnym".
Od 2003 r. wspó?pracuje z "Zamojskim Kwartalnikiem Kulturalnym".

Laureatka II nagrody i wyró?nienia w Konkursie Dziennikarskim

im. Miros?awa Dereckiego w 2005 r., I nagrody w Konkursie im. Macieja

Szumowskiego (2008) i II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie na

Reporta? im. Zbyszka Nosala (2013). W 2017 r. otrzyma?a Dyplom Uznania

Województwa Lubelskiego za szczególne zaanga?owanie w rozwój kultury.

fot. A. Szumoioski

Uczy? si? nie chce. Kiedy jej brat zasiada do lekcji, ona zwisa

na r?kach w drzwiach mi?dzy pokojami albo fika kozio?ki.

Przyrz?dy do ?wicze? zainstalowa? ojciec. Chce, by córka by?a

wysportowana i praktyczna. W tym celu zapisze j? pó?niej
do Wy?szej Szko?y Handlowej. Matka kr?ci nosem na sport.

Gotówk? inwestuje w obrazy. Chodzi po antykwariatach
i wyszukuje co ciekawsze p?ótna.

Zdzis?aw Witwicki, ilustrator, wspomina?:
-

Olga zabiera?a

mnie i Krysi? Micha?owsk? na plenery do Zamo?cia. Siada?em

zawsze obok kierowcy, a ?e ona prowadz?c, ca?y czas pali?a,

zapala?em papierosa, zaci?ga?em si? i wk?ada?em jej do ust.

Olga lubi prowadzi?. Jej samochód, lekko poobijany,
nosi ?lady st?uczek i otar?. W aucie le?y deseczka z napisem:
Kamikadze kierownicy. Je?dzi rzeczywi?cie szybko. Zatrzymana

przez policj? za przejechanie na czerwonym ?wietle,

odpowiada z u?miechem: Zapatrzy?am si? w pa?skie zielone oczy.

Przyjacio?om przyznaje si? do tego, ?e lubi m?skie rozrywki.

Jej krótki epizod z I Armi? Wojska Polskiego sko?czy? si?

kursem na skoczka spadochronowego. By?a dumna z tych
skoków.

-

Mój dom by? zupe?nie prozaiczny, tyle ?e by?o bardzo

du?o obrazów. To oczywi?cie przepad?o podczas wojny, ale

to by?o dobre malarstwo -

opowiada?a pod koniec ?ycia Marii

Brzezi?skiej',

Olga te? maluje. Zape?nia marginesy zeszytów i lu?ne

kartki figurami zwierz?t i przedziwnych ro?lin. Jej rodzice nie

przywi?zuj? do tych rysunków wielkiej wagi, ale ona wie, ?e

dzi?ki nim mo?na si? miga? w szkole. Nie umie matematyki,
ale za to robi staranne tablice przyrodnicze, t? o gazach

pami?ta do pó?niej staro?ci.

Fragment reporta?u Cesarzowa Olga, po?wi?conego Oldze

Siemaszko -

wybitnej graficzce i ilustratorce.

Tekst zosta? opublikowany w 3. numerze "Akcentu" w 2011 r.

- W szkole dzi?ki temu, ?e rysowa?am, uda?o mi si? zrobi?

gimnazjum -powie po latach - z nauk? by?o u mnie du?o

gorzej'. ( ... ) Przypisy:
1. Olga w krainie czarów, audycja Marii Brzezi?skiej w cyklu Radia Lublin

Okienko literackie, 2.°7.2005 r.

Siemaszkowa s?ynie z tego, ?e umie dla postaci literackiej

stworzy? bucik i surducik. Jest drobiazgowa i dok?adna.

Dba o listki, dzbanuszki, cukiernice, które towarzysz?

namalowanym postaciom. Tworzy te? barwne uczty.

Dopieszcza szczegó?y i wci?? jest niezadowolona z efektów,

robi kolejne wersje tej samej postaci. W jej pracowni na

pó?kach i stoliczkach pi?trz? si? bibeloty, obok porcelanowych

drobiazgów stoj? popielniczki. Wsz?dzie ich pe?no, bo Olga

odpala jednego papierosa od drugiego i kr??y po mieszkaniu.

Jest entuzjastk? palenia i skar?y si?, ?e to ona jest teraz

w dr?czonej mniejszo?ci. W obronie swojego prawa do na?ogu
chce nawet zorganizowa? marsz protestacyjny w Warszawie,

na którym wyst?pi z transparentem: Palenie nie szkodzi, spójrzcie
na mnie. Ma wtedy 80 lat, a w jej mieszkaniu jest siwo od dymu.

2. Tam?e.
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Piotr Linek
Urodzi? si? w1964 r. w Zamo?ciu. Absolwent polonistyki

UMCS. Od 1995 r. pracuje jako nauczyciel j?zyka polskiego
w I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu.

Kieruje dzia?em literackim "Zamojskiego Kwartalnika

Kulturalnego". Publikowa? m.in. w "Odrze", "Frazie", "Akcencie",

"Kresach Literackich", .Literalia Lublinensia".

Autor poetyckich ksi??ek: ... na biegunach (1990), Rozmowy
z J. (1994), W brzuchu wielkiej ryby (1996), ?wiat?ocie? (1999),

Chemia zdziwienia (2005), Bli?ej skóry (2009), Rdza (2016).
Za Chemi? zdziwienia otrzyma? nagrod? im. Anny Kamie?skiej,

przyznawan? najlepszym ksi??kom poetyckim Lubelszczyzny.
Kilkakrotnie nagradzany przez Wojewod? Zamojskiego i Prezydenta Miasta

Zamo?cia za aktywne uczestnictwo w ?yciu kulturalnym i upowszechnianie

literatury. Odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki odznak? Zas?u?ony
Dzia?acz Kultury. W 2013 r. otrzyma? tytu? i statuetk? Animator Kultury Zamo?cia.

fot. A. Szumowski

prawda zatrzyma si? na twoich powiekach

stan? si? wilgotnenie zawsze jest: tak, tak

nie zawsze jest: nie, nie

biel jest zawsze biel?

czer? czerni?

najlepiej nic zobaczysz zza pleców

to jest dobrze napisane

lepiej ni? w ?yciu
i s? jeszcze inne barwy
i odcienie nieba nie us?yszysz ani przy?nisz

jak zaboli
i pytania te same

po których to samo

milczenie
J. do?wiadcza tajemnicy

J. w ko?ciele nie ?piewa

(wi?c modli si? pojedynczo)

ma swoj? prawd? sarna

uciekaj?c przed wilkiem

ma ograniczony kontakt z o?tarzem

woli ch?ód bocznej nawy

i wilk si? nie myli goni?c j?
w pop?ochu
i nie s? ani dobre

i nie s? ani z?e
wstyd przyzna?

brakuje mu dyscypliny my?li
zamiast kazania nurtuje go odkryta

pier? Madonny

z?by wilka, skoki sarny

w swych racjach s?usznych i przeciwnych

i jak to jest, ?e prawda
do której racje ró?ne dlaczego

anio?y na obrazie Fouqueta

s? czerwone

(jak ró?ne rzeki do tej samej wody)
?amie karki szukaj?cym brzegów

nie ?eby zaraz chcia? odpowiedzi

mówi?c prawd? J. wcale nie zale?y
na odkryciu tajemnicy

Zza pleców

i nie musisz si? spieszy?
mówi?c prawd?tak tak wskazówki sobie poradz?

za chwil? si? urodzisz tylko

pochyl si? pochyl i

wcale

posiwiej

ten kawa?ek ?wiata, który wpada przez

uchylone okno
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Piotr Piela (pseudonim Cyprian Bukaj)
Rocznik 1975. Absolwent Wydzia?u Nauk Humanistycznych KUL. Po 11 latach

pracy w Szkole Podstawowej w ?abuniach porzuci? kaganek o?wiaty i -

by nie

zamienia? go w kaganiec
-

chwyci? wiatr w resztk? w?osów i podda? si?.

przekwalifikowaniu. Obecnie pracuje w Bibliotece Publicznej Gminy ?abunie,

ale w dalszym ci?gu jest nauczycielem, a tak?e autorem tekstów poetyckich,

satyrykiem
-

legitymowanym cz?onkiem Polskiej Partii Dobrego Humoru,

dziennikarzem, towarzyszem psa Maxa, fotoamatorem, kolekcjonerem
chwil ulotnych, bibliofilem, fanem Toma Waitsa i muzyki skrajnie niszowej,
w tym jazzowej, oraz ojcem i m??em - cz?onkiem Turystycznej Rodzinki.

W ostatnim czasie równie? student bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Dzier?y Gwiazd? Szeryfa Praw Dziecka UNICEF - nadan? przez m?odzie?

z gimnazjum w ?abuniach w 2014 r. Laureat licznych nagród literackich.

Stale wspó?pracuje z regionalnym tygodnikiem "Nowy Kurier Zamojski".
Tomiki autorskie: Wyj?tkowe i urocze 3 opowie?ci smocze (2011),

Uczesane i swawolne limeryki szkolne i gar?? fraszek pod ten daszek (2013),

Kntastrofy czyli utwory bez Happy Endu (2013), Marginalia (2014),
Listki Laurowe (2015), Kopciuszek (2016).

Z pami?tnika nauczyciela polonisty

(w Roku Henryka Sienkiewicza)

Palindrom

Potop ...

Do latarnika (pro?ba II) Po perlistych szybach

Strug? zapomnienia

Umykaj? krople z ?alu

Do ciebie wo?am ...

Mój ocean ?ycia

wch?on?? kolejny huragan zw?tpienia
Fale tsunami

W rozmazanej codzienno?ci

Dom - szko?a - dom -

praca domowa

Sen przynosi zapomnienierozbijaj? nadziej? brzegu
Znad kraw?dzi rozpaczy

pragn??em nawróci?

okr?t ?ywota

Ranek rozczarowanie

Oczekiwanie na weekend

Nadzieje na nieustaj?ce wakacje
lecz si? mi zbrak?o

by dobi? l?du ...

W strugach deszczu kolejny sprawdzian z ?ycia
Prawdziwa wodokalipsa
Trzeba b?dzie kupi? kajakZga? wreszcie ?wiat?o ...

. .. te? palindrom

Do Pana od Przyrody

(w Roku Zbigniewa Herberta)

Szanowny Panie,

spiesz? donie??,

i? niepokoi mnie

kolejne wyci?te drzewo.

S?ysza? Pan?

Odt?d las szumi inaczej,
coraz wi?ksze pauzy.

I melodia si? gubi ...

Zauwa?y? chcia?bym,
?e pomys? z pog??bianiem rzeki

by? zdecydowanie chybiony.

S?ysza? Pan?

Teraz strumie? nie szemrze tej samej melodii.

I jeszcze ...

Prosz? spojrze?!
Lustro wody daje wykrzywiony obraz ...

Niech?e Pan co? z tym zrobi!

PS Na ró?a?cu z ?o??dzi modl? si? o Pa?skie opami?tanie ...
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Barbara Radomska
Pisze satyr?, liryk? i wiersze dla dzieci. Pasjonuje si? Programem II

Polskiego Radia. Jest przewodnikiem turystycznym po Zamo?ciu i Roztoczu.

""""""

W drewnianym ko?ciele

Przytulnie jak w domu

Dwunastu sytych aposto?ów
Wsta?o od wieczerzy

Hojny ?w. Miko?aj
Rozsiad? si? wygodnie
W empirowych ramach

N a suficie nieba

Pyzate anio?ki bujaj? w ob?okach

Archanio? Micha? z dum?

Depcze pokonan? besti?

Le?mianienie

I tak ko?czy si? lato

?wierszczy roz?wierszczeniem

Pod coraz s?abszych s?o?ca

Promieni batut?

?w. Piotr wielkim kluczem

Drzwi raju otwiera

W drewnianym ko?ciele

Przytulnie i swojsko Je?? si? pi?ciolinii ?ciernisk

Szczerbate grzebienie
Czarnowronio kracz?c?

Rozpisane nut?

Tylko Chrystus z szat obna?ony

Dr?y z zimna na krzy?u

Wycieczka
Babie lato w tarninach

Pl?cze siwe w?osy
W tym domu prosz? pa?stwa
Mieszka? Le?mian

Sina mglisto?? po lasach

Rosn? wrzos i wrzesie?
Ten znany poeta

Jego by?y te okna
Za chwil? ugroz?ot? impresj?

Swój coroczny wernisa?

Znów otworzy jesie?

W secesje upi?te
To przez nie wpuszcza?
Pierwsze wiosenne jaskó?ki

St?d zapach jego ??ki

Niós? si? w ulic nozdrza.

Tymi drzwiami wychodzi?
Pod pach? niós? akta

Limeryk
-

zagadka

Pewien poeta
- sk?d by?

pomin?,Szed? amfilad? arkad

Pilnuj?cych cienia. Przy zbiorze malin

uwiód? dziewczyn?.Siada? przy biurku

W swojej kancelarii Chru?niak zmys?owe
roztacza? wonieAkta odk?ada? ad acta

I marzy? po ten sam owoc si?gn??y d?onie ...

Ten z bo?ej nie?aski rejent
A sercem poeta

Tutaj opuszczam dyskrecji kurtyn?.
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Monika

Rebizant-Siwi?o
Urodzona w 1975 r.

w Tomaszowie Lubelskim.

Ze wszystkich miesi?cy w roku

najbardziej lubi maj i kwitn?ce

wówczas kwiaty bzu.

Od lat pozostaje wierna

pasji historycznej. Domatorka,

zakochana w rodzinnych stronach,

o których pisze w swoich ksi??kach:

Singiel (2010), Przytul mnie (2013),

Wrzosowiska (2014), Zatrzymaj
mnie (2015), Dziki rozmaryn

(2016), Zata?cz ze mn? (2017).

boczn? ?cie?k? w przeciwnym kierunku

i gdyby nie Gabrysia, z pewno?ci? bym

jej nie zauwa?y?a. Na szcz??cie nie sz?a

w towarzystwie mamy Micha?a. Skakanie

w krzaki na ich oczach nie by?oby dobrym

rozwi?zaniem i z pewno?ci? zosta?abym
zdemaskowana. A Sebastian? Czy

podzieli? si? z ni? swoim odkryciem?

Po obiedzie, na który zaserwowano barszczyk ukrai?ski i placki ziemniaczane,

posz?y?my na d?ugi spacer.

Czu?am przyjemne rozleniwienie. Spacerowa?y?my po lesie wolniutko, noga za nog?,

i by?o nam bardzo dobrze. Odczuwa?am dzik? satysfakcj? z tego, ?e wywiod?am w pole
Sebastiana. Chocia? tyle w ca?ym tym dziwnym uczuciowym ba?aganie, który mnie

ostatnio prze?ladowa?. Jeszcze ?mia?am si? w duchu na wspomnienie jego miny. Gabrysia

sz?a obok mnie odrobin? spokojniej i tylko od czasu do czasu myszkowa?a po krzakach.

Wybra?a lornetk?, a aparat schowa?y?my do plecaka. Z zapa?em, jakby robi?a to po raz

pierwszy w ?yciu, podgl?da?a wszystko, co dzia?o si? w lesie, w samych koronach drzew

oraz na niebie. Lornetka w jej ma?ych r?czkach to unosi?a si? w gór?, to opada?a na le?n?

dró?k?, by po chwili obróci? si? gdzie? w bok. Wszystko by?o godne uwagi i interesuj?ce.

Mrówki, b??kitne i b?yszcz?ce w s?o?cu ?uki, a nawet paj?ki, którym ja niespecjalnie
chcia?am si? z bliska przygl?da?. Troski odp?yn??y i liczy?o si? tylko to, co tu i teraz.

- Babcia! Babcia! - zawo?a?a Gabrysia
i zanim zd??y?am wróci? do rzeczywisto?ci,

pobieg?a w jej kierunku, wtulaj?c si?

w rozpostarte na powitanie ramiona.

- Jak smakowa? obiadek? -

zapyta?a

Gabrysi?.Ptaki rzeczywi?cie s? fascynuj?ce
-

my?la?am
- ale tak?e owady i przeró?ne pe?zaj?ce

w?ród trawy stworzonka. Tato i Gabrysia z zapa?em obserwowali ten niewidoczny na

pierwszy rzut oka ?wiat i w jeden dzie? wspólnych obserwacji po?kn??am bakcyla. Potem

tata przyniós? jeszcze szk?o powi?kszaj?ce i zobaczy?am co?, czego si? nie spodziewa?am:

owady mia?y niespotykane kszta?ty, fantastyczne czu?ki, male?kie jak ziarenka piasku
oczka o wyrazistej barwie, w?siki, puszyste ?apki czy futerka, i przy bli?szym poznaniu
nie wydawa?y si? ju? straszne, a wr?cz zyskiwa?y. W?ochate pszczo?y i grube trzmiele

zanurza?y si? w delikatnych dzwoneczkach kwiatów zapracowane, ale szcz??liwe,

?e nadesz?a wiosna. Gdyby cz?owiek potrafi? tak cieszy? si? ?yciem, jak one ... Nawet

chrab?szcze, które w tym roku wyl?g?y si? w ogromnej liczbie, a które napawa?y mnie

w dzieci?stwie strachem i obrzydzeniem, teraz wydawa?y si? ca?kiem sympatyczne.

Pami?tam z dzieci?stwa, ?e by?y majowym koszmarem wszystkich dziewczyn, gdy

ch?opcy, okazuj?c im swoje zainteresowanie, zbierali je do s?oików, a potem wrzucali za

koszul? lub" wpinali" we w?osy. ile by?o przy tym wrzasku, ile pisku, przekomarzania
i zabawy. Naprawd? ba?am si? tych owadów o lepkich ?apkach i twardych skrzyde?kach.
Ale gdy razem z tat? i Gabrysi? przyjrza?am si? im uwa?niej, ju? nie czu?am strachu.

- Pycha!
- wykrzykn??a moja córka

zgodnie z prawd?.
- Obiad by? tak smaczny i obfity,
?e wybra?y?my si? na d?u?szy spacer.
- Przez ?o??dek do serca, jak to si? mówi.

- Pani te? wysz?a na spacer?
-

zagadn??am.
- A gdzie tam! - machn??a d?oni?. -

Cz?owiek tyle lat tu ?yje, ?e ju? mu nie

w g?owie spacery. Jak to mówi?, szewc

bez butów chodzi. Las pod samym

nosem, a cz?owiekowi nawet powietrze

spowszednia?o.
- My?la?am, ?e przyjecha?a do pani
siostra czy przyjació?ka. Czeka?a przy

bramie i macha?a do pani, kiedy Sebastian

podwióz? nas do Brzezin ...Zabra?am ze sob? "map?" Krisa, ale, podobnie jak wskazówki pani bibliotekarki,

nic mi nie mówi?a. Do domu Micha?a prowadzi?y czerwone krzy?yki ton?ce w morzu

zielonych, czyli le?nych dró?ek. Kto zdo?a to rozczyta?? Mo?e z Krisa by?a supernia?ka
i ?wietny informatyk, ale kartograf do bani. Zmi??am kartk? i ze z?o?ci? upchn??am

j? w kieszeni spodni. W tym samym momencie zobaczy?am pani? Jab?o?sk?. Sz?a

- A, chodzi pani o Jadzi?. Pewnie posz?aby
ze mn? dla towarzystw? ale razem

z m??em pojecha?a ju? do Warszawy. Jutro

wylatuj? do Irlandii, a kuzynka Agnieszka
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Sz?am obok niej i s?ucha?am uwa?nie. Znowu wspomina?a Micha?a.w tym czasie postanowi?a przylecie?
do nas. Taka wymiana mi?dzynarodowa,
mo?na powiedzie?.

-

Mój zi?? przed wyjazdem przywióz? do nas kotk? z m?odymi, ?ebym nie musia?a biega?
co chwil? do le?niczówki, ale przewietrzy? domu na odleg?o?? si? nie da ...

- Babciu, a gdzie masz kotki? - zainteresowa?a si? Gabrysia.Odetchn??am z ulg?. Przynajmniej

Jadwiga Rawicz nie wyjdzie nagle z le?nej

?cie?ki, ?eby mnie zdemaskowa?. Ciekawe,

czy go?ciem, o którym wspomnia?a pani

Stefania, b?dzie Agnieszka Collins, córka

.Butnego'"; Zna?am rodzinn? histori?

Micha?a z jego ksi??ki.

- A w domku u nas s?! Malutkie takie, ?liczne, puchate k??buszki -

zachwyca?a si?

szczerze. - Jak przyjdziesz do nas z mamusi?, to ci je zaraz poka??.
- Taaak! -

ucieszy?a si? Gabrysia.
- Mamusiu, pójdziemy?

- Tak, myszeczko, jak tylko b?dziemy w pobli?u.
- Chod?my teraz! - zawis?a na mojej r?ce i ci?gn??a mnie w przeciwn? stron?.
- Ale pani Stefania jest teraz z nami -

t?umaczy?am
- i nie mo?emy przeszkadza? kotkom,

bo w?a?nie posz?y spa?.- Id? w?a?nie do le?niczówki, ?eby tam

troch? przewietrzy?, kwiatki podla?. Mog?
was z sob? zabra? -

zaproponowa?a nagle

pani Jab?o?ska.

- Przecie? jest dzie? - zdziwi?a si? Gabrysia.
- Tak, ale ma?e kotki lubi? spa? w dzie?. Ty te? jak by?a? bardzo, bardzo ma?a, spa?a?
w dzie? -

przypomnia?am. Gabrysia pokiwa?a g?ow?.
- Tak, mamusia ma racj?

-

przyzna?a pani Jab?o?ska.- Taaak! - zawo?a?a natychmiast Gabrysia.

Jak?eby inaczej.
- Ale pomo?esz mi w le?niczówce, prawda?

Gabrysia energicznie pokiwa?a g?ow?.Nie chcia?abym przeszkadza? ...

waha?am si?, chocia? mia?am

niepowtarzaln? okazj? zobaczy? dom

Micha?a.

- Pan z brod? co prawda dba o porz?dek, nie mog? powiedzie?
-

t?umaczy?a Gabrysi
- ale

wiadomo, to tylko m??czyzna, wi?c móg? czego? nie dopatrze?. A ja wyznaj? zasad?:

"go?? w dom, Bóg w dom" ... O, ju? prawie jeste?my na miejscu.
Wskaza?a d?oni? ?cian? lasu, zza której rzeczywi?cie prze?witywa? jaki? dom.-

Przepraszam...
-

pani Stefania

zawstydzi?a si? i przes?oni?a d?oni? usta. -

Szybciej mówi?, ni? my?l?! Odpoczywacie
sobie na wsi, a ja wam proponuj?
wietrzenie domu ...

Zobaczy?am go wyra?nie, dopiero gdy podesz?y?my bli?ej. Prowadzi?a do niego alejka

g?sto poro?ni?ta po obu stronach krzakami bzu. Przed domem ?cie?ka rozwidla?a si?

i jedna prowadzi?a do widocznego w oddali sadu. Jab?onki i inne drzewka owocowe

pokryte by?y bia?ymi, cudownie pachn?cymi kwiatami. Tak pi?knie musia?o by? kiedy?
w raju, zanim nie pojawi? si? w?? i wszystkiego nie zepsu? ...

- Nie, to nie o to chodzi -

zaprzeczy?am.
Pani Stefania poprowadzi?a nas w?ród bzów do drzwi. Gabrysia wyprzedzi?a mnie

i pobieg?a pierwsza. Id?c, czu?am si? jak intruz. Wchodzi?am do królestwa innej kobiety.
Nie powinno mnie tu by?. Przegra?am swoj? walk? o Micha?a dawno temu. Nie mia?am

do niego ?adnego prawa, a jednak by?am w jego domu. Nie tak chcia?am to rozegra?.
Nie tak chcia?am dowiedzie? si?, co-u niego s?ycha?, jak mu si? ?yje, jak mnie wspomina.
Wci?? mia?am nadziej?, ?e o mnie pami?ta.

- Bardzo ch?tnie pójdziemy, tylko

pomy?la?am, ?e nie powinny?my wchodzi?

do cudzego domu pod nieobecno??

domowników.

- A, to ... ! - za?mia?a si?. - To ?aden

problem, naprawd?. Dom zawsze by?

otwarty na go?ci, dos?ownie i w przeno?ni,
bo je?li nawet by? zamkni?ty, to klucz albo

tkwi? w zamku, albo le?a? w widocznym

miejscu... To jak, pomo?esz babci? -

zapyta?a Gabrysi?.

- Mam klucze do domu, ale jak go znam, to drzwi zostawi? otwarte ...

-

pani Jab?o?ska

wyrwa?a mnie z zamy?lenia. Nacisn??a klamk? i drzwi ust?pi?y.
- Sama pani widzi

westchn??a. -

Jakby pani w lesie zb??dzi?a, dajmy na to, lub chcia?a si? wody napi?, to

prosto do le?niczówki mo?na i??. Drzwi i tak zawsze s? otwarte.

- Zapami?tam. Ale to troch? niebezpieczny zwyczaj. Nie wiadomo, kto z tej go?cinno?ci

skorzysta i jakie b?dzie mia? intencje.- Taaak! -

zdecydowa?a moja córka.

- I ja mu to ci?gle powtarzam, ale jak grochem o ?cian? - machn??a r?k?. - Nawet ju? sobie

trudu nie zadaje, ?eby klucz w zamku przekr?ci? i pod wycieraczk? schowa?. Zapraszam,

wejd?my do ?rodka.

- To idziemy.

Skr?ci?y?my w boczn? ?cie?k?.
- Pan Micha? nie b?dzie si? gniewa?, ?e

obcy ludzie kr?c? si? po jego domu? -

upewnia?am si?.

Gabrysi nie trzeba by?o dwa razy powtarza?. Stan??a w progu i szykowa?a si? do skoku

w dal. Skoczy?a, zanim zd??y?y?my j? powstrzyma?. Chodnik przesun?? si? i Ga- bi-Anka

usiad?a z g?o?nym pla?ni?ciem na pup?.
- Ale sk?d -

zapewni?a. Ju? wczoraj
zwróci?am uwag? na jej przyjemny, mi?kki

g?os i ?piewny wschodni akcent. Potoki

s?ów wylewa?y si? z niej strumieniami i nie

umia?a ich powstrzyma?. Ale wszystko,
co mówi?a, ka?dy gest czy grymas twarzy,

by?y takie zwyczajne, prawdziwe i szczere.

Uwielbia?am takich ludzi, bo nie musia?am

si? obawia?, ?e robi? jakie? podchody, co?

udaj?, by potem z?o?liwie obmówi?. Pani

Stefania by?a ulepiona z tej dobrej gliny.
Mia?a bardzo otwarty stosunek do innych.
A? dziwne, ?e jeszcze byli tacy ludzie na

?wiecie. Czu?am, ?e mog?abym jej zaufa?.

- Gdyby kózka nie skaka?a, to by nó?ki nie z?ama?a! - zawo?a?a pani Jab?o?ska. Gabrysia

ju? sta?a i lekko si? krzywi?c, masowa?a bol?ce miejsce.
- Do wesela si? zagoi!

-

pociesza?a j? pani Jab?o?ska.
Dom przesi?kni?ty by? zapachem lasu, który go otacza?, lecz tak?e papierosów. By?

przytulny i s?oneczny, ale pogr??ony w zadumie, w jakim? tylko sobie znanym rodzaju

nostalgii. Nie rozumia?am, dlaczego tak to odczuwam, ale uczucie to by?o bardzo wyra?ne.
A mo?e po prostu co? sobie wmawiam. Drzwi do kuchni by?y szeroko otwarte, a przez

okno przelewa?o si? s?o?ce. W ogródku i sadzie ros?a wysoka trawa. Gdzieniegdzie

biela?y delikatne dzwoneczki wiosennych kwiatów. Wszystko dziewicze, nietkni?te r?k?

gospodyni. Dlaczego nie by?o jej w domu? Dlaczego zostawi?a Micha?a samego?

Fragment ksi??ki Moniki Rebizant-Siwi?o Zata?cz ze mn?, Wydawnictwo Replika 2017.
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Anna Rychter
(www.anna-rychter.pl)

z urodzenia che?mianka, z wykszta?cenia

historyk, z zawodu bibliotekarz -

zajmuje

si? tworzeniem bibliografii Zamojszczyzny,
dla przyjemno?ci recenzuje wspó?czesn?

proz? polsk?. Z sentymentem powraca

do magicznych wspomnie? zwi?zanych
z Che?mem - miastem, w którym sp?dzi?a

naj pi?kniejsze lata dzieci?stwa i m?odo?ci.

Od ponad 20 lat mieszka i pracuje w Zamo?ciu.

Autorka ksi??ek: ?yj?ca w Polsce i inne stany
niewa?ko?ci (2010), Trener duszy (2011), ?zy nocy

(2017). Wraz z Grzegorzem Kempinskym
-

polskim re?yserem teatralnym i filmowym,

scenarzyst? i t?umaczem, prowadzi blog Teatr

Fejsbukowy
- Przez Dziurk? w Kurtynie (http://

www.kempinsky.pl/fejsbukowy-teatr/).

Autobus wlók? si? niemi?osiernie, podryguj?c p?katym cielskiem na nierównej
drodze. Na ka?dym przystanku ludzie mozolnie wsiadali i wysiadali, targaj?c przed

sob? opas?e baga?e. Powolna rotacja pasa?erów dokonywa?a si? cyklicznie, co kilka

kilometrów. Zab?ocony, niebieski jelcz, zwany swojsko ogórkiem, by? wypchany niemal

po brzegi.

Pomi?dzy ?ci?ni?tymi pasa?erami,
w niewielkiej ilo?ci zag?szczonego

powietrza wirowa?a kwa?na chmura

ski?ni?tej serwatki, przepleciona
zaduchem rozparzonych otr?b z osypk?
i dra?ni?c? nozdrza spalenizn? skwarek,

wysma?onych na wiór ze zbyt mocno

przyrumienion? na patelni cebul?.

U sufitu, uczepione na metalowych pinezkach, dynda?y na wszystkie strony

proporczyki, sierrru?zrue reklamuj?ce Polskie Towarzystwo Turystyczno

Krajoznawcze, Lig? Obrony Kraju, Lig? Ochrony Przyrody, Towarzystwo Przyja?ni

Polsko-Radzieckiej i dru?yn? pi?karsk? Motor Lublin. W tej faluj?cej zbieraninie ludzkich

i zwierz?cych cia?, w rz?dzie po prawej
stronie autobusu, na przedostatnim,

podwójnym siedzeniu, przy

zaparowanym oknie zajmowa? miejsce
Edmund Jankowski.

Tu? pod w?skim lusterkiem wstecznym kusi?a j?drnymi piersiami roznegli?owana

dziewczyna o sko?nych oczach. Wyci?te z kolorowego magazynu zdj?cie, odbite na

mia?kim papierze z makulatury, by?o zagi?te na linii jej stercz?cych sutków, co dawa?o

trójwymiarowe wra?enie, jakby dwie ciemne, pomarszczone rodzynki wystawa?y
lubie?nie poza plansz? fotosu, gotowe w ka?dej chwili, by je skosztowa?.

Niemodny, jednorz?dowy garnitur
z czarnej gabardyny, niebieska koszula non

iron, w?ski krawat w bia?o-czarn? pepitk?,
lekko pognieciony p?aszcz z grafitowego
ortalionu i czarne, sznurowane pantofle na

zmartwychwstanie, pieczo?owicie pokryte

past? Erdal o zapachu gorzkich migda?ów
- wszystko to wyró?nia?o go spo?ród ca?ej

reszty podró?uj?cych.

Wzd?u? podstawy przedniej szyby wi?a si? zakurzona girlanda wyp?owia?ej,

sztucznej winoro?li, przetykana tu i ówdzie k?pk? zrudzia?ych, plastikowych
borowików.

Grubawy kierowca w trudnym do okre?lenia wieku, odgrodzony od podró?nych
mocno przybrudzon? tekstyln? ?ciank? z firmowym nadrukiem monopolisty

transportowego, bez przerwy pali? papierosa bez filtra, a jego ?ysiej?ca g?owa,
z rozszerzaj?cymi si? a? na policzki pekaesami, kiwa?a si? w rytm g?o?nego warkotu

silnika. Kr?c?c zamaszy?cie du?ym ko?em be?owej kierownicy, pos?usznie

zatrzymywa? pojazd na ka?dym przystanku na ??danie. Beznami?tnym wzrokiem

obrzuca? t?ocz?cych si? przy drzwiach ludzi i zaraz potem, pe?en groteskowej powagi,

godnej kapitana radzieckiej rakiety kosmicznej, sprzedawa? w?skie, pod?u?ne bilety,
z pietyzmem dziurkuj?c je ma?ymi, metalowymi szczypczykami, które wygl?dem

przypomina?y dziadka do orzechów.

Starannie ogolony, z jednym ma?ym
zaci?ciem po brzytwie tu? nad górn?

warg?, skropiony obficie md?ym p?ynem

ogórkowym, ju? od pewnego czasu

niecierpliwie wierci? si? na sp?kanym,

twardym fotelu z granatowego skaju, co

chwila wygl?daj?c przez szyb?, czy aby
nie pora wsta? i zacz?? si? przebija? przez

t?um stoj?cych ludzi, ?eby nie przegapi?
celu podró?y ...

Po obs?u?eniu kolejnej partii podró?nych, by? mo?e zgodnie z jakim? tajemniczym

rytua?em, najspokojniej w ?wiecie d?uba? w wielkim jak sina truskawka nosie,
na zmian? zag??biaj?c w ka?dej dziurce szponiasty pazur ma?ego palca u lewej r?ki.

I nie przeszkadza?o mu w tym ani gdakanie kUI, wystaj?cych z a?urowych,

sznurkowych siatek, ani g?ganie g?si, wysuwaj?cych na wszystkie strony sycz?ce

?epki, ani ci??ki zaduch st?chlizny wiejskich domów, wnoszony do autobusu przez

ka?dego z wsiadaj?cych.

Padaj?cy za oknem majowy deszcz sprawi?, ?e zbyt ciep?e ubrania, nasi?kni?te

wilgotn? wiosn? 1976 roku, dopiero tu, w zamkni?tym wn?trzu autobusu oddawa?y

pe?ni? ci??kiej, esencjonalnej woni.

Fragment ksi??ki Anny Rychter ?zy nocy,

Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2017.
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Mateusz Sawczuk
Redaktor akademickiej gazety "Skafander". Wiersze drukowa?

w antologiach: (Z)nóws?ów (2008), Ulicznicy. Ulic?, by pozn?? cz?owieka. Klasycy

zamojskich ulic (2008), Chmurami podkr??one oczy (2009), Tyle tre?ci w naszych

g?owach (2016). Jest autorem programu o ksi??kach i filmach Rozpa?ka.

fot. A. Szumotoski

***

Niespiesznie
Nad nowojorskim morzem mewy poderwa?y si? do lotu

A on siedzia? w szpitalnym korytarzu

O pi?tej rano jest jeszcze du?o czasu

Na sprawy dnia i wieczno?ci
I ba? si? nadziei

Nie mo?e si? nadziwi?, ?e jest to mo?liwe

Zawsze o tym marzy?, by si? nie spieszy?

Spija? ka?d? chwil? powoli, ze smakiem

Patrze? rozkosznie, jak s?o?ce opuszkami

promieni dotyka ziemi

Przed wjazdem na sal? powiedzia? jej
?e razem b?d? lata?

Razem b?d? pióra gubi?
Razem odkryj? niebo ...

A wiatr szepcze jej s?owa o dobrodziejstwach z dalekich stron

Dzi? mo?e jest najszcz??liwszym z
Wyszed? lekarz ...

Bia?a os?onka spad?a na ziemi?

Jego ?wiat run??...
ludzi, wtopiony w cud natury
Pozwoli sobie tak p?yn?? w spokojnym rytmie dnia

Mewy sfrun??y cisz? na nowojorski most

I jej dusza te? ... Zamo??, 21 marca 2016 r.

(wiersz opublikowany w tomiku Tyle tre?ci w naszych

g?owach, red. Daniel Buchowiecki, Hrubieszów 2016)
(wiersz opublikowany w tomiku Chmurami podkr??one oczy,

red. Anna Kistelska, Katarzyna Rzepa, Lublin 2009)

B?dzie lato

Wspomnienie listopada

Potrzebowa?a? ramion

Musisz jeszcze poczeka?, mój Synku.
Nie miej mi za z?e.

J ak nikt inny na ?wiecie
Tatu? wci?? walczy obuty na zim?,
O dobr? zup?, o rat? mieszkania.

Musi nas?ucha? si? wrzasku,

Tak krucha i ?akn?ca
A jednak to ty

Pierwsza mnie obj??a? Aby? móg? mieszka? w radosnym gwarze.

Musi du?o biega? i pr??y? umys?,
I w listopadowej zimie

Zrobi?o si? ciep?o w sercu

Czuwa?a? nad moj? samotno?ci?

Jak przykaza? nam Rilke

Czu?em, ?e zaczyna si? wszystko
Co dobre i pi?kne

Aby? móg? ?y? beztrosko.

Spotyka oboj?tne, zimne twarze,

Lecz wie, ?e kiedy? twój u?miech

Wynagrodzi mu wszystko.
A gdy po latach wieczór ?ycia go dopadnie,
S?o?ce b?dzie ?wieci?, jakby by?o po?udnie

Pi?knego, letniego dnia.

Zasypia?em spokojny odzie?

Nagle zrobi?o si? cicho

Za cicho

Zamo??, 11 kwietnia 2014 r. Zamo??, 2 sierpnia 2016 r.
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Ma?gorzata Soja
Absolwentka UJ, dziennikarka, pracuje dla pism krajowych i polonijnych

w Pary?u i Nowym Jorku, równie? dla portalu polonijnego w Szwajcarii.

Opublikowa?a powie?? Kocha?am Ksawerego (200'7), nagrodzon?
w Mi?dzynarodowym Konkursie Literackim Powroty do ?róde?.

Opowiadania literackie drukuje m.in. w "Kurierze Plus" i "Nowym
Dzienniku" w Nowym Jorku oraz polskim portalu Kworum w Szwajcarii.

-

Mi?y wariat -

my?la?a o nim, gdy do k?pieli wsypywa? jej p?atki
ró? obdarte bez ?alu z powitalnego bukietu.

m

Najbardziej czu?y moment ich mi?o?ci zdarzy? si? na ?l?skiej

górze ?w. Anny. Ksawery mo?e mia? go zaledwie na obrze?u swojej

pami?ci, a mo?e ca?kiem, jako niewygodny, ju? wykre?li?. Ona nie

mog?a zapomnie? o miejscu i o chwili, w której t? mi?o?ci? zwi?za?a

si? na wiele lat. By?a wtedy jedn? z czo?owych przedstawicielek

katolickiej m?odzie?y akademickiej Krakowa i jako taka cz?sto

wyje?d?a?a a to do Rzymu na ?wiatowe rekolekcje m?odych. a to do

Taise, czy jak tym razem na zjazd duszpasterstwa m?odych na górze
?w. Anny.

Si?ga? po ni? pewnie, podczas gdy Szymon czy Radek, którzy

si? w niej podkochiwali, wieczorami przychodzili cicho jak koty,
z ksi??kami pod pach?, nierzadko z wymy?lnymi dedykacjami,

którymi chcieli zwróci?jej uwag?. Byli dla niej tylko mi?ymi kumplami
i ?adnego z nich nie wyobra?a?a sobie w roli kochanka.

Ksawery omota? j? odurzaj?c? mieszank? mi?osnej s?odyczy

podczas nocy i pewn? doz? szorstko?ci za dnia, by? tak bardzo jej,
a za chwil? wymyka? si? i zadawa? to najbardziej dr?cz?ce pytanie:
- Mo?e rozsta?my si? ju? teraz, bo potem to b?dzie z dnia na dzie?

trudniejsze? Twoja szacowna, katolicka do szpiku rodzina nigdy
nie zgodzi si? na mnie, rozwodnika, p?ac?cego alimenty na dziecko.

A wreszcie ty sama - na razie p?awimy si? w s?odkim kokonie naszej

zakazanej mi?o?ci, ale zobaczysz, ty pierwsza zechcesz z niego wyj??,

pe?na przekonania, ?e nie mo?esz tego zrobi? rodzinie, która swoj?

cudn? córeczk? chce widzie? przed o?tarzem. Chocia? to koniec

dwudziestego wieku, nie odwa?ysz si? sprzeciwi? dwóm pot?gom:

rodzinie i ko?cio?owi.

-

Tylko nie powiedz: wstaje?y z Ksawerym rano, patrzymy,

a tu taki ?nieg
-

zakpi? z niej wtedy. No bo jak?e tak? Ona tu taka

przedstawicielka katolickiej m?odzie?y, a sypia z nim bez ?lubu?

Pierwszy ?nieg sobie z nim prosto z po?cieli ogl?da. Do dzi? pami?ta
tamte ?ó?te martensy, którymi rado?nie ??obi?a tory w ?wie?ym

?niegu, biegn?c spó?niona do autokaru.

Siedz?c w ?awce w katedrze, nagle poczu?a niepokój. Nie porusza?

si?, jego p?acz by? bezg?o?ny.
-

Ksawery, no powiedz, dlaczego?
-

pyta?a zdumiona.

Ale to nie g?upia przekora, ch?? pokazania mu, ?e w?a?nie jest
silna i niezale?na w trwaniu przy tej mi?o?ci, kaza?a jej by? z nim dalej.
Za dnia chirurg onkolog z pewn? r?k?, w nocy drapie?ny kochanek,

w chwilach niepewno?ci i rozterek, zw?aszcza gdy chodzi?o o ich

przysz?o??, zmienia? si? w niepewnego, neurotycznego ch?opca.

-

Chcia?bym móc wzi?? ?lub, chcia?bym, aby? zosta?a moj? ?on? -

prosi? ?arliwie, nie wiadomo, bardziej j? czy samego Boga.

Jej kuzynka nied?ugo potem bra?a ?lub i spotkali j? w przeddzie?
ceremonii.

-

Czy pani naprawd? wierzy w takie rzeczy?
-

zapyta? k??liwie.
- Powiedz Natalio, czy to nie jest tak - sama sobie zadawa?a

to pytanie
-

czy to nie jest tak, ?e najbardziej go kochasz, gdy
k?ócicie si? o przysz?o?? waszego zwi?zku i on pasuje, i tym

swoim nag?, dramatycznym ruchem naci?ga sobie koc

na g?ow?, wy??cza si??

-

Gdybym nie wierzy?a, nie bra?abym ?lubu -

odpar?a wzburzona

El?bieta. Tym razem jego s?ów Natalia nie wzi??a powa?nie. Wi???ce

by?y tamte, wypowiedziane na górze.

Byli ze sob? wtedy ju? przesz?o rok. Posz?a za nim w zapami?taniu
od chwili, gdy noc? spotka?a go w poci?gu z Krakowa do Kalisza,

gdzie mieszkali jej rodzice. Nad ranem ukradkiem pie?ci? jej d?onie

i wyzna?, ?e nie lubi jej rodzinnego miasta, gdzie od paru miesi?cy
ma etat lekarza i nawet s?u?bowe mieszkanie na starówce. Jego

pragnieniem by?a bowiem praca naukowa, której jakie? niekorzystne

personalne uk?ady na uczelni go pozbawi?y.

By?a pe? ?e ten jego brak wytrzyma?o?ci psychicznej bierze si?

z jego poprzedniego zwi?zku. A mo?e nigdy jej nie mia?. Sk?d maj?
mie? si?? dzieci, których rodzice ca?? swoj? energi? ?yciow? trac?

na wzajemn? nienawi??? Mówi?, ?e w wyobra?ni widzi rodziców

jak dwie roz?arzone kule, które lec? ku sobie -

podobno bardzo si?

kochali, zanim jeszcze Ksawery przyszed? na ?wiat -

wytracaj? swoj?

energi?, a potem ju? bez impetu, bezw?adne i oboj?tne na swój los,

spadaj? w otch?a? bez przysz?o?ci. Kiedy go zostawili u dziadków

Odt?d nie zawsze ju? informowa?a rodziców, kiedy naprawd?

przyje?d?a. Od rodzinnej nudy o ile? przyjemniejsze by?y jego
zach?anne pocahmki na dworcu kaliskim o drugiej w nocy.
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w wieku siedmiu lat, odt?d mia? ju? ich prawie nie widywa?. Ale

tymi opowie?ciami bynajmniej nie chcia? budzi? jej lito?ci. Wiedzia?a

to na pewno. Czasami ta przesz?o?? by?a jak brutalny rozkaz: wara

ci ode mnie. Ty, która pochodzisz z sytego domu, sytego przede

wszystkim mi?o?ci?.

zabytkami, a mo?e najbardziej lud?mi, tak pogodnymi w porównaniu
z zas?pionymi twarzami rodaków.

Dziesi?? miesi?cy tam sp?dzonych pe?nych by?o niebywa?ej

s?odyczy. W Instytucie profesora Moretto Ksawery pracowa? zwykle
do pi?tej po po?udniu. Natalia jecha?a do niego przed ko?cem pracy

i razem szli zje?? pó?ny lunch w którym? z ma?ych, przytulnych
lokalików przycupni?tych w wielkim centrum handlowym
Octawiano.

W sprawie rozwodowej z El?biet? nie mia? swojego adwokata.

Mo?e dlatego napisa? potem: Broni mnie matka. Wstaje gdzie? z ko?ca

sali, nie widz? jej, ale s?ysz? jej g?os, to musi by? jej g?os. Jest jeszcze taki

m?ody, jest jeszcze taki m?ody
- mówi. Potem d?ugo, a? do pó?nej nocy spacerowali po Rzymie.

Nie uwa?a? si? za poet?, mia? przecie? zupe?nie inny zawód,

ale w wa?nych momentach zawsze szuka? swoich w?asnych s?ów.

Chowa? je potem na dnie walizki z dokumentami.

Wydawa?o si? jej, ?e mo?e tkwi? bez ko?ca zapatrzona w fontann?

Trevi, Schody Hiszpa?skie przemierza? co dnia, Via Sacra

snu? si? w ka?d? niedziel?. Dla niej samej te? znalaz?a si? praca,

w charytatywnej organizacji, pomagaj?cej równie? chorym dzieciom

z Polski. P?dzi? na lotnisko, by odebra? dokumenty choroby dziecka,

pertraktowa? z liniami lotniczymi o bezp?atne czy ulgowe bilety, bra?

sobie na g?ow? za?atwianie kwater dla potrzebuj?cych
-

wszystko to

potrzebowa?o energii, która wyzwala?a si? w niej w tamtym czasie

wci?? na nowo. By?a szcz??liwa.

Adwokat Jan Styra
-

przeczyta? na mosi??nej tabliczce umocowanej
w bramie okaza?ej willi

Tyle ju? razy Natalia zaprasza?a go, by odwiedzi? j? w domu.

Teraz co? mu podpowiada?o, aby nie spieszy? si? z odprawieniem
taksówki.

Odwróci? si? i dwoma d?ugimi susami dopad? taksówki.

B?dzie pan tak uprzejmy i poprosi pani? Natali? Styra, dobrze?

Z ulg? wbi? si? plecami w tylne oparcie samochodu. Tak by?o
znacznie lepiej. By?a sobota przed po?udniem, mo?e zechcia?aby

go przedstawi? swojemu ojcu?

Kiedy stypendium ju? si? ko?czy?o, kto? podsun?? Ksaweremu

t? nieszcz?sn? my?l ?e prawdziw? karier? mo?na zrobi? tylko
w Stanach. Wtedy to ich sielanka zosta?a zak?ócona. Natalia

ca?? sob? czu?a, ?e je?eli sami wygoni? si? z tego raju, jakim po

Polsce wydawa?y si? jej W?ochy, to musi spotka? ich za to kara.

Uznawa?a, ?e ma prawo do pi?kniejszego kraju ni? Polska, która

by?a w tamtym czasie jak ponure, pustoszej?ce gmaszysko, do

s?o?ca gorliwszego ni? w kraju, do ludzi bardziej beztroskich,

nieprzyt?oczonych zmaganiem si? z dniem codziennym. Ten ich

wspólny wyjazd by? prób? ucieczki, ale w bliskim s?siedztwie kraju
by?a to ucieczka ?atwa do zamaskowania. Ameryka wydawa?a si?

rozstaniem definitywnym. Z gmatwaniny swych my?li, z d?ugich

nocnych rozwa?a?, z pierwszych narzecze?skich k?ótni snu?a

mow? obronn? i oskar?ycielsk? tego wyjazdu. Obroniona by?a

Europa, wykl?ta Ameryka.

Co by mu powiedzia?? Nie to przecie?, ?e w?a?nie w Krakowie,

na konkursie wiersza japo?skiego haiku, dosta? nagrod? za takie

s?owa: Moja modlitwa na ró?a?cu z li?ci akacji / Zosta?a wys?uchana /

Kochaj -

us?ysza?em / Nim opad? ostatni li??.

Skwapliwie podchwyci?a propozycj? wyjazdu za granic?.
W s?ynnym, kierowanym przez profesora Moretto instytucie

onkologicznym, Ksawery otrzyma? stypendium. Wystara? si? o nie

profesor S?onowicz, który nie móg? od?a?owa?, ?e jego najbardziej

obiecuj?cy student jest gdzie? na wygnaniu.

Jej rodzice ju? wiedzieli o tym zwi?zku. Ojciec najpierw
roztrzaska? plastikow? miednic? w ?azience, a nast?pnie kryszta?owy
Wazon w swoim gabinecie. Reszty dope?ni? srebrny pier?cionek, Pierwszym zgrzytem by?a rozmowa z profesorem Moretto.

który oboje traktowali jako zar?czynowy.
.

Moretto ich wyjazd odbiera? przede wszystkim jako nielojalno??
wobec polskiego profesora.

- B?dziesz macoch? dla jego syna, dlaczego w wieku dwudziestu

dwóch lat ten twój amant by? ju? rozwiedziony, dlaczego nie ma

kontaktu ze swoimi rodzicami? - w ojcu rodzicielski niepokój
i obawy miesza?y si? z zawodow? skrupulatno?ci? dok?adnego
ustalania faktów.

- Och -

z niesmakiem krzywi?a si? Chiara, rozpieszczona
ma??onka profesora. - Tam takie wszystko wielkie, pozbawione
wdzi?ku, takie pas mignon

-

powiedzia?a tym razem po francusku,

korzystaj?c z tego, ?e obie z Natali? pos?ugiwa?y si? tym j?zykiem.
A jednak jako? zdo?a?a ich przekona?, ?e to nie b?dzie tylko

wyjazd dla niego, ale równie? wyjazd, który pos?u?y jej przysz?o?ci.
- Co ja mog? w tym kraju z wykszta?ceniem filologa?

-

postara?a

si?, by jej g?os zawiera? odpowiedni? dawk? goryczy.

Na wie?? o decyzji Ksawerego w?oski profesor tylko uniós?

brwi do góry, co jego twarzy nada?o wyraz srogi i bolesny zarazem.

Natalia by?a przy tej rozmowie i jedyne, co czu?a, to by? wstyd
- oto

przestawali by? kulturalnymi Europejczykami, a stawali si? zwyk?ymi
kombinatorami, którzy zamierzali skoczy? po smaczniejszy och?ap
w ?yciu. We W?oszech byli traktowani jak dzieci Wielkiego Pappy, co

w ich sytuacji zdawa?o si? znaczy? wi?cej ni? poparcie Cosa Nostry.

-

Rozejrz? si? tam, mo?e wybior? jakie? studia dla siebie, a mo?e

przynajmniej naucz? si? jeszcze jednego j?zyka, zobaczycie, to nie

b?dzie stracony czas.

A wreszcie - naoko?o pe?no przecie? przyk?adów, ?e m?odzi

razem gdzie? wyruszaj?, jak chocia?by jej rodzony brat który
z dziewczyn? wybra? si? na saksy do Francji, jemu jako? nikt tego

Wspólnego wyjazdu nie zabrania?.

-

Czy zdaje pan sobie spraw?, ?e nie b?dzie to przeskok z instytutu
do instytutu, ?e by? mo?e b?dzie pan musia? przej?? przez prac?

pomywacza, przez typowe emigranckie upokorzenia?
- surowo

pyta? Moretto, a Ksawery zdawa? si? ostatkiem si? powstrzymywa?

swoje wzburzenie:Gdy zamyka?a za sob? furtk? domu, mia?a ju? to przeczucie,
?e b?dzie to wielka wyprawa, wyprawa w ?ycie, w którym sama

podejmie decyzje i sama poniesie ich konsekwencje.

- Jakim prawem kto? ma mi dyktowa?, co mam w ?yciu robi?,

a czego nie.

?wiadomo?? ta ani jej nie cieszy?a, ani nie ba?a si?. To, co si?

zaczyna?o, by?o jak nieuchronno?? w?asnego losu.

Natalia uzna?a wtedy, ?e musia?y si? w nim odezwa? geny

przodków od zawsze spragnionych wyjazdu do ameryka?skiego raju ...

W?ochy odurzy?y ich pi?knem krajobrazu, niezliczonymi
Fragment ksi??ki Kocha?am Ksawerego.

ZKK Nr 3 (136) 2018 47



POETYCKI HYDE PARK

Andrzej Wnuk
Prezydent Zamo?cia. Prawnik, dziennikarz, przedsi?biorca.

Urodzony w 1975 r. w Zamo?ciu. Absolwent Wydzia?u Prawa UMCS.

Autor krymina?u rozgrywaj?cego si? w zamojskich realiach Fun Club (2010).

Z zami?owania ?eglarz.

Nadkomisarz Marek Kowal skrzywi? si?. Ostatnia sprawa, jak? prowadzi?, dotyczy?a morderstwa listonosza. Wydawa?oby

si? prosta sprawa, jednak wydoby? dane z banków to by?a istna mord?ga. Bankowcy zaciekle bronili danych swoich klientów,

a tylko w ten sposób mo?na by?o ustali?, do kogo listonosz niós? rent?. Odk?d obs?ug? rencistów zaj?? si? Bank Pocztowy,

ustalenie tak prostej rzeczy obija?o si? o tajemnice bankow?. Ostatecznie okaza?o si?, ?e zamordowa? jeden z odbiorców -

alkoholików, roze?lony tym, ?e listonosz przyszed? 3 godziny pó?niej ni? zwykle. Ale sprawc? uda?o si? z?apa? tylko dlatego,

?e wsypa? go kompan od kieliszka, który znalaz? zakrwawiony nó? w chlebaku.

- Wi?c jecha? pan do Bia?ej na spotkanie biznesowe - nadkomisarz popatrzy? znacz?co na drogi granatowy garnitur i czarne

mi?ciutkie pó?buty. Wida?, ?e w?a?ciciel, postawny blondyn, mia? niez?y gust
- wszystko skrojone na miar?, eleganckie, acz

nienachalne. Buty wygl?da?y na r?czn? robot?.

Doskonale uszyte, mi?kko wyprawiona skórka. W sklepie, w którym kupowa? pantofle Kowal, takich butów nie by?o.
- Kto?

wiedzia? o tym spotkaniu? Widzia? pana rano, jak pan wyje?d?a?? Co pan robi? w nocy?
- Mieszkam sam

- Micha? Zakrzewski mia? ochot? powiedzie? gliniarzowi, ?e powinien zadawa? po jednym pytaniu, je?li

chce uzyska? precyzyjne odpowiedzi.
- W nocy spa?em, a rano mogli mnie widzie? s?siedzi, jak wyje?d?a?em.

Kowal popatrzy? na m??czyzn?. Najwyra?niej nie mia? alibi. Czy mu si? wydawa?o, czy ten elegancki gogu? zrobi? si?

odrobin? zbyt nerwowy?
- Dobrze, le?my dalej. O której pan wyjecha??
- Krótko przed dziesi?t?. Wsta?em rano, zrobi?em kaw? i jajecznic?, gdyby chcia? pan zbada? to, co zostawi?em pod drzewem

-

ponuro za?artowa? Zakrzewski. - Potem przebieg?em si?, ?eby odegna? resztki zaspania, wzi??em prysznic i wyjecha?em.

O, s?siedzi mogli widzie?, jak biegam.
- Sprawdzimy. Czy na miejscu zbrodni dotyka? pan czego??
- Nie - Zakrzewski stanowczo pokr?ci? g?ow?.

- Mówi?em ju? panu, ?e nie dotyka?em tej ... ofiary.
- Ma pan przy sobie jak?? bro?? Nó?? Maczet?? -

policjant dr??y? dalej.
- Prosz? pana, ja u?ywam w pracy komputera, palmtopa i czasem pióra do podpisywania kontraktów. Chyba, ?e uwa?a pan,

i? mog?em to zrobi? stalówk? watermana, to tak, posiadam przy sobie bro? - stwierdzi? wyra?nie podra?niony Zakrzewski. -

Mo?e w takim razie powinienem zadzwoni? po adwokata?

W tym momencie do pokoju wesz?a wysoka i szczup?a policjantka.
- Na razie jest pa? ?wiadkiem, prosz? po prostu odpowiada? na pytania

- powiedzia?a. Do tej pory spogl?da?a zza lustra

weneckiego na rozwój wydarze?, teraz postanowi?a interweniowa?. -

Nazywam si? Marta Nowosad i jestem komisarzem.

Proponuj? krótk? przerw? na kaw?, a pó?niej postaramy si? ponownie przeanalizowa? okoliczno?ci znalezienia cia?a ... ( ... )

Umówili si? na kaw? na parasolkach, naprzeciwko Ratusza. Pogoda by?a doskona?a do tego, ?eby posiedzie? i popatrze?

na przepi?kne, bogato zdobione i kolorowe kamienice ormia?skie.

Marta przysz?a troch? wcze?niej, usiad?a przy stoliku przodem do ratusza i obserwowa?a, jak robotnicy krz?taj? si?, wymieniaj?c

zu?yty bruk z klinkieru.

Nawet nie zauwa?y?a, gdy do stolika zbli?y? si?, cicho niczym duch, Zakrzewski.

- Dzie? dobry pani komisarz - Marta zauwa?y?a, ?e nadal nosi praw? r?k? na temblaku. Ubrany by? bardzo elagancko,

a zarazem niezobowi?zuj?co. w szary, lniany garnitur oraz mi?kkie, bia?e tenisówki. - Parasolki to ?wietne miejsce
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-

Podejrzewam, ?e Jan Zamoyski krócej budowa? Zamo??, ni? go teraz remontuj?.na wypicie kawy. Pogoda jest pi?kna.
Mam nadziej?, ?e nie czeka pani zbyt

d?ugo?

Musi to by? m?cz?ce dla mieszka?ców, takie ci?gle rozgrzebane ulice?

- W sumie nie odczuwa si? tego
- Zakrzewski zamówi? ju? kaw? u kelnerki

i teraz wygodnie rozpar? si? na kawiarnianym krzese?ku. -

Wcze?niej drogi by?y

dziurawe, kamienice obskurne i pomazane graffiti, a resztki murów fortecznych

mursza?y. Teraz dzi?ki pieni?dzom unijnym odnowiono wi?kszo?? ulic i budynków.
Podwórka zyska?y nowy, bardziej w?oski charakter. Za?o?ono te? monitoring, dzi?ki

czemu wandale nie niszcz? ?wie?o odremontowanych ?cian. No i najwa?niejsze
-

powoli s? odbudowywane umocnienia, czyli nadsza?ce, bastiony, bramy, czy nawet

kawa?ki murów Carnota. Mam nadziej?, ?e wytn? jeszcze te drzewa i chaszcze

na przedpolach twierdzy. Wtedy ods?oni si? widok na Zamo?? taki, jakim widzia?

go twórca, czyli hetman Jan Zamoyski.

Mówi?c to, m??czyzna nie

spuszcza? wzroku z kobiety. Tak jakby

pierwszy raz j? zobaczy? i dopiero
teraz zrozumia?, jaka jest pi?kna. Ona

za? ze zdziwieniem skonstatowa?a,

?e jego baczny wzrok zaczyna j? peszy?.

?eby ukry? zak?opotanie, wsta?a

i wskaza?a mu r?ka krzes?o przy stoliku,

naprzeciwko siebie.

Zreszt?, co ja b?d? pani opowiada?. Wystarczy popatrze? na zdj?cia miasta

sprzed pi?ciu, dziesi?ciu lat i porówna? ze stanem obecnym. Ró?nice wida?

natychmiast. Z ch?ci? pokaza?bym pani te fotografie, ale, niestety, pad?em ofiar?

w?asnej g?upoty. Rok temu kto? mi ukrad? z mieszkania laptopa, a w nim trzyma?em

wszystkie zdj?cia. G?upota polega?a na tym, ?e nie zarchiwizowa?em ich na p?ycie ...

- Zamówi?am ju? kaw?, nie czekaj?c
na pana. Szczerze mówi?c, obawia?am

si?, ?e si? pan spó?ni. A nie chcia?am

siedzie? przy pustym stoliku - naraz

zorientowa?a si?, ?e si? t?umaczy.
To jeszcze bardziej j? speszy?o. Policjantka s?ucha?a zafascynowana, z jak? pasj? Zakrzewski opowiada o swoim

mie?cie. I o ma?y w?os nie przegapi?aby wa?nej informacji.Zamilk?a i usiad?a. Odwróci?a

g?ow? w stron? Ratusza i powróci?a
do obserwacji post?pu prac. Jeden

z robotników w ?ó?tym wdzianku

si?owa? si? z du?ym ?omem, próbuj?c

wywa?y? jedn? z pop?kanych

klinkierowych cegie?.

- Zaraz, zaraz. Kto panu ukrad? komputer?
- No nie wiem. Nie uda?o si? ustali? sprawcy. W ka?dym razie kto? wszed?

do mieszkania, nie zostawiaj?c ?ladów w drzwiach. Albo mia? podrobiony klucz,

albo doskonale pos?ugiwa? si? wytrychem. Poza komputerem nic nie zgin??o,
cho? na wierzchu le?a?y warto?ciowe rzeczy, mi?dzy innymi portfel z gotówk?,

zegarek i cyfrowa lustrzanka - Zakrzewski wypi? ?yk kawy i niezgrabnie odstawi?

lew? r?k? fili?ank? na spodek, a? zachrz??ci?o. -Najbardziej to mi w?a?nie by?o ?al

zdj??. Kalendarz synchronizuj? przez Google i internet z telefonem, wi?c niewiele

straci?em.

Dwóch jego kompanów siedzia?o

na taczce obok, palili papierosy i co jaki?
Czas docinali koledze. Jego twarz

stopniowo nabiera?a coraz bardziej

czerwonego odcienia. Fragment ksi??ki Andrzeja Wnuka Fun Club, Zamo?? 2010.

Mimowolnie u?miechn??a, widz?c

to socjalistyczne podej?cie do pracy.

Od wróci?a g?ow? do siedz?cego przy

stoliku m??czyzny i westchn??a.
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Leszek Wójtowicz
Rocznik 1970. Dziennikarz, poeta. Urodzony w Wakijowie (gm.

Tyszowce). Absolwent filologii polskiej KUL. Jako poeta debiutowa? w 1993

r. na ?amach "Tygodnika Zamojskiego". Ma na swoim koncie dwa tomiki

poezji: Drobnonastroje (1999) i Trzydzie?ci jeden (2001). Twórca kabaretu

Ci Panowie, w którym udziela? si? razem z kolegami ze studiów.

Oprócz poezji opublikowa?: Fraszki do flaszki (1999), zbiór reporta?y

Pó?niej szatan wst?pi? w ludzi. Zapiski nie tylko z Wo?ynia (2008),

Wózkiem do nieba oraz Rzecz o siostrze zakonnej i sierotach zamordowanych

przez nacjonalistów ukrai?skich pod Sahryniem (2015).

Laureat wielu konkuisów poetyckich, satyrycznych i dziennikarskich,

w tym m.in. IV Konkursu Poetyckiego im. Boles?awa Le?miana w Zamo?ciu

i XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Józefa Ignacego

Kraszewskiego w Bia?ej Podlaskiej. W organizowanym w Lublinie Konkursie

Dziennikarskim im. Miros?awa Dereckiego dostrze?ono jego reporta?e

z Wo?ynia, za które otrzyma? honorowe wyró?niania. W 2013 r. zosta?

uhonorowany Z?otym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej.

W latach 1997-2012 pracowa? w "Dzienniku Wschodnim",

od 2012 r. zwi?zany z "Kronik? Tygodnia".

a teraz postawi? kropk?
lub jak kto woli

Wo?y?

spotka?em pani? J asi?:

widzia?am bulbowca
znak przestankowy

pod hipermarketem pali? papierosy
i polskie wioski Kuriery i dzienniki

ludzie nie trawi? wierszy

czytaj? programy telewizyjne
bardzo pi?kne s? s?owa pana prezydenta

z?o?y? cia?o z cz??ci
kuriery i dzienniki kuriery i dzienniki

poezja jest substytutem ?mierci

Mickiewicz skona? na strychu
?wietlicki jeszcze w brzuchu

szemrana nadzieja

obrazy bol? jak okres

przed dzieckiem

kuriery i dzienniki kuriery i dzienniki

obrazy jak wymazy

przechodnie jak pochodnie
deszcz moczy si? noc?

w wierszach nic si? nie dzieje
i nie ma mi?o?ci

pani za lad? w sklepie

Mi?so W?dliny Podroby Drób

czyta romanse nie tyje
Rozmy?lania przystankowe

budujemy budujemy
od trzynastego roku ?ycia
kocha si? regularnie

nowe przystanki nowe przystanki

na ka?dym przystanku myje si? regularnie

u?ywa kosmetykówodnajduj? to samo:

gumowe dowody mi?o?ci stoi za lad? w sklepie
zu?yte jak ?ycie bilety Mi?so W?dliny Podroby Drób

i wierzy w mi?o?? wi?crozk?ady jazdy donik?d

tam i z powrotem niech ta jej ??o?? wiecznie trwa

tra la la la latam i z powrotem
ludzkie odchody przykucn??y w k?cie

i krzycz?: "Tu by? cz?owiek

pozostawi? ?lady jeszcze tu wróci"

zwyk?y kontestator

tra la la

o! p?kni?ta szyba
hm ... p?kni?ta szyba

cz?owiek z natury jest wolny

wi?c ludzie na przystankach uprawiaj? wolno??
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Eliza Leszczy?ska-Pieniak

Barwa miasta

Na Rynku Wodnym mieszaj? si? czasy i porz?dki. Dzieci

krzycz? przy fontannie, m??czy?ni w futrzanych czapkach

ozdobionych piórami, z szablami u boku przygotowuj? si?
do obrony twierdzy, a poeta rozpyla aromat s?ów. Dzie? jest

upalny, zdania z utworów Piotra Szewca leniwie wzbijaj?

si? ponad ulice i doganiaj? przechodniów.

Spotkanie z twórczo?ci? zamo?cianina, redaktora

miesi?cznika "Nowe Ksi??ki", by?o wa?nym punktem programu

tegorocznej Ulicy Poetyckiej
-

imprezy zorganizowanej przez

Zamojski Dom Kultury w dniach 26-27 maja. Utwory pisarza

czytali aktorzy: Irena [un, Anna Kuku?owicz i Piotr Johaniuk,

towarzyszy?o im Trio Beethovenowskie w sk?adzie: Emi Ueno

Stopa -

skrzypce, Micha? Stopa
- wiolonczela, Piotr Stopa

-

fortepian. ?piewa?a Marika Kraujutowicz. Ze sceny zabrzmia?y

zarówno wiersze z nowego tomu ?wiate?ko, jak i barwne, a czasem

nostalgiczne fragmenty Zag?ady oraz Zmierzchów i poranków.

Literacka po?ywka

Piotr Szewc: - Mieszkam w Warszawie, ale cokolwiek napisa?em,

dzieje si? w Zamo?ciu. To moja literacka po?ywka i nie mam

potrzeby szuka? czego? innego. ?wiat, który tu zostawi?em, rozrasta

si? i zmienia, ale zawsze pozostaje dla mnie punktem odniesienia.

Piotr Szewc przemierza w swoich wierszach ulice,

po których biega? jako ch?opak: Listopadow?, M?y?sk?,

Gminn?. Kupuje bu?ki w piekarni Lewi?skiej i zagl?da do

sklepiku Malinowskiej. Zamo?? realny przegl?da si? w tym

zakl?tym, dostaje rumie?ców i nowego blasku. Poeta uczyni?
z miasta swoiste axis mundi, opisa? miejsca kluczowe dla

w?asnego dojrzewania. Dzi?ki poetyckiemu brokatowi obszar

indywidualnego ?ycia sta? si? przestrzeni? uniwersalnego

do?wiadczenia. Miejscem mitycznym jak Drohobycz
w Sklepach cynamonowych Brunona Schulza czy Sandomierz

w Widnokr?gu Wies?awa My?liwskiego.

Barwa czasu

- Piotr Szewc jest zainteresowany rodzinnym miastem i barw?

jego czasu -s?owa Bo?eny Fomek, gospodyni spotkania z poet?,

najpe?niej oddaj? to co kluczowe w opisywaniu Zamo?cia. Jaka

jest wi?c barwa wczesnych lat 70., które tu i ówdzie wygl?daj?
z tomu ?wiate?ko? Mo?e to kolor kocich ?bów na Listopadowej,
kolor d?emu wi?niowego albo mi?towych landrynek?

Najpewniej jednak pod wp?ywem lektury czytelnik odnajdzie

swoj? w?asn? barw?, ten szczególny smak i zapach minionego

czasu, który uruchamia poezja.
Piotr Szewc nie jest dla zamo?cian autorem anonimowym,

na spotkanie z poet? przyszli zarówno jego szkolni koledzy,

jak i czytelnicy, którzy ?ledz? jego twórczo?? od czasu wydania
Krakowski Salon Poezji w Zamo?ciu, fot. ZDK
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Zag?ady. Jeden ze s?uchaczy wspomina? ojca pisarza, Mariana

Szewca, dobrego murarza, pracuj?cego przy budowie ko?cio?a

pw. Królowej Polski. Piotr Linek -

poeta, polonista w I LO

w Zamo?ciu, autor wywiadu z Szewcem opublikowanego
na ?amach "ZKK", pozna? pisarza pod koniec lat 80. podczas

spotkania autorskiego. Od tego czasu ??czy ich literacka

przyja??.
- Pami?tam, ?e od tego pierwszego kontaktu, chyba mog? u?y?

tu liczby mnogiej, odczuli?my co? na kszta?t wzajemnej sympatii
-

wspomina Piotr Linek. - Poiem spotykali?my si? podczas wizyt

Piotra w Zamo?ciu. Czasem do siebie pisali?my, rozmawiali?my

telefonicznie. I to trwa do dzisiaj. Piotr jest jednym z pierwszych

czytelników moich tekstów zanim zdecyduj? si? na ich publikacj?.

Ja z kolei by?em jednym z pierwszych czytelników
-

przynajmniej

tych zamojskich, pisanych jeszcze chyba na maszynie fragmentów

"Zmierzchów i poranków" oraz "Bocianów nad powiatem".

Pami?tam te? jeden szczególny telefon i szereg pyta? Pioira

o miejsca i ludzi. Niestety, na wi?kszo?? pyta? nie potrafi?em

odpowiedzie?. Pioir sam odnalaz? te odpowiedzi w swoim ostatnim

tomie "?wiate?ko".

Krakowski Salon Poezji, fot. ZDK

Zamo?? o?ywa

Ksi??ki Piotra Szewca uruchamiaj? w czytelniku t?sknot?

za miastem zapami?tanym w dzieci?stwie, sprawiaj?, ?e

obraz wykreowany w wyobra?ni wzbogaca si? o szczegó?y.

Frazy z jego utworów otwieraj? dawno zatrza?ni?te szuflady,

jak cho?by te amoniaczki, które rozp?yn??y si? jak p?atki ?niegu
i przypomnia?y mi w nag?ym rozb?ysku ciastka pieczone

w wiejskim domu babci. Irena [un, aktorka zwi?zana z Teatrem

Studio, powiedzia?a po przeczytaniu fragmentów utworów

Szewca, ?e odnajduje w jego poezji to, czego jej samej brakuje.

Artystka urodzi?a si? w Hrubieszowie, ale dzieci?stwo

sp?dzi?a w Zamo?ciu, jej matka pisa?a i recytowa?a wiersze,

by?a redaktork? Szopki Zamojskiej.
Irena [un:

- Zamo?? o?ywa we mnie poprzez zdj?cia, mam ich

sporo, bo moi rodzice mieszkali tu przed wojn?. Wy?ania si? z nich

obraz ?ycia, którego sama nie pami?tam, ale wydaje mi si? bardzo

barwne. Dziadek przed swoim samochodem, rodzice na korcie

tenisowym czy dzieci na sankach. Ciesz? si?, ?e mog?am czyta?

utwory Piotra Szewca w Zamo?ciu, jego poezja budzi moje najdalsze

wspomnienia, poza tym jest pi?kna w swej prostocie.

Literacki Karmnik, fot. ZDK

Czas si? rozsypa?, pogubi?y si? drogi ... S?owa poety zako?ysa?y

si? nad Rynkiem Wodnym i przycupn??y na literackim

karmniku. Postaci z jego wierszy zaludni?y miasto, a czas

wspó?czesny przemiesza? si? z dawno minionym.

Instalacja plastyczna Magdaleny Filipskiej, fot. ZDK
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Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk

Festiwal Stolica J?zyka Polskiego -

fantastyczne ?wi?to kultury
w ma?ym miasteczku na Roztoczu

odpowied? na odzyskanie przez Polsk? niepodleg?o?ci.
O skamandrytach: Iwaszkiewiczu, Lechoniu, S?onimskim,

Wierzy?skim i Tuwimie, rozmawiano ka?dego dnia, a klimat

dwudziestolecia mi?dzywojennego podkre?la?a festiwalowa

replika warszawskiej kawiarni Ziemia?ska, w której niegdy?

spotyka?o si? tych pi?ciu wspania?ych.

_

Festiwal Stolica J?zyka Polskiego
- wydarzenie, nad

którym patronat honorowy sprawuje Rada J?zyka Polskiego

przy Prezydium PAN - ju? po raz czwarty zgromadzi?o
na Roztoczu twórców oraz mi?o?ników literatury, teatru

i sztuki. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa?a si? od 5 do

11 sierpnia i przy?wieca?o jej ponadczasowe motto: Cala

nadzieja w literaturze. Festiwal Stolica J?zyka Polskiego to ?wi?to s?owa -

po raz drugi wr?czona zosta?a nagroda Cz?owiek S?owa.

Maja Komorowska odebra?a j? z r?k zesz?orocznego
laureata, Wies?awa My?liwskiego. Jak?e pi?knie brzmi rota

nagrody, napisana przez Grzegorza Gaudena: Szczebrzeszyn.
Polskie s?owo. Niemal niewymawialne dla innych nacji. Dla nas

od najm?odszych lat zrozumia?e, przyjazne, zabawne. Najbardziej

polskie z polskich. Polskie s?owo. S?owo prawdy, moje dane s?owo,

s?owo pocieszenia, s?owo wsparcia, twoje dane s?owo, s?owo otuchy,
s?owo pod?e, s?owo honoru, s?owo przeciwko s?owu, s?owo za, s?owo

przeciw, jeszcze jedno s?owo, które bywa, ?e nie ma ko?ca, s?owo,

które rani, s?owo, którego brakuje, s?owo ch?opskie, s?owo miejskie,
s?owo Polaków, polskich ?ydów, polskich Ukrai?ców, polskich

?l?zaków, polskich Niemców, polskich Bia?orusinów, polskich

Litwinów, s?owo uchod?ców w Polsce, s?owo polskich emigrantów,
s?owo wszystkich ludzi, dla których polskie s?owo to ich j?zyk.

Szczebrzeszy?ska Nagroda "Cz?owiek S?owa" zosta?a powo?ana
dla postaci, które daj? nam najpi?kniejsz? polszczyzn?. I chroni?,

i ratuj?, i piel?gnuj? polskie s?owo. Im i ich j?zykowi ufamy

bezgranicznie. Wobec nich mamy niewymierny d?ug wdzi?czno?ci.

Ca?a nadzieja w polszczy?nie! Ca?a nadzieja w literaturze!

Jak co roku Szczebrzeszyn (a od dwóch lat na jeden

dzie? równie? Zamo??) odwiedzili najwi?ksi polscy pisarze,

poeci, aktorzy i muzycy, m.in. Wies?aw My?liwski, Maja

Komorowska, Olga Tokarczuk, Adam Ferency, Wojciech

Bonowicz, Wojciech Chmielarz, Magdalena Grzeba?kowska,

Ryszard Krynicki, Stanis?aw ?ubie?ski, Dorota Mas?owska,

prof. Jadwiga Puzynina, Zyta Rudzka, Pawe? So?tys, Piotr

Sommer. Andrzej Stasiuk, Krzysztof Varga, Adam Wajrak,

Miko?aj Grynberg.

Program festiwalu ka?dego roku zaskakuje swoj?

ró?norodno?ci? - tworz? go spotkania autorskie, debaty
o sztuce i j?zyku, warsztaty, koncerty i spektakle, czyli!

wydarzenia, które kszta?tuj? odbiór kultury w?ród wszystkich

pokole? uczestników. Ka?dej edycji festiwalu patronowali

wybitni literaci: Zbigniew Herbert, Boles?aw Le?mian,

Wis?awa Szymborska i Kornel Filipowicz, a w tym roku

-

skamandryci.

Wybór skamandrytów na patronów by? nie przypadkowy
- twórczo?? tej grupy poetyckiej stanowi?a bowiem literack?
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Tegorocznym wydarzeniem festiwalowym by?o tak?e

uhonorowanie przedstawiciela zawodu redaktora literackiego

Nagrod? Wielkiego Redaktora. Inicjatorami i fundatorami

Nagrody Wielkiego Redaktora s? konsulowie honorowi

Wielkiego Ksi?stwa Luksemburga: Tomasz Kopoczy?ski
i Adam Byglewski. Nagroda Wielkiego Redaktora to pierwsza

w Polsce nagroda dla wybitnego reprezentanta niedocenianego

i niewidocznego zawodu, który ma ogromny wp?yw na kszta?t

ksi??ki. Laureatk? zosta?a Marianna Soko?owska, do której

podopiecznych nale?? m.in. Olga Tokarczuk, Eustachy Rylski,

Magdalena Tulli, Joanna Bator, Jerzy Sosnowski, Andrzej

Stasiuk, Zo?ka Papu?anka, Micha? Witkowski, Piotr Siemion

i Krystian Lupa.

Pisz?c o szczebrzeszy?skim festiwalu, warto przywo?a?

trafny cytat, ?e jest to miejsce, gdzie pisarz i czytelnik mocz?

nogi w tej samej rzece. To w?a?nie kameralno?? i autentyczno??

decyduj? o fenomenie tego wydarzenia.

Pomys?odawcami festiwalu s? Piotr Duda -

producent

teatralny, i Tomasz Pa?czyk
- mened?er; obaj urodzeni

w Szczebrzeszynie, ??cz?cy ?wiat sztuki i biznesu - mi?o?nicy

Roztocza promuj?cy jego potencja? literacki, historyczny
i przyrodniczy. Kilka lat temu stworzyli projekt, który na sta?e

zago?ci? w kulturalnym kalendarzu Zamojszczyzny. Swoj?

wizj? ogólnopolskiego wydarzenia, które zgromadzi?oby

wybitnych twórców i oddanych im odbiorców, przenie?li
na szczebrzeszy?sk? ??k?, gdzie w malowniczej scenerii

nadwieprza?skiej przyrody odbywaj? si? coroczne

festiwalowe spotkania. Zatopieni w literackiej b?ogo?ci trwaj?

tak pisarz i czytelnik, a ka?dy z nich czerpie z tego momentu

to, co najcenniejsze
- impuls do tworzenia i poznawania. Kto

raz uczestniczy? w festiwalu, na pewno tu wróci, by upaja? si?

s?owem, muzyk? i aur? sierpniowego Roztocza.

Aneta Bartoszczsjk- Trochimiuk

=polonistka i animatorka, dyrektor Szko?y Podstawowej
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie.
W ramach dzia?alno?ci pedagogicznej zaanga?owana
w realizacj? wojewódzkich, ogólnopolskich oraz

mi?dzynarodowych projektów edukacyjnych
i artystycznych. Podczas Festiwalu Stolica J?zyka

Polskiego koordynatorka wolontariatu.

Fot. Janusz Kapecki
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Barbara Hirsz

W Zamo?ciu i gdzie indziej

Ju? na pierwszym spektaklu czeka nas

niespodzianka:' Rozplanowuj?c Zamojskie Lato

Teatralne w ró?nych obiektach w strukturze

miasta, cz?sto w plenerze, organizatorzy chcieli

teatru bli?ej publiczno?ci. Przygody i zaskoczenia.

Oto w centrum grodu Jana Zamojskiego,
któremu (jak pi?knie o Zamo?ciu pisze Andrzej

Stasiuk) przy?ni? si? renesansowy sen, rozlokowa?a

si? scenografia udaj?ca ?mietnik, z kontenerami

i kloszardem ?pi?cym pod schodami Ratusza. To

przyby? z Mi?ska Teatr InZhest z pantomim? Trash

poem. Widok na szlachetne kamienice z XVI w.

dodaje paliwa do widowiska. Gdy w fina?owej
scenie ca?y ten ?mietnik p?onie, rozumiemy, ?e

swoim spektaklem gimnastyczny artysta Wiaczes?aw

Inozemtsew pokara? skarla?? wspó?czesno??.

Zamojska twierdza przetrzyma?a potop szwedzki,

przetrzyma Inozemtsewa. Bia?oruski zespó? znany

jest publiczno?ci, która zesz?oroczny Golden age

nagrodzi?a Bu?aw? Hetma?sk?. W tym roku ?yczymy

artystom mniej pirotechniki, wi?cej dynamiki.

"Milczenie syren", Magdalena Cielecka, Micha? Pepol, fot. J. Kosi?ski

W pantomimie Pi?kna Morylinda arty?ci osi?gaj? efekt komiczny

poprzez przyspieszenie ruchu i jego odwrócenie w scenie, w której

czarodziejski napój mi?osny powoduje komedi? omy?ek. Amant

zakochuje si? w Amorze i ?ciga go po ca?ym planie, a za amantem goni

Morylinda, co go przedtem nie chcia?a. Pointa przywraca równowag?.
Ostatni obraz niczym kamea rze?bi twarze kochanków, którzy si?

odnale?li, i Amora, co figla im sp?ata?.Na nast?pny spektakl droga prowadzi obok

ogródków dzia?kowych, nad ?abu?k? pe?n? kaczek

p?ywaj?cych w ?a?cuchu z m?odymi. Trzeba i?? za

zapachem grochówki. Tam stoi kuchnia wojskowa,

60-litrowy kocio? z wrz?c? zup?, w którym miesza

Józef Markocki - z min?, ?e aktor si? zawsze wy?ywi.

Józef Markocki, niegdy? w pantomimie Henryka

Tomaszewskiego, teraz za?o?y? Teatr Formy.

Odkupiony od wojska stary gaz 69 i autentyczna

kuchnia polowa to sta?e rekwizyty trupy, która niczym

staropolscy igrcy i grajcy przyw?drowa?a z Wroc?awia,

oferuj?c skecze o ?o?nierzach samochwa?ach i bajdy
o cudownym napoju mi?osnym.

Po sztuce jarmarcznej spektakl zdumiewaj?co subtelny,

przeszywaj?cy liryzmem, wizyjny. Milczenie syren to teatr wyobra?ni,

eksperymentu, poszukiwania. Po pokazie w Zamojskim Domu Kultury
Micha? Pepol powiedzia? zgromadzonej publiczno?ci, ?e propozycja

opracowania impresji na temat syreny przysz?a z warszawskiego
Muzeum Sztuki Wspó?czesnej. Moim zdaniem by?o inaczej. To syrena

wybra?a Micha?a Pepola i Magdalen? Cieleck?, by us?yszeli jej niemy
dla nas g?os.

Aktorzy wykorzystuj? potencja? ludycznej

zabawy. Wyci?gaj? komiczne konsekwencje z gagów

mima, b?azenady, ogrywania maski, przebieranki.

Wkr?caj? do gry publiczno??. W Kucharzu na ostro

-

jest to burleska antymilitama z elementami pure

nonsense'u -

usi?uj? ugotowa? ?o?nierski posi?ek
z kurczaka, który obrazi? si? na wszystkich, pobi?
kucharza i uciek?. Wreszcie szukaj? po?ród widzów

winowajcy, który sp?odzi? trójk? dzieci z dziewczyn?

ca?ego garnizonu. Ale grochówka o pó?nocy by?a

pyszna, bowiem kuchnia wojskowa nigdy nie

przypala potraw. "Kucharz na ostro", Teatr Formy Wroc?aw, fot. Jacek Kosi?ski
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Arty?ci podj?li si? pracy intuicyjnej. Wykreowali
multimedialne ideogramy, ??cz?c g?os i aktorstwo

Magdaleny Cieleckiej, graj?cego na wiolonczeli

Micha?a Pepola, literatur?, muzyk?, malarstwo

i rze?b? oraz d?wi?ki z g??bi oceanu. Sugestywny

przekaz kieruje uwag? ku temu, co niewyra?alne.

Syrena staje si? znakiem pod?wiadomo?ci, stanów

ciemnych i nierozpoznanych, sennych koszmarów,

nieu?wiadomionych l?ków, niewypowiedzianych

po??da?. Przedstawienie ?ledzi intymne poruszenia

psychiki. Atakuje widza zmienno?ci? nastroju.

·W nocnej scenie, kr?conej w muzeum, po?ród
artefaktów po?wi?conych syrenie, arty?ci osi?gn?li

tak? jedno?? obrazu (dziki taniec Magdaleny

Cieleckiej na tle syrenki Pablo Picassa do nerwowej

muzyki organicznej, skomponowanej ze ?piewu

wielorybów przez Micha?a Pepola), ?e s?yszymy

tajemniczy j?zyk duszy ?wiata. Stworzyli osobisty

poetycki styl, czyli taki, jaki pozostanie w pami?ci
-

bo tylko taki zostaje.

.Peregrinus", Teatr KTO w Krakowie, fot. Jacek Kosi?ski

Znakiem rozpoznawczym krakowskiego
Teatru KTO jest ogrywanie otwartych przestrzeni.
Znów przenosimy si? na zamojsk? starówk?.

Korowód szarych postaci w maskach przenika
w ?ywio? miasta. Pantomima wci?ga widzów do

aktywnego uczestnictwa, przydziela si? im zadania

aktorskie, zestawia cz?owieka w masce i cz?owieka

z ulicy
- tworz?c syntetyczny obraz Peregrinusa,

mieszka?ca wspó?czesno?ci. Re?yser, zainspirowany

pesymistycznym poematem T. S. Eli o ta, ukazuje
nowoczesno?? w serii pantomimicznych etiud jako
zbiór wydr??onych ludzi, parodiuje wy?cig szczurów,

konsumpcjonizm, zanik duchowo?ci. Jest to Jerzego
Zonia 60 minut posypywania g?owy popio?em.

Jakie by?oby tegoroczne Zamojskie Lato Teatralne

bez wroc?awskiej Strefy Kultury i Leningradu? To jest
ostra jazda bez trzymanki. Ju? to, ?e znajdujemy

si? w?a?nie na melinie, ma przedrze?nia? ?wiat

sukcesu i malowanego szcz?sera. Ogl?damy

pon?tne paskudztwo, jakie mo?e si? wyrodzi? na

skutek dzia?ania narkotyków, wódki i papierosów,

chuliga?skiej gry Mariusza Kiljana i Tomasza

Marsa oraz kapeli, co katuje ucho. Oryginalno??

pomys?u polega na tym, by z songów barda

Sergieja Sznurowa, czo?owego punkowego krytyka
W?adimira Putina, u?o?y? dekadencki kabaret. Ten

spektakl to vademecum anarchizmu. Same nygusy,

improduktywy i renegaci. Ale pod ich cynicznym

gestem dostrzegamy ludzkie -

dopóki zbuntowane,

dopóty wolne - serce. Takie jak twoje. I moje. Wi?c

w finale ca?a widownia wype?niaj?ca Zamojski Dom

Kultury do utraty tchu ?piewa wspólnie z artystami:

"Tymczasem gdzie? indziej", Teatr Improwizowany Klancyk, fot. Jacek Kosi?ski

A gdybym si? tak sponiewiera?, ?e nie wiem z kim, gdzie,
oraz za co. Cho? bani? od rana bym strzela?, pod adres

swój trafi? potrafi?. Www Leningrad, uninu.com, www

Leningrad, www.com.

"Leningrad", Strefa Kultury Wroc?aw, fot. Jacek Kosi?ski
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Na tym tle wskrzeszone z dawnej tradycji Przekazanie

okupu to widowisko nale??ce si? historycznej twierdzy,
która na trzy tygodnie otworzy?a si? na artystów teatru, cho?

nie wpu?ci?a wojsk atamana Chmielnickiego. Mi?o?nicy
Zamo?cia, przewodnicy, rekonstruktorzy historyczni,

nawi?zuj?c do wydarze? z okresu wypraw kozacko

tatarskich przeciwko Polsce, pokazali, jak toczy si? historia.

Czyli jak si? robi z ig?y wid?y. Cytuj?c dokumenty z epoki,

wykazali, ?e zamo?cianie musieli da? Chmielnickiemu

spory okup, by przerwa? obl??enie twierdzy, bo ci?gn??o

si? tak d?ugo, ?e wszystkim zabrak?o piwa.

Nuc?c pod nosem M?odo??, hymn mojego pokolenia,

wspomina?am melancholijnie przesz?o??, któr?

bezpowrotnie utracili?my. Przy pianinie Konrad

Masty?o -

mój Bo?e, z siw? czypryn?! W otoczeniu

m?odych aktorów Teatru Ludowego jest niczym

depozytariusz ca?ej poetyczno?ci kabaretu z czasów

Piotra Skrzyneckiego. Od tak dawna próbuje si?

wyprowadzi? tamt? Piwnic? z podziemi Pa?acu pod
Baranami na telewizyjne salony, na deski szanowanych
teatrów. Ale duch piwniczny jakby si? upar?, lepiej

si? czu? w murowanej piwnicy, w ciasnocie ludzkiej,
w ?wietle ?wiec. Krakowskie przedstawienie Zahipnotyzuj
mnie -

piosenki Zygmunta Koniecznego, wyrwane ze swoich

warunków, pokazane tylko na potrzeby Zamojskiego
Lata Teatralnego na estradowej scence, pewnie nie mog?o
w pe?ni zrealizowa? re?yserskiego zamys?u Ma?gorzaty

Bogajewskiej. Ale jako? mi ?al. ?al za utracon? liryczn?

wznios?o?ci? kompozycji Zygmunta Koniecznego. Piotr

Skrzynecki mawia? o nim anio? Piwnicy. Nikt tak jak

Zygmunt Konieczny nie pokaza?, ?e ?wiat zas?uguje
na pi?kny wiersz i na pi?kn? muzyk?.

"Kwiaty polskie", Julian Tuwim, fot. Jacek Kosi?ski

Ulewny deszcz przegna? Zamojskie Lato Teatralne

do pi?knie odrestaurowanej kazamaty. Tam wyruszamy

z Bia?ostockim Teatrem Lalek i Kooperacj? Flug do lasu.

Ekologiczni maruderzy w Puszcza?skich opowie?ciach

marudz? na temat tajemniczo?ci i ró?ne sm?ty wyprawiaj?
z powodu swojskiej duszy zakl?tej w bia?ostockich lasach

i drzewach. Tak nudzili na temat le?nych weso?ków

i chochlików, ?e a? dusza j?cza?a: puszcz mi? pan, puszcz ...

Kochani, niech wam puszcza odpuszcza!

"Narkotyki", Teatr Odwrócony w Krakowie, fot. Jacek Kosi?ski

Dzi? pozostajemy we w?adzy czarów zielon?go

kogucika. Ale wszystko po kolei. Najpierw Bogus?aw
Schaeffer w wersji na magistra, czyli dyplom Szko?y

Aktorskiej Machulskich, W przedstawieniu wyczuwa?o

si? intelektualne wyrachowanie Adama Biemackiego
i Waldemara Ob?ozy zamiast spontaniczno?ci aktorów.

Potem Klancyk. czyli uk?adanka dla bystrzaków. Panowie

wymy?laj? najrozmaitsze wariacje na dowolny temat

podrzucony z widowni. Mo?esz powiedzie? marzenie

Marzeny albo zielony kogucik
-

zaaran?uj? uwolnion?

od wszelkich regu? opowie?? teatraln? w mowie z rymami.
Te maj? by? cz?stochowskie i ?mieszne. W zabawie

pod ogólnym tytu?em Tymczasem gdzie? indziej ?miech

rodzi si? z narracji na chybi? trafi?, s?ów wyrzucanych
w powietrze jak z kapelusza, b?ysków inteligencji,

bezinteresownego wyg?upu. Jest t? czysta schaefferiada,

?miech z ?ycia, które jest gr?.

"Aktor. Work in progress", Szko?a Aktorska Haliny i Jana Machuiskich w Warszawie,

fot. Jacek Kosi?ski

lKK Nr 3 (136) 2018 57



TEATR

Ten wieczór to portret podwójny Stanis?awa Ignacego
Witkiewicza. Krakowski Teatr Odwrócony, nawi?zuj?c

do czarnej legendy uariaia z Krupówek, w kabaretowej

sk?adance cytatów z Narkotyków szuka? artystycznej

formy dla perwersji i piekielnej blagi. M?odzi nie zaufali

Teatrowi Staremu, Jerzemu Jarockiemu i Krystianowi

Lupie, którzy przegnali ba?amutne interpretacje groteski.
Utalentowani wokalnie i muzycznie adepci demonizmu

powinni wiedzie?, ?e lepienie czystej fonny z elementów

tandetnych, dopinanie Witkacemu biustów i zielonych

p?etw, podobnie jak narkotyki, papierosy i erotomania
.

prowadz? do zbrodni na poecie.
W tej sytuacji propozycja warszawskiego Teatru

Malabar Hotel stanowi?a zmy?ln? prowokacj? przeciwko

witkacologii filologów, teatrologów oraz inscenizatorów.

Agata Buzek, Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski czytaj?

fragmenty po?egnania jesieni. Siedz? blisko mikrofonów,

mówi? cicho, obowi?zuje minimalizm, elementarne

?rodki wyrazu. Bohaterem jest dekadencki styl tej prozy,

meandry bebechów emocjonalnych, leksykon demonizmu.

Witkacy bez g?by i pupy odzyskuje lekko?? i ?wie?o??. S?owo

po s?owie, samo w sobie intryguj?ce, dziwne, zaciekawia.

To wszystko kieruje nas wprost do tekstu, do wyobra?ni

pisarza
- a nie do tego, jak go sobie wyobra?amy.

"Merylin Mongo?", Teatr Latarnia w Bia?ymstoku, fot. Jacek Kosinski

Na zako?czenie Julian Tuwim. Nie by?y to dzie?a

wszystkie poety, lecz Beata ?cibakówna, Jan Englert
i Bogdan Ho?ownia. Kwiaty polskie wraz ze s?owem poety

przynios?y zapach polskiej ziemi, kwiatów i zbo?a. Autor

w?tpi?, czy uda si? opisa? zapach. Jego sztuk? malowane

ró?e, bzy, ja?miny maj? tak intensywny zapach, jak ten

nap?ywaj?cy do naszej zas?uchanej sali przez otwarte okna.

Kazimierz Wyka okre?li? utwór jako bukiet z ca?ej epoki.
To Juliana Tuwima wielka t?sknota i rozliczenie z Polsk?

ostateczne, i bez szans na powrót w dawnym kszta?cie,

pogrzeban? pod bombami wrze?nia 1939 roku. Bogdana
Ho?owni wariacje melodyczne na temat przedwojennych

szlagierów oddaj? klimat artystyczny i obyczajowy

tamtych la? I wiod? s?uchaczy przez rusztowania

literatury dygresyjnej. Beata ?cibakówna i Jan Eng1ert

przeprowadzaj? nas przez .finezyjn? materi? poematu.

Od portretu do opisu, od dygresji do aluzji. Pokazuj?
ró?norodne walory j?zyka poetyckiego. Wygrywaj?

zró?nicowan? rytmik?. Ka?de s?owo zapada w serca

mieszka?ców grodu o dumnej historii. Racj? ma Jan

Eng1ert, artysta od lat z?yty z Kwiatami polskimi. Trzeba

stale powtarza? s?owa przywracaj?ce nas najczystszym

?ród?om poezji narodowej. Trzeba by? wiernym sprawom

ojczyzny polszczyzny.

"Zorro", Teatr Maska w Rzeszowie,fot. Jacek Kosi?ski

Barbara Hirsz

- teatrolog, recenzentka teatralna.

Interesuje si? biogra.fi4 Henryka

Jerzego Szcze?niewskiego, ostatniego
przed wojn? hufcowego Zamo?cia

(1937-1939). Jest wspó?autork? ksi??ki

"Tajemnice szyd?a. Henryka Jerzego

Szcze?niewskiego grypsy z Majdanka
1943-1944" (z r?kopisu odczytali
i opracowali Barbara Hirsz i Zbigniew
Jerzy Hirsz; wyda? Pa?stwowy Instytut

"WinyLOVE Story", Teatr Muzyczny w Lublinie, fot. Jacek Kosi?ski

Wydawniczy w Warszawie w 2014 r.).
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Izabela Winiewicz-Cybulska

Przez pustyni, i puszcz, do stepów akerma?skich

- spektakl inny ni? wszystkie

z rodzim? ziemi? -

wyja?ni?a prowadz?ca koncert. Babcia Moniki, Karolina,

wysz?a za m?? za lona, Rumuna, który opanowa? do perfekcji j?zyk polski.
Wiatr historii rzuci? ich a? za rzek? Prut, do Rumunii, gdzie zamieszkali.

W programie tegorocznego 43. Zamojskiego Lata

Teatralnego znalaz? si? do?? nietypowy spektakl:

muzyczno-literacka podró? po Afryce i Europie

?rodkowo-Wschodniej na g?os, fortepian i fletni?
Pana. W jeden z lipcowych wieczorów przez pustyni?
i puszcz? do stepów akerma?skich prowadzili nas

aktorka Krystyna Adamiec oraz muzycy
- Monika

Rosca i Sergiu Bolgarin.

Monika Rosca ma wi?c rumu?skie korzenie. Jest córk? Felixa Roski,

t?umacza i znawcy kultury rumu?skiej. Ta wyj?tkowa historia ??czy si? wi?c

powoli w jedn? ca?o??, ale w historii wspó?czesnej jest jeszcze graj?cy na fletni

Pana Sergiu Bolgarin, bliski znajomy ojca Moniki.

Sergiu pochodzi z Republiki Mo?dowy i jest absolwentem Wydzia?u Fletni

Pana Konserwatorium Muzycznego w Kiszyniowie. To cz?owiek skromny
i wra?liwy. Mo?na powiedzie?, ?e jego osobowo?? dobrze koresponduje
z instrumentem, na którym gra

-

wyj?tkowym, bo reaguj?cym (jak mi

powiedzia?) nawet na wilgotno?? powietrza.

Minione Lato Teatralne by?o wyj?tkowo muzyczne.

?wiat teatru wydaje si? nie mie? granic, a widowiska

teatralne ??cz? si? z innymi dziedzinami sztuki, staraj?c

si? dostosowa? do wra?liwo?ci i potrzeb estetycznych

wspó?czesnego widza.

Fletnia Pana (w mitologii grywa? na niej bo?ek Pan) spotykana by?a ju?
w kulturach staro?ytnych. Szczególn? popularno?ci? cieszy?a si? w okresie

renesansu (tak?e u nas, gdzie nazywana by?a multank?).Idea przedsi?wzi?cia artystycznego, jakim jest

Zamojskie Lato Teatralne, ma aspiracje oddzia?ywania
w kategoriach artystycznych, wychowawczych, spo?ecznych
i papularyzatorskich. Mam wra?enie, ?e poetycko

muzyczny spektakl, który odby? si? 5 lipca w sali

koncertowej zamojskiej Pa?stwowej Szko?y Muzycznej,

sprosta? tej szerokiej idei.

W dzisiejszej Europie instrument ten jest powszechny w krajach
ba?ka?skich, na Litwie i w Pirenejach. Jego ?agodne i mi?kkie tony stworzy?y

tamtego wieczoru wraz z d?wi?kami fortepianu jak?? dziwn?, wzruszaj?c?

atmosfer?.
-

Sergiu i Monika poprowadz? pa?stwa w muzyczn? podró? wytyczon?
szlakiem ich osobistej historii. Chcieliby podzieli? si? tym, co jest drogie ich

sercu -

zapowiedzia?a Krystyna Adamiec, aktorka, która "przewodzi?a" tej

romantycznej w?drówce. Obemo?? cz?owieka teatru spi??a wi?c klamr? ten

punkt programowy Zamojskiego Teatralnego Lata.

Mimo i? w tym czasie w mie?cie odbywa?y si? inne

kulturalne imprezy, wszystkie miejsca by?y zaj?te.

Zapewne wielu uczestników zaciekawi?a posta? pianistki
- Moniki Roski. To Nel Rawlison z filmowej adaptacji
W pustyni i w puszczy. Artystka, pozostaj?ca aktork? jednego

filmu, jest dzi? znan? pianistk?. Studia na Akademii

Muzycznej w ?odzi uko?czy?a z wyró?nieniem, ma

w swoim muzycznym dorobku liczne koncerty (zreszt?

wci?? koncertuje), udzia? w festiwalach w wielu

krajach ?wiata oraz sporo nagród i wyró?nie?. warto

przypomnie?, ?e 8-letni? Monik? dostrze?ono w?a?nie

w szkole muzycznej
-

zaproszono do filmowych

eliminacji i wybrano do roli Nel spo?ród grona blisko

5000 dziewcz?t.

Krystyna Adamiec - absolwentka Wydzia?u Aktorskiego warszawskiej
PWST -

jest aktork? teatraln? i filmow?. Debiutowa?a w Teatrze Rozmaito?ci.

Potem gra?a te? w Teatrze Dramatycznym. Jej najwa?niejsze role to Donna

Inez w Cieniu - musicalu Wojciecha M?ynarskiego w re?yserii Jerzego

W programie zamojskiego poetyckiego koncertu

znalaz?y si? mi?dzy innymi utwory romantyczne (Chopin,

Liszt), muzyka filmowa i mo?dawsko-rumu?skie tematy

ludowe w transkrypcji na fletni? Pana i fortepian.
W utworach poetyckich dominowa?a tematyka mi?osna:

Czes?aw Mi?osz i Mihai Eminescu, romantyczny poeta

rumu?ski, a na koniec momy akcent - Mickiewiczowskie

Stepy akerma?skie w interpretacji aktorki Krystyny

Adamiec, która prowadzi?a ca?? t? niezwyk?? podró?.
- Poemat Mickiewicza recytowa?a w dzieci?stwie

ojcu Moniki jej prababcia Teofila, uto?samiaj?ca stepy

"Przez pustyni? i puszcz? do Stepów Akerma?skich", Krystyna Adamiec, Monika

ROSCQ, Sergiu Bolgarin, fot. Jacek Kosi?ski
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Izabela Winiewicz-CybulskaDobrowolskiego, i Bianka w Szekspirowskim
Poskromieniu z?o?nicy.

Teatr Malabar Hotel -

Witkacy, lalki i Bikowski

Pami?tam j?z Kabaretu Olgi Lipi?skiej. Gra?a równie?

w filmach, mi?dzy innymi
- z Zapasiewiczem i Zelnikiem

- w Doktorze Murku, z Kolbergerem
- w Ko?cu babiego lata.

Teraz wspó?pracuje z O?rodkiem Kultury Ochoty Oko

(gdzie prowadzi grup? teatraln?), tak?e epizodycznie

pojawia si? w serialach telewizyjnych. Ostatnio - w?a?nie

z z Monik? Rosk? i Sergiu Bolgarinem
- wspó?tworzy

zaprezentowany w Zamo?ciu program.

Wraz z artystami przemierzyli?my kawa? ?wiata -

przez pustyni? i puszcz? (przy fortepianowych d?wi?kach

filmowej muzyki Andrzeja Korzy?skiego, z zamojskim

epizodem
- udzia?em dwojga ma?ych bohaterów, Micha?a

i Kasi, w rolach Stasia i Nel, recytuj?cych fragmenty

powie?ci) do stepów akerma?skich. A w zako?czeniu

us?yszeli?my takie s?owa: Stepu oczywi?de dzi? nie ma.

Ale Dniestr po pokonaniu 1352 kilometrów od ?róde? wpada

do limanu, do punktu ko?ca naszej dzisiejszej podró?y, gdzie
w odleg?o?d kilkudziesi?ciu kilometrów urodzi? si? Sergiu

Bolgarin. B?d?c w Warszawie, razem z Monik? pod?wiadomie

wracaj? do terenów dzied?stwa.

Bardzo mi si? podoba? pomys? tegorocznego Zamojskiego Lata

Teatralnego na "stref? m?odych", zw?aszcza ?e znalaz? si? w niej

mój ulubiony Stanis?aw Ignacy Witkiewicz, którego zarówno

prywatne ?ycie, jak i artystyczna dzia?alno?? wymykaj? si?

wszelkim schematom.

Legenda ekscentryka i dziwaka, eksperymenty z narkotykami

zupe?nie niepotrzebnie rzuci?y cie? na ca?? jego twórczo??. Witkacy

pi?tnowa? fa?sz i g?upot?, a czas pokaza?, ?e wytykane przez niego

spo?ecze?stwu wady i grzechy nie straci?y do dzi? swej aktualno?ci.

Ulubiony artysta
-

ulubiony Teatr Malabar Hotel z Warszawy,

który tego w?a?nie twórc? obra? sobie za patrona, konsekwentnie

realizuj?c wizj? teatru o?ywionej formy, rozumianej po witkacowsku,

wykorzystuj?c lalki, maski i inne elementy plastyki. Malabar to cz???

po?udniowo-zachodniego wybrze?a Indii nad Morzem Arabskim,

a w przypadku teatru - nazwa zapo?yczona od hotelu, w którym

Witkacy zatrzyma? si? wraz z Bronis?awem Malinowskim podczas

pobytu w Indiach.

Bo trzeba doda?, ?e rozmawiaj? ze sob? w j?zyku

rumu?skim, a do swoich koncertów wspólnie

przygotowuj? transkrypcje muzyki ludowej. I chyba

przekonali nas, ?e taka w?a?nie muzyka ma swoj?

niepowtarzaln? barw? i magi?, a daleka odleg?o?? od

korzeni potrafi czasem kultur? przodków przyci?gn??

niczym magnes.

W ten letni wieczór poetyckie s?owa, d?wi?ki

fortepianu i fletni Pana spowodowa?y, ?e teatraln? scen?

sta?a si? nasza w?asna wyobra?nia, I mo?e d?wi?czy nam

gdzie? jeszcze zas?yszana rumu?ska poezja: Po brzegi ?ycie

wype?ni?aJ I smaga, smaga nas bez ko?caJ I jako lianyowi?aJ
Mi?o?? bez reszty spalaiqca".

Po?egnanie jesieni

W programie 43. Zamojskiego Lata Teatralnego znalaz?o si?

Po?egnanie jesieni Stanis?awa Ignacego Witkiewicza (scenariusz

Bartnikowskiego), którego fragmenty czytali: Marcin Bartnikowski,

Marcin Bikowski i Agata Buzek. Wed?ug autora powie?? zawiera

prze?ycia bandy zdegenerowanych bia?ych ludzi na tle mechanizuj?cego

si? ?ycia, a to wszystko dzieje si? tu? przed nadchodz?c? katastrof?Izabela Winiewicz-Cybulska
- historyk sztuki, autorka licznych
artyku?ów promuj?cych m?odych
twórców, popularyzuj?cych
kulliur? i sztuk? nie tylko zwi?zan?

z Zamo?ciem. Ma w swoim dorobku

teksty do katalogów, recenzje wystaw
i ró?nych wydarze? kulturalnych,

artyku?y do prasy, tak?e dla portali
internetowych. Jest autork? audycji

radiowych dla Katolickiego Radia

Zamo??, wprowadzi otwarte wyk?ady
i spotkania po?wi?cone sztuce.

Ostatnio w ramach wspó?pracy
z Ksi??nic? Zamojsk? cz?sto spotyka
si? z m?odymi czytelnikami, poniewa?

jest autork? pi?ciu ilustrowanych
i fabl?laryzowanych przewodników po

Zamo?ciu, adresowanych do dzieci.

fot. A. Szumowski

..
Mihai Eminescu, Czym jest mi?o?? (fragment), t?umaczenie

W?odzimierz S?obodnik; wiersz recytowany w programie Przez

pustyni? i puszcz? do stepów akenna?skich.

"Po?egnanie jesieni" Stanis?awa Ignacego Witkiewicza,

Teatr Malabar Hotel Warszawa, fot. Jacek Kosi?ski
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upadkiem pewnej epoki. Obraz spo?ecze?stwa animator (aktor) stawa? si? niewidocznym dla widza. Pozwol?
sobie przytoczy? jeszcze kilka s?ów krytyka teatralnego:w zako?czeniu utworu jest ponadczasowy. To prorocza wizja

narodzin pa?stwa totalitarnego. Tak misternie skonstruowanej formy spektaklu nie uniós?by aktor

o talencie mniejszym ni? Bikowski -

magnetyzuj?cy, o przenikliwym

"chmurnym spojrzeniu"; dodam: aktor z charyzm?. To, jak
doskonale potrafi? przenie?? na scen? skomplikowan?

rzeczywisto?? malarza, sk?aniaj?c jednocze?nie do refleksji
nad w?asnym ?yciem, w którym ka?dy z nas toczy walk?
z demonami, ?wiadczy jednoznacznie o jego du?ym talencie.

Do Zamo?cia arty?ci z Teatru Malabar Hotel przyjechali tu?

po premierze Ferdydurke Witolda Gombrowicza (koprodukcja
ze Scen? na Woli Teatru Dramatycznego), w której Marcin

Bikowski -

artysta rodem z Zamo?cia -

gra Mi?tusa i, jak

przeczyta?am w recenzji, jest w tym doskona?y. Jest on

równie? autorem lalek, bo w tym spektaklu lalki i maski tworz?

szale?stwo pó?snu. Zaraz potem aktorzy wyjechali do Hory?ca

Zdroju, gdzie W ramach Artfesiwalu prezentowali ?wiczenia

stylistyczne wg Raymonda Queneau (równie? z lalkami

Bikowskiego; sztuka interesuj?ca, bo arty?ci tym razem bawi?

nas nie form?, a tre?ci?). Ju? nast?pnego dnia grali w Warszawie

w Mistrzu i Ma?gorzacie Michai?a Bu?hakowa -

spektaklu,

który, podobnie jak Ferdydurke, zrealizowali w koprodukcji
z Teatrem Dramatycznym (na Scenie Przodownik grany jest

wci?? przy pe?nej widowni). Aktorzy intensywnie pracuj?,
a ich praca nie wydaje si? ?atw?, bo repertuar teatru jest

ró?norodny. Sezon ko?cz? udzia?em w Letnim Przegl?dzie

Teatru Dramatycznego w Warszawie, spektaklem Tu tli

Putli. Kto jest dziki?, który jest ciekawym po??czeniem

Witkacego, Czaplickiej i Malinowskiego, oczywi?cie z lalkami

Bikowskiego. Duet Bikowski - Bartnikówski jest tak?e

autorem scenografii i kostiumów.

Marcin Bikowski uczestniczy? w Zamojskim Lecie

Teatralnym kilkakrotnie. Warto przypomnie?, ?e b?d?c
na pierwszym roku studiów w Akademii Teatralnej, pokaza?
w Zamo?ciu swoje Wymrocza. By?a to wystawa fotograficzna,
bo za fotografi? -

jeszcze w trakcie nauki w plastyku
-

otrzymywa? presti?owe nagrody i wyró?nienia (uczestniczy?
wówczas w zaj?ciach Pracowni Fotografii przy M?odzie?owym
Domu Kultury). Jedn? z nich by? udzia? w 2001 r. w festiwalu

Kultury i Sztuki M?odzie?owej Art Connection w Rotterdamie.

Tak mi si? czasem marzy, aby w ramach jakiego? teatralnego
jubileuszu - na przyk?ad na 45. Zamojskim Lecie, albo z okazji

Mi?dzynarodowego Dnia Teatru - zamo?cianie mogli zobaczy?
na przyk?ad Wymrocza

-

ci?g dalszy, bo taki pokaz rysunków,
obrazów i lalek Marcina Bikowskiego (Wymrocza 2) odby? si?
w ubieg?ym roku w warszawskim Teatrze Ochoty, w ramach

II edycji Strasznego sezonu -

pokazu sztuk penetruj?cych

zagadnienia strachu i grozy, z demonami, szale?stwami

i innym stanami psychicznymi, nad którymi cz?owiekowi

czasem nie?atwo jest zapanowa?.

Teatr Malabar Hotel, którego ka?dy wyst?p jest dla widza

powa?nym intelektualnym wyzwaniem, ko?czy w?a?nie

12. sezon swej dzia?alno?ci. WitkaCtj le?y u naszych pocz?tków
i do dzi? jest nasz? fascynacj?

- powiedzieli kiedy? twórcy

teatru, czyli Marcin Bartnikowski i Marcin Bikowski - aktor,

re?yser, lalkarz, absolwent zamojskiego Liceum Plastycznego,
cz?onek zamojskiego Teatru M?odych.

Otello

Z Malabarem Bikowski przyjecha? do Zamo?cia pierwszy
raz siedem lat temu, gdy w ramach 36. Lata Teatralnego grupa

prezentowa?a Skrawki wg Otella Williama Szekspira
-

spektakl

wyre?yserowany przez Marcina Bartnikowskiego; scenografi?

stworzyli Bartnikowski i Bikowski. To dobrze, ?e Malabar

staje si? powoli coraz bardziej znany zamojskiej publiczno?ci.

Jego spektakle zmuszaj? do intelektualnego wysi?ku i nie

poddaj? si? prostej klasyfikacji. Mamy do czynienia z teatrem

wyj?tkowym - wielokrotnie nagradzanym i wyró?nianym
(ostatnia nagroda na XXXI Mi?dzynarodowym Festiwalu

Teatralnym Walizka w ?om?y
- za muzyk? do Tutli-Putli),

b?d?cym jedn? z naj ciekawszych niezale?nych grup

artystycznych tworz?cych w duchu teatru plastycznego.
Na Uniwersytecie Warszawskim powstaje podobno praca

licencjacka na jego temat.

Bacon

Mam w pami?ci powszechne opinie o Grechucie i Le?mianie

(którzy podobno nie lubili Zamo?cia), wi?c podoba mi si? to,

?e zamo?cianie jednak ch?tnie tu powracaj?. W ubieg?ym
roku mogli?my zobaczy? Marcina w monodramie pt. Bacon

-

w spektaklu wyró?nionym m.in. na XXVITI Toru?skich

Spotkaniach Jednego Aktora. Za rol? Fran?isa Bacona Bikowski

otrzyma? tak?e nagrod? na XXVII Opolskim Festiwalu Lalek.

Ten tytu?owy brytyjski malarz samouk, uznawany za jednego
z g?ównych przedstawicieli sztuki egzystencjalnej, jest

jednym z ulubionych artystów Marcina. Jak pokaza? na scenie

samotno?? i ?ycie w stwarzanej przez samego siebie atmosferze

napi?cia i nieustannego zagro?enia? Jak odtworzy? atmosfer?

tego dziwnego ?wiata ludzi samotnych, narkomanów,

homoseksualistów i innych udr?czonych postaci? I na

koniec -

jak pokaza? obrazy, na których zdeformowane

postacie izolowane s? klatk? utworzon? z perspektywicznie

wykre?lonych linii? Ci, którzy widzieli ubieg?oroczny

spektakl, wiedz?, ?e z tym wszystkim Bikowski poradzi?
sobie doskonale. Krytyk napisa? o nim, ?e gra? Bacona z samym

sob?, gra? z widzami, zmieniaj?c miny i emocje jak r?kawiczki. Gra?

z lalkami - które sam po mistrzowsku wykonuje
-

o?ywi? je

tak, ?e sta?y si? sugestywnymi demonami malarza. Trudno

by?o uchwyci? moment, gdy lalki" wysz?y z obrazów", a ich

Malabar zosta? stworzony przez artystyczny duet

Bikowski - Bartnikowski, a grupa wy?oni?a si? w 2009 r.

z niezale?nej teatralnej Kompanii Doomsday, powsta?ej
w 2004 r. z inicjatywy absolwentów bia?ostockiego Wydzia?u

Lalkarskiego.
Bikowski jest absolwentem tej w?a?nie uczelni (kierunek

aktorski i re?yserski); zreszt? pracuje na niej do dzi?.

W minionym roku szkolnym re?yserowa? i inscenizowa?

w Bia?ymstoku spektakl dyplomowy Odys, wracaj do domu!" Jego

wyrazista i bardzo dobra koncepcja re?yserska spowodowa?a,
?e w sztuce (z dramaturgi? Marcina Bartnikowskiego)
mo?na by?o dostrzec wyra?nie nasz? paradoksaln?, gorzk?
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Agnieszka Gruszkarzeczywisto??, z Jej problemami spo?ecznymi,

moralnymi czy religijnymi
- z problemami, z których

czasem nie jest ?atwo si? wyzwoli?. Bikowski

pokaza?, jak tworzy si? wspó?czesny teatr, w którym

m?odzi aktorzy
-

pod jego kierunkiem -

mog?

gra? samych siebie, teatr, który staje si? wspólnot?

aktorów i widzów.

Czy jeste?my sami

we wszech?wiecie?
Znowu pozwol? sobie przytoczy? opini? krytyka,

który napisa?, ?e re?yser wykona? karko?omny skok

na frustracje dzisiejszego Polaka. To szczera prawda.

Jest wi?c Marcin zwyczajnie dobry w tym, co robi.

?wiadcz? o tym pozytywne recenzje, wyró?nienia,

nagrody Gest ich blisko 20, z przyznan? w 2008 r.

nagrod? im. Leona Schillera za wybitne osi?gni?cia

w dziedzinie sztuki lalkarskiej). Bikowski ma w swym

dorobku nagrody za role, za wcielanie si? w liczne

postacie, za kreacje aktorskie i - przede wszystkim
-

za wyra?anie lalk? teatru. Bo teatr lalek jest
- nie tylko

dla Bikowskiego
- niezmiernie wa?ny, cho? dla

wielu wci?? pozostaje teatrem kojarz?cym si? tylko

i wy??cznie z lalkami czasów dzieci?stwa.

Osoby:
Tomasz - Przybysz
Ilona - Prostytutka

Sprzedawca
Kobieta

Andrzej
- Robotnik

Drugi Robotnik

?ebrak

Marcin - Przechodzie?

Ksi?dz

Aniela - Dziewczyna
Teatr Malabar Hotel u?wiadamia widzom,

?e lalki (które Marcin Bikowski tworzy) mog?

stanowi? autonomiczny element widowiska,

mog? przybra? konkretn? posta?, mówi? w?asnym

j?zykiem, mog? by? animowane, a te zdeformowane

i fragmentaryczne wykraczaj? poza materialny

przedmiot. Lalkami mog? stawa? si? aktorzy, bo teatr

lalek jest pe?noprawnym widowiskiem scenicznym.

Aktor - lalka - cz?owiek w masce tworz? na scenie

jeden ?wiat o wspólnej przestrzeni gry
- ?wiat,

w którym wszystko wzajemnie si? uzupe?nia, cho?

czasem niesie ryzyko niezrozumienia.

Akt I

Scena 1

Bardzo wczesny ranek, Lasek Biela?ski. Na niebie b?yska kometa, leci ponad

niebosk?onem coraz ni?ej, a? l?duje mi?dzy drzewami. Z wn?trza wychodzi

posta?.

Przybysz

Jest i Ziemia.

Pi?knie tu ...

Tylu ludzi, tyle historii do us?yszenia.

Tyle potencjalnie bratnich dusz.

W?a?nie, dusz ...
W Malabarze du?? rol? odgrywaj? zarówno

elementy dramatyczne, muzyczne, jak i plastyczne.

Forma rz?dzi wszystkim, a wszystkie te formalne

elementy usytuowane s? gdzie? w skrajnych

estetykach i ocieraj? si? niejednokrotnie o deformacj?

i brzydot?. Spektakle sk?aniaj? do refleksji, stawiaj?c

najcz??ciej pytania o to, kim jest cz?owiek i jakie

jest jego miejsce we wspó?czesnym ?wiecie pe?nym

szale?stw, grozy i strachu. Cytuj?c autora Po?egnania

jesieni
-

czy w ?wiecie tym naprawd? nie ma ju?

ludzko?ci, a s? tylko typy dwuno?ne? Teatr porusza

kwestie twarzy i maski - rzeczywisto?ci i fikcji,

bo nadal, jak powiedzia?by nam dzi? duch Witkacego,

ludzie powi?zani s? ze sob? banalno?ci? ?yciowych

masek. Malabar zaprasza nas do wspó?uczestnictwa

w sztuce - w spektaklach, z których ka?dy rozgrywa

si? na innej intelektualnej p?aszczy?nie, a gra

wype?nia pustk? intelektualnych niedoci?gni??,

i dalej parafrazuj?c Witkacego, zostawia szpark? tak,

aby my?l jednak mog?a si? wcisn?? mimo wszystko.

Jak ?yj?, nie s?ysza?em o drugim takim miejscu,

gdzie jest tyle ?ycia

zdolnego do wy?szych uczu?, my?li i dzia?a?,

niekieruj?cego si? tylko instynktem.
Móc tu by?, ach ...

Korzysta? z ca?ego tego dobra,

które ludzie tworz? dla ludzi.

Ta inteligencja, ta si?a twórcza, moc sprawcza ...

Tak wielki i wspania?y dorobek kulturalny,

post?p cywilizacyjny i technologia.
Gdzie indziej w ca?ej przestrzeni
ktokolwiek osi?gn?? tak wiele?

Któ? jeszcze zacz?? bada? kosmos?

A? dziwne, ?e jeszcze na siebie nie trafili?my.

Jest tak wiele do nadrobienia.

Tak wiele mo?emy si? od siebie nauczy?,

by? wsparciem,

zaprzyja?ni? si? ...

rozgl?da si? dooko?a

Tylko jako? tak tu pusto i ciemno ...

Trafi?em na z?? por?. Musi by? noc.

Tak! Noc ... Nie pomy?la?em ...

Ludzie musz? jeszcze spa?.

ot Izabela Winiewicz-Cybulska, Moje teatralne refleksje, http://www.e

teatr.pl/pl/artykuly/253037·html
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co za ró?nica.po chwili namys?u
Mam jeszcze chwil?. Pewnie tylko udajesz.

W istocie wszyscy jeste?cie tacy sami.Zwiedz? miasto, cho? troch? si? zorientuj?,
zawsze to co innego

Tomaszni? mapy i zdj?cia.
Nie, ja jestem inny ...

Scena 2

IlonaJedna z warszawskich ulic. Pod latarni? stoi Prostytutka.

Wszyscy tak mówicie,

mówienie przychodzi wam tak ?atwo ...

Niewa?ne czy to prawda, czy nie.

Przybysz
do siebie

Tak ?atwo mówicie "kocham ci?", "jeste? dla mnie wszystkim",

obiecujecie tak wiele, a potem ...

O, jest i cz?owiek!

Czemu nie ?pisz, niewiasto?

Podejd? i zapytam. A potem odchodzicie z b?ahego powodu.
Bez s?owa wyja?nienia, bez jakichkolwiek emocji, wyrzutów
sumienia,

Dzie? dobry! Dobry wieczór ...

Zgubi?a si? pani? Czy szuka pani kogo??
ka?da kobieta jest tylko kolejna,
chwilowa,Prostytutka
nie potraficie si? przywi?za?,
zachowa? odpowiedzialnie ...

?aden z was nie potrafi kocha?,

tylko rzuca s?owa na wiatr.

Pani? Ha, ha, ha! Sk?d si? urwa?e?, co?

Nie zgubi?am si? ani nikogo nie szukam.

Czekam.

Nie wiem, co si? sta?oPrzybysz
Na co? z prawdziwymi m??czyznami.

Bo teraz prawdziwi s? ci,

którzy do mnie przychodz?.

Mówi? wprost, ?e s? na chwil?.
Nic nie obiecuj?,

Prostytutka
Na klienta.

nie zwodz? ...Przybysz
Jest pani w pracy?

szeptem Tomasz

Czy tacy s? ludzie?Tak na ulicy? W nocy?

Ilona

melancholijnie
W wi?kszo?ci ...

Prostytutka
Tak, pracuj? tu.

Chcesz by? moim klientem?

Jak masz na imi?? o?ywia si? i u?miecha szeroko

To jak, bierzesz mnie czy nie?

Przybysz
Tomasz, a pani? Tomasz

Nie.

To nie to, czego szukam.Prostytutka
nona.

Ilona

Jak chcesz.Tomasz

Tylko jak znajdziesz,
nie zwód? i nie obiecuj.

Sprzedaje co? pani?

Ilona

Istotnie. Siebie. Tomasz

Ale ja szukam

przyjació? ...Tomasz

cofa si?

Jak to ... ? Dona

Nie znajdziesz.
Ilona Albo szukaj. Szukaj w?ród takich jak ty!

odchodziSk?d jeste??

Wydajesz si? nie zna? ?wiata ...

A zreszt?,
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TomaszTomasz

zdziwiony

Niebywa?e ...

biegnie za non?

Prosz? zaczeka?!

Nie mo?esz oczekiwa? mi?o?ci,

je?eli chcesz si? sprzeda?.
Kto mia?by to szanowa??

IlonaTo niemo?liwe, ?eby ?wiat by? taki,

jak pani go odbiera. Masz racj? ...

Nikt tego nie szanuje, nawet ja.
Ale co innego mnie czeka

Jest tyle dobra dooko?a,

tyle mi?o?ci, pomocy.
w ?wiecie bez mi?o?ci?Jest przecie? demokracja,
Nikt mnie nigdy nie kocha? naprawd?
i nie pokocha teraz.

taki pi?kny ustrój ...

Przez ludzi, dla ludzi,

A ludzie, którzy s? ozi?bli,

nie chc? pomaga? ...

to niemo?liwe, ?eby te same osoby, które wierz? w spo?eczn?

równo??,

które walcz? o jako?? ?ycia spo?ecze?stwa,
nie potrafi?y zadba? o jednostki, Tomasz

si?ga do wewn?trznej kieszeni marynarki i l..vyjmuje z?oty zegarek

Prosz?, niech pani to we?mie.

tak ma?e i bliskie istoty ...

Nie mam pieni?dzy, ale mo?e pomog?·Ilona

ironicznie

IlonaNiczego nie rozumiesz ...

Nie jeste? st?d, prawda? Nie chc? twojej pomocy.

Nie zachowujesz si? nawet jak facet.

Postrada?e? zmys?y czy co? Tomasz

Dlaczego ... ?

Tomasz

IlonaDlaczego tak mówisz?

Dlaczego tak widzisz ?wiat...? Dlaczego, dlaczego ...

Dla mnie ju? za pó?no.
Wiesz, co bym z tym zrobi?a?

Nie wiesz ...

Ilona

Bo ?ycie mnie tak do?wiadczy?o.
rozgl?da si? nerwowo

My?lisz, ?e nie by?am pe?na idea?ów?

My?lisz, ?e nie zachwyca?am si? ?wiatem?

Nie jestem tu z wyboru.

Id? ju?.

Odstraszysz mi klientów.

Nie chc? tu by?.
TomaszAle wystarczy trafi? na z?ych ludzi,

wystarczy jedna z?a decyzja, zrezygnowany chowa zegarek
Przed chwil? mówi?a pani o pomocy ...

Nie rozumiem.

wtedy sam stajesz si? z?y.
Trafiasz na bruk.

Powie mi pani, gdzie znajd? lombard?Ludziom nie mo?na ufa?.

Nie mo?na ufa? sobie ...

IlonaMówisz o mi?o?ci?

Na rogu ulicy.Wi?c czemu jeste? tu sam?

Czemu ja jestem tu sama?

Gdzie jest ta mi?o???

Ale musisz zaczeka? do siódmej.

Zegarek ju? masz.

A teraz id?.

I nie przychod? tu wi?cej.Tomasz

Mo?e jeszcze ci? nie znalaz?a.

Tomasz

odchodzi

na stronie

Ilona

Bo chyba nie szuka.

O ile w ogóle istnieje.

Nie, nie mo?e istnie?,

Tyle jeszcze musz? si? dowiedzie?,

tyle nauczy?.
Niemo?liwe, ?eby ludzie byli ozi?bli ...

Skoro nie s? zdolni, by kocha?,

bo ludzie nie potrafi? kocha? ...

Patrz? tylko swojego dobra, swojego interesu,

a w mi?o?ci trzeba co? ponad to. czy b?d? gotowi nas pozna??
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zobaczy pan! Tak si? pastwi? nad biednymi lud?mi ...

Lichwiarzu jeden!

Akt II

Scena 1

odwraca ei? do TomaszaLombard. Tomasz stoi przy uritrfnie. Do sklepu wchodzi Kobieta

(jest w ci??y) i podchodzi do lady.
Widzi pan, widzi pan to?!

Wychodz?
i panu te? dobrze radz?.Sprzedawca
Tacy ludzie chodz? po ziemi ...

To skandal!

Dzie? dobry, mog? w czym? pomóc?

Kobieta

Sprzedawca
wyjmuje z torby stare radio

Chcia?abym to sprzeda?.
Niech pani idzie i si? nie awanturuje!
To nie miejsce na to.

kobieta z hukiem opuszcza sklep
Tomasz podchodzi do lady
Niech si? pan nie przejmuje ...

Sprzedawca

ogl?da przedmiot
Dzia?a?

Tomasz

Chcia?bym.
Kobieta

Co? tam dzia?a ... Rozumiem pana, ale ta kobieta ma troch? racji.
Nie pomo?e pan ci??arnej?

Sprzedawca

Sprawdzimy ... Sprzedawca

rozbawiony
Kobieta

zdenerwowana

Panie, to jej trzecie dziecko z kolejnym m??czyzn?.
Sama sobie taki los wybra?a.

Nie trzeba, naprawd? ... Gdybym mia? tak wszystkim pomaga?,

gdybym chcia? zbawi? ?wiat,

Sprzedawca Ju? dawno bym zbankrutowa?.

pod??cza radio do kontaktu i szuka stacji, radio milczy
Z czym pani do ludzi?

Na takich jak ona

szkoda uwagi.
To ustrojstwo nie chce gra?.

Tomasz
Co pani my?li, ?e ja z tym zrobi??

Na z?om. Dlaczego tak zrobi?a?

Nie op?aca mi si?.
Sprzedawca
A czy ja wiem.

Kobieta

Ono dzia?a! Niektórym tylko jedno w g?owie ...

Ludzie s? jak zwierz?ta.Pan nie potrafi i dlatego nie chce gra?!
Musi je pan kupi?!

Tomasz

zdumiony

Porównuje pan

Sprzedawca

Pani, to ?mie?.

naj inteligentniejsze stworzenia na ziemi

do prymitywnych zwierz?t?
Mog? co najwy?ej kupi? na cz??ci,

za pi?? z?otych.

SprzedawcaKobieta
Patrz?c na niektórych,

w?tpi?, ?e inteligentne ...

Pi?? z?otych!?
Pan sobie kpi!?

Tomasz

Dlaczego?
Sprzedawca
To lombard, a nie skup z?omu.

Pi?? z?otych albo prosz? wyj??.
Sprzedawca
Taka baba,Kobieta

wymachuj?c r?kami

To skandal!

zamiast cho?by sko?czy? szko??,

ugania si? za facetami,

a poza nimi obchodzi j? tylko,Tak traktowa? kobiet?,
i to w ci??y! ?eby mie? co zje??, co wypi? i gdzie spa?.

Rozumie ju? pan?Ja ... Ja do s?du pana podam,
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TomaszTomasz

Wie pan, gdzie znajd? sklep?

Zg?odnia?em od rana ...

Tak, chyba tak ...

zamy?lony
To prawie jak Ilona ...

Andrzej

Ta, ta ...

Sprzedawca
Kto?

Do sklepu akurat id?.

Tomasz

Tomasz

Co?
O, czyli mog? i?? z panem.

Andrzej
Sprzedawca
Niewa?ne.

bez entuzjazmu

Yhym, ta ...

Chce pan co? sprzeda?? Zastawi??

Tomasz

Tomasz
Pan te? uwa?a,

si?ga do kieszeni

Tak.

?e ludzie s? jak zwierz?ta?

Ten zegarek i pier?cionek. Andrzej
Co?

Scena 2
Panie, nie filozofuj pan.

Tomasz idzie ulic?. Po jego lewej stronie ci?gn? si? kamienice, po prawej

trwa remont drogi. Robotnicy maj? przeno?. Tomasz

U s?ysza?em dzi?, ?e w?a?nie tak jest.
Robotnik

Coza ...

Andrzej

By? mo?e.
Znowu si? sko?czy?o.

Cz?owiek w ko?cu pochodzi od ma?py
i co? z ma?py mu zosta?o.Drugi robotnik

Andrzej, Mnie to tam nie interere,

kopsnij no si? po kolejn? flaszenq?,
Tak na sucho nie sposób pracowa? ...

wie pan,

byle sko?czy? robot? i wróci? do domu,

tam to chocia? spokój.
Andrzej
Czemu zawsze ja, co?

Tomasz

?ywo zainteresowany

Buduje pan drogi, tak?Drugi robotnik

Bo masz ju? wpraw?.

Id? i nie marud?.
Andrzej

Jakie? drobne naprawy.

Andrzej

odchodzi, narzekaj?c

Jasne,

Tomasz

To niezwykle po?yteczne.
zawsze jak trzeba co? zrobi?, to ja ...

Andrzej
Tomasz

Czyja wiem ...

Kto? to musi robi?,podchodzi

Przepraszam pana ...

taki urz?das wyda polecenie,
bo mu si? niewygodnie samochodem po takiej drodze je?dzi,

kolejny m?dry wyznaczy pieni??ki,Andrzej
Wo?a? mnie kto??

szefu?cio dostanie zlecenie,

a taki zwyk?y obywatel odwala czarn? robot?..

J ak niewolnik jaki?.
Tomasz

Tak, ja. Ale mnie to nie przeszkadza,

wystarczy, ?ebym mia? po pracy ? w i ? t Y spokój, ciep?y obiad

i zimne piwko.Andrzej
odwraca si?

No co?

A praca, to tam ...

Byle prze?y? do tej siedemnastej.
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prosz? spojrze?, jakie chude d?onie,Tomasz

same ko?ci, a kiedy? to krzepki by?em jak pan ...

wyci?ga brudne, odziane w r?kawiczki bez palców r?ce

Nie chcia? pan nigdy wznie?? si? ponad to ... ?

Andrzej

Ja? Tomasz

gestem odsuwa od siebie d?onie starca i pochyla si? do niego

Mog? panu pomóc.

A gdzie ja do wy?szych idei?

si?ga do siatki z zakupamiTomasz

zdziwiony Prosz?, niech pan zje na razie cho? bu?k?,
nie ma co zbiera? takDobrze tak panu?

po z?otówce, bo tak pan nic nie zdzia?a.

Prosz? wsta?, chod?my.Andrzej
Tak, Znajd? lekarza,

tak jak jest. pomog? .. ·

Ja jestem prosty cz?owiek, rni du?o nie trzeba ...

?ebrak

Co pan!Tomasz

Nie prosz? pana o nic,

nie chc? ?adnej ?aski!

Wystarcz? rni pieni??ki,
a nie jakie? bu?ki,

na stronie

Jak ma?pie ...

Andrzej
corni po tym!O, tu ma pan sklep.

Nie za drogi, podnosi si? i szarpie Tomasza, ten przewraca si? na chodnik

a i wino maj? dobre.

Tomasz

zdezorien towany
Co jest? ...

Tomasz

zatrzymuje si? i patrzy w gór?

Dzi?kuj? ...
Co ja panu zrobi?em ... ?

Przechodzie? podbiega do m??czyzn i odpycha mocno starca. ?ebrak

upada, podpe?za pod ?cian? i zwija si? wpó?.

Scena 3

Tomasz wychodzi z zakupami ze sklepu. Na chodniku dostrzega

siedz?cego ?ebraka.

?ebrak

Niech was diabli wezm?,

przekl?te z?odzieje ... !

Tomasz

podchodzi

Dzie? dobry!
Przechodzie?Dlaczego pan tu siedzi?

Czeka pan na kogo?? Zamknij si?, stara ?achudro.

do Tomasza

?ebrak Nic panu nie jest?
Nic panu nie zrobi??unosi leniwie g?ow? i potrz?sa puszk? z drobnymi

Dobry cz?owieku,

Tomaszwspomó? jakim grosikiem schorowanego starca,

domu ni ma, rodziny ni ma, podnosi si? i otrzepuje marynark?

Dzi?kuj?,a ?ycia pewnie niewiele pozosta?o ...

wszystko dobrze.

Tomasz

kuca Przechodzie?

Niech si? pan nie przejmuje,

tutaj takich pe?no.

Co si? sta?o, ?e jest pan na ulicy?

Jacy ?li ludzie skazali pana na ten los?

?ebrak Tomasz

Rodzina mnie wyrzuci?a, Dlaczego on ?yje na ulicy?

Dlaczego jest taki zmanierowany?
U mnie ...

bom stary i chory, a na co komu taki ci??ar.

Daj pan cho? z?otóweczk?,

Nigdy nie wyst?powa?o takie zjawisko ...widz?, ?e pan zamo?ny.
O! Jakie zakupy pan tu ma,

dla pana to nic, a ja tu g?odem przymieram,
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Przechodzie?

Z pewno?ci?.
Ale czy lepszy?

Przechodzie?

Ach, czyli nie jest pan st?d.

A by?em pewien, ?e sk?d? pana znam,

pa?ska twarz wyda?a mi si? znajoma,

my?la?em, ?e pracuje pan w banku. Tomasz

Zak?adam, ?e tak.

Tomasz

Nie, Przechodzie?

Wie pan co,Jestem tu tylko z wizytacj?.
zapraszam pana na lunch,

b?dziemy mogli spokojnie porozmawia?.Przechodzie?

?miej?c si?

Rozumiem, Tomasz

Na lunch? -

Wy?sze szczeble, rozumiem ...

Pewnie jest pan z Dubaju,
tam wszyscy s? tak bogaci,

Czy to nie za wczesna pora?

Przechodzie??e pewnie nawet bezdomni maj? dom.

Ka?da pora dobra, panie .

Przepraszam, ale ze mnie .Tomasz

Nie przedstawi?em si?,

jestem Marcin, a pan?

Nie, nie z Dubaju.

Dlaczego s? bezdomni?

Tomasz

Tomasz.

Przechodzie?

Oni sami to wiedz?.

Pe?no tu takich, dla których liczy si? tylko
tanie wino i brak obowi?zków. Marcin

Ach tak, spolszczone.Pa?stwo nijak nie mo?e si? ich pozby?.
Nie chc? ani pracy, ani domu, Zatem chod?my, panie Tomaszu.

tylko wino ...

Scena 4Nie wszyscy, ale jednak.
Przyuliczna kawiarnia. Tomasz i Marcin sk?adaj? zamówienie, poDzi?ki Bogu, ?e na ?wiecie s? jeszcze tacy jak pan czy ja.

czym siadaj? do stolika.

Tomasz
Tomasz

Uwa?a pan,

Nie rozumiem ...

?e ten ?wiat jest dobry?
Przechodzie?

Pan wybaczy, ju? wyja?niam. Marcin

Dzi?ki nam, którzy nie boimy si? pracy,

którzy zarabiamy,
Czy dobry, nie wiem.

Na pewno jest pi?kny.
ten ?wiat si? jeszcze kr?ci. Ten post?p, odkrycia, rozwój ...

I ludzie, ludzie biznesu, którzy nap?dzaj?

t? ca?? machin?,
Tomasz

Kr?ci si? A to wszystko dzi?ki pieni?dzom, panie Tomaszu.

dzi?ki ró?nicom w przyspieszeniu rotacyjnym ...

Tomasz

Ale czy nie jest tak,Przechodzie?

?mieje si? ?e za ka?dego cz?owieka biznesu,

za ka?dy trybik tej czy innej machiny,

ziemi? pod. post?p i badania,

Ale? chodzi o przeno?ni?!
Mo?e znów ?le to uj??em ...

W ka?dym razie to pieni?dze rz?dz? ?wiatem,

a gdyby nikt nie pracowa?

czy cho?by budow? drogi,
trzeba zap?aci??

i nie zarabia?,

nie by?oby ?wiata i ?ycia, które znamy.

Rozumie ju? pan?

Marcin

Oczywi?cie, ?e tak.

Na tym to polega.
Tomasz

Rozumiem. Tomasz

W takim wypadku ?wiat by?by inny. Czy to nie ob??d?
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TomaszMarcin

Ob??d?

Dlaczego?

Na pewno s? zb?dne.

Marcin

Niestety,Tomasz

ludzko?? nie zna niczego innego,
a ci, którzy o wszystkim decyduj?,
s? najbogatsi.

Czy nie ?atwiej by?oby,

gdyby ta ziemia nie by?a wspólna tylko w za?o?eniu?

Gdyby te maszyny i odkrycia by?y tworzone

Pieni?dz uzale?nia.z materia?ów,

które by?yby ogólnodost?pne,
stworzone przez ludzi pracuj?cych
nie dla pieni?dzy, ale idea?ów?

Czy nie by?oby to prostsze?

Tomasz

zrezygnowany

Widz?, ?e nic nie da si? zrobi?.

Jest o tysi?ce lat za pó?no ...

Marcin

MarcinI z czego ci ludzie mieliby si? utrzyma??
Z idea?ów? Ale jest, jak jest,

trzeba si? cieszy?, ?e nie jest gorzej.
Tomasz

TomaszNie. Za swoj? prac?

Czy mo?e by? gorzejmieliby zapewnione mieszkanie i wy?ywienie.

przy ró?nicach spo?ecznych?
Marcin

MarcinA sk?d niby mieliby to wzi???
One zawsze by?y i b?d?.

Swoj? drog?,
Tomasz

Niektóre rzeczy mamy za darmo.

Dostajemy je z natury,

sk?d pan jest, ?e mówi o takich rzeczach?

a ona nie chce nic w zamian,

poza odrobin? troski.

Tomasz

To dalej ni? pan my?li.

Marcin Marcin

Na pewno.
Chce mi pan powiedzie?,
?e zamiast p?aci? pieni?dzmi, Jest pan niezwykle m?dry i inteligentny,

a zatem pewnie wykszta?cony.powinni?my wprowadzi? handel wymienny?

Wi?c skoro jest pan z tak daleka,
Tomasz

tak obyty i wysoko postawiony,
Tak, co? w tym rodzaju.

musi pan by? niezwyk?e zamo?ny.

Czy to nie hipokryzja?
Marcin

rozbawiony
Tomasz

Tysi?ce lat ewolucji i post?pu,
a pan proponuje powrót

Bierze mnie pan za kogo?, kim nie jestem.
Nie mam posady ani pieni?dzy.

do epoki kamienia ?upanego?

Jakby to wygl?da?o?
Ja tu tylko zwiedzam.

Marcin
Tomasz

Teraz rozumiem.
Ma pan racj? ...

Móg? pan mówi? od razu, nie traci?bym czasu ...

Tysi?ce lat ewolucji, a na ulicach ludzie ?yj?

gorzej od zwierz?t,
Tomasz

a jedyne co mo?e zrobi? pa?stwo,
to da? im pieni?dze,

Nie uwa?am, ?e ten czas jest stracony.
Da? mi pan cenn? lekcj?.

za które i tak kupi? wino.

Tysi?ce lat post?pu, Marcin

Nie w?tpi?.by mie? tylu bezdomnych i bezrobotnych ...

Ale mój czas dla pana si? ju? sko?czy?.

Musz? i??.Marcin

Chce mi pan powiedzie?,
?e pieni?dze s? z?e?
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Jak pan chce porozmawia? o egzystencji i jej sensie,

prosz? i?? do ksi?dza.

Tomasz

Pójd? z panem.

Dogadacie si?.
Marcin Ale ja ju? musz? i??

Mam nadziej?, ?e zap?aci pan za siebie.
w swój "pod?y" ?wiat pieni?dzy.
I prosz? nie i?? za mn?.

Tomasz

Czy zepsu?em panu humor? Scena 5

Tomasz idzie ulicami w poszukiwaniu ko?cio?a. Po drodze mija ró?nych

ludzi i uwa?nie si? im przygl?da.Marcin

Ale? nie.

Tomasz

na stronieTomasz

Wi?c co si? sta?o? Dziwi? si?, ?e ta cywilizacja

jeszcze nie upad?a.Jako? pan nagle zmarnia? ...

Ludzie s? wobec siebie tak okropni.

J ak mog? tak ?y??Marcin

Mama by?a moja my?l, Mogliby tak wiele,

?e pij? kaw? z grub? ryb?. gdyby spróbowali postrzega? ?wiat inaczej ...

M??czyzna, który wygl?da jak kobieta.

Tomasz

Grub? ryb??
D?ugie w?osy, kolorowe ubrania, buty na obcasie.

Z ty?u przysi?g?bym, ?e to pani.

Czy ja wygl?dam jak ryba ... ?
Dziewczyna,

ostrzy?ona jak ?o?nierz, w bojówkch i glanach.

Powiedzia?bym, ?e jest ch?opcem.Marcin

Tak si? tylko mówi Cz?owiek w dresie z god?em Polski na piersi,

na smyczy prowadzi buldoga.na kogo? bogatego, wp?ywowego, dobrze postawionego.

Rozbawia mnie nawet ta pa?ska g?upota. A jednak pomaga staruszce przej?? przez jezdni?.

I ten starszy cz?owiek w garniturze,
Tomasz siwy, ledwo idzie,

Uwa?a pan, ?e jestem g?upi,
bo nie jestem bogaty?

ale krzyczy na dzieciaka, ?e jedzie za szybko.
I te dzieci ...

Dzieci, które s? przysz?o?ci?,

Wszystkie chodz? pojedynczo.Marcin

Dam panu kolejn? cenn? lekcj?.
W tym ?wiecie

Ka?de z telefonem w r?ku czy kieszeni,

wi?kszo?? ze s?uchawkami.

bez pieni?dzy, wp?ywów i pozycji

znaczy si? tyle co nic.

Znaj? post?p, znaj? technologi?,

maj? ?wiat na wyci?gni?cie r?ki,

a zamykaj? si? we w?asnym ?wiecie.

Tu nic nie jest takie,Tomasz

Nawet je?li jest si? dobrym? jakie by? powinno.

staje pod ko?cio?em

Marcin Nie powinienem tam wchodzi?.

Zaczekam na duchownego.Wtedy tym bardziej.

Tacy gin? pierwsi,
a co najgorsze my?l?, ?e gin? za ide?,

cho? s? tak ?a?o?ni, ?e szkoda s?ów ...

Z budynku wychodzi Ksi?dz, udaje, ?e nie zauwa?a Tomasza i idzie.

Przepraszam ...

Tomasz

Coraz mniej rozumiem ten ?wiat. Ksi?dz

przystaje
Tak ...

Ludzie powinni by? dla ludzi najwa?niejsi.

bo przecie? maj? tylko siebie nawzajem,

a swoich wspó?braci

traktuj? gorzej od zwierz?t.; Tomasz

Jest pan kaznodziej??
Marcin

ironicznie Ksi?dz

W istocie.Có?, tak bywa.
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Mo?e potrzebujesz Boga?Kim jeste?, m?ody cz?owieku?

On jest odpowiedzi? na wszystkie pytania.
Tomasz

TomaszNazywam si? Tomasz.

S?ysza?em, ?e mo?na z panem porozmawia?. Boj? si?, ?e na moje nie ma odpowiedzi.

Ksi?dz

Spróbuj.

Zapytaj.

Ksi?dz

prostuje si? dumnie

Oczywi?cie synu.

Mo?e razem uda nam si? do czego? doj??.Je?li jest co?, co ci? trapi,

s?uga Bo?y zawsze ci? wys?ucha i pocieszy.
A jeszcze lepiej;

.

Tomasz

Nie wiem, od czego zacz??.je?li swoje troski powierzysz Jemu.

Ksi?dzTomasz

Przepraszam,
Nie rozumiem ...

Najlepiej od pocz?tku.

Tomasz

Skoro tak ...Ksi?dz

Zaczn? od tego, ?e nie jestem st?d.

Przylecia?em ... pozwiedza?.
Pozna? ludzi, zwyczaje, kultur?.

By?em pe?en ch?ci i optymizmu,

Przyjd? na niedzieln? msz?.

Drzwi s? zawsze otwarte.

Tomasz

a czuj? tak? pustk? ...Nie mog? i?? do ko?cio?a ...

Ksi?dzKsi?dz

zaskoczony
Jak to?

Dlaczego?

To znudzenie, synu.

Wypali?e? si? ...

Tomasz

Nie ... Czuj?, ?e chcia?bym wiedzie? tak wiele,

ale ta wiedza mnie gubi.

Tomasz

Moja religia mi nie pozwala.
Jest inna ...

Im wi?cej wiem, tym bardziej jestem nieszcz??liwy.
Nasuwa mi si? coraz wi?cej pyta?,
tak niezrozumia?ych. nie do wyja?nienia.Ksi?dz

Tak, rozumiem ...

Co wi?c tu robisz? Ksi?dz
Z tego si? sk?ada ludzkie ?ycie.

Jest jedn? wielk? niewiadom?.Tomasz

Chcia?em porozmawia? ...

Tomasz

Dlaczego wi?c ludzie istniej??Ksi?dz

wzdycha Co ich sk?ania do robienia tego, co robi??

I jak tu nie pomóc potrzebuj?cemu.
O czym, synu? Ksi?dz

Na niektóre pytania nie ma odpowiedzi
tu na ziemi.Tomasz

Sam ju? nie wiem ...

Tomasz

Wi?c gdzie?Ksi?dz

Jak to?

Ksi?dz·
To Bóg jest odpowiedzi?.Tomasz

Nie wiem ...
Jego niesko?czona m?dro?? i mi?osierdzie.

Dla nas, zwyk?ych ludzi,
Czuj? si? taki ... zagubiony.

te tajemnice s? niepoj?te, a wi?c niedost?pne.

Ksi?dz
Na pewno jest jaka? przyczyna.
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Ksi?dzTomasz

Moi wierni nie zadaj? takich pyta? jak pan.

Nie musz? pyta?, bo odpowiedzi

otrzymuj? na niedzielnej mszy.

Wi?c nigdy si? tego nie dowiemy?

Ksi?dz

By? mo?e odpowied? czeka

po drugiej stronie ...

Tomasz

Co to za odpowiedzi bez pyta??

Sk?d pan wie, ?e je rozumiej??
Tomasz

A co, je?li tam nic nie ma?
Ksi?dz
Bo cz?owiek ma rozum i woln? wol?.,

Ksi?dz
Teraz si? tego nie dowiemy.

Pozostaje czeka?.

Tomasz

Nie wiem, co ma jedno do drugiego.
Sam te? je mam

i nie mog? znale?? odpowiedzi.Tomasz

To czekanie jest nie do zniesienia ...

Mo?e chocia? mi pan powie,

dlaczego taka jest natura ludzka?

Ksi?dz

Bo nie wierzysz, synu.

Uwierz, wiara odmieni twoje ?ycie.

Ksi?dz
Tomasz

To znaczy jaka?
A pa?skie odmieni?a?

Tomasz
Ksi?dz
dumnie

Dlaczego ludzie sami sobie komplikuj? ?ycie.
Czemu nic nie mo?e by? jednoznaczne,

proste, bezkonfliktowe.
O tak, i to znacz?co.

Wcze?niej moja dusza by?a jak ziarnko piasku na pustyni,

ma?e, biedne, nic nieznacz?ce.
Czemu ludzie oszukuj? samych siebie

i nawet sobie nie potrafi? ufa?.

Oczekuj? pomocy,
Teraz, gdy jestem ksi?dzem,

czuj? si? jak per?a, która z takiego ziarnka powsta?a.

T? per?? ukszta?towa?a ogromna wiara.
ale nie daj? sobie pomóc.

Tylko komplikuj? sobie ?ycie ...

Rozumiesz?

Ksi?dz Tomasz

Nie bardzo.wzrusza ramionami

Tak ju? bywa, synu.

Ksi?dz
Wiara uszlachetnia dusz?,

czyni j? lepsz? i pi?kniejsz?.

Tomasz

Chyba nie potrafi mi pan pomóc ...

A w ?yciu w?a?nie o to chodzi,

by by? jak najlepszym cz?owiekiem,Ksi?dz

?eby wykupi? sobie miejsce niebieskie po ?mierci.Nie mog? odpowiada? za wszystkich.
Sam zachodz? w g?ow?,

Tomaszdlaczego s? tacy.

Tak, teraz rozumiem ...By? mo?e nie odnale?li jeszcze Chrystusa,
nie do?wiadczyli ?aski. Czyli celem ?ycia cz?owieka

jest dobre ?ycie po ?mierci,

je?eli takowe istnieje, czy? tak?Tomasz

Uwa?a pan, ?e religia przynosi ukojenie?

Ksi?dz

Istnieje na pewno.Ksi?dz

Ja jestem tego pewny.

TomaszTak samo jak tego, ?e ci zagubieni
nie chodz? do ko?cio?a, Dlaczego wi?c ludzie nie chc? by? dobrzy?

jak pan. Ludzie wierz?cy maj? spokojne dusze,

a w panu a? kipi niepokój. Ksi?dz

Synu, zadajesz tyle pyta? ...

Mówi?em ju?, ?e to wiara powinna by? jedyn? odpowiedzi?,

Nie potrafisz s?ucha?.

Tomasz

Sk?d pan wie?
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Dziewczyna
K?amiesz.

Tomasz

Zapewne spieszy si? pan?

Wszyscy k?amiecie.

Dobrze wiem, ?e mnie szukaj?Ksi?dz
i znów zabierze mnie pan w to okropne miejsce.Mia?em jecha? do domu ...

Poza tym powiedzia?em ci ju? wszystko.
Tomasz

Nie wiem, o czym mówisz ...

Kto i gdzie chce ci? zabra??

Tomasz

Rozumiem. W takim razie

nie zatrzymuj? ju? pana.

Dzi?kuj? i do ?i?zenia. Dziewczyna
O niczym pan nie wie?

Na pewno?Ksi?dz
Do widzenia ...

odchodzi w stron? parkingu, podchodzi do mercedesa, wsiada do niego
i odje?d?a

Tomasz

Nie. Wracam z ko?cio?a, ca?y dzie? by?em na mie?cie.

O niczym nie wiem.

Tomasz

Dziewczyna
Tak?

z za?enowaniem

Teraz ju? wiem, co mia? na my?li,

po chwili

Uciekam.

mówi?c, ?e wiara tak odmieni?a jego ?ycie ...

Akt III

Scena 1 Tomasz

Przed czym?Zapada zmrok. Tomasz wraca w stron? biela?skiego lasku. G?ow? ma

zwieszon?, a r?ce trzyma w kieszeniach.

Dziewczyna
Przed lud?mi.Tomasz

Mój dalszy pobyt tu uwa?am za bezsensowny.

Dowiedzia?em si? wszystkiego,
Najpierw ucieka?am z domu,

wi?c mnie w nim zamkn?li.

Potem chcia?am uciec z ?yda,
co istotne.

Wszystko, co widzia?em, wiele mi wyja?ni?o ...

nagle zatrzymuje si? i patrzy w dal
wi?c zamkn?li mnie w psychiatryku.

A có? to? Tomasz

Znów niewiasta sama w nocy.

Mo?e nona?

Gdzie? Co to za miejsce?

podchodzi bli?ej Dziewczyna
Nie, za m?oda na non?.

Co tu robi?

Taki szpital, gdzie wmawiaj? d,

?e masz problem z g?ow?, z my?leniem,

tylko dlatego, ?e jeste? inny.
Nie wydaje si? czeka? na kogo?

czy kogo? szuka?. A potem daj? leki, po których nic nie pami?tasz
i nic nie mo?esz zrobi?.Nie wydaje si? zagubiona.

A mo?e? l stamt?d te? uciek?am ...

Taka chuda i mizerna ...

l dlaczego stoi pod drzewem z tym sznurem?

Zapytam ...

Tomasz

To okropne ...

Przepraszam! Nie bój si?, nie zabior? ci? tam.

I to ludzie stworzyli ludziom?!Dziewczyna odwraca g?ow? przera?ona zbiera si? do ucieczki.

Tomasz podbiega do niej.

Przepraszam, Dziewczyna
Tak.co robisz sama w lesie o tej porze?

Cz?owiek cz?owiekowi wilkiem ...

Dziewczyna
Zostaw mnie!

Tomasz

Jak d na imi??
Tomasz

Nie chc? ci zrobi? krzywdy.

Chc? pomóc.
Dziewczyna
Aniela.
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TomaszTomasz

Rok ?wietlny st?d jest planeta.

Stamt?d pochodz?.
Ja jestem Tomasz.

Zastanawiam si?, jak chcia?a? uciec z ?ycia?

AnielaAniela

Chcesz mi wmówi?, ?e jeste? kosmit??Próbowa?am podci?? sobie ?y?y.
Teraz wiem, ?e to g?upie,

Tomaszbo trzeba d?ugo czeka? i dlatego mnie przy?apali.
Teraz chcia?am si? powiesi?, Wol? okre?lenie przybysz.

ale mnie nakry?e?.
Aniela

Dlaczego mia?abym ci uwierzy??Tomasz

Dlaczego?
TomaszJak mo?esz chcie? to zrobi??

Zaufa?a? mi i powiedzia?a?,

przed czym uciekasz.Aniela

Wi?c i ja zaufa?em tobie i powiedzia?em,

sk?d jestem.
Podaj mi cho? jeden powód, by tu ?y?.

Tomasz

AnielaNie potrafi? ...

To s?aby argument.
Cho? mówi?, ?e to Tomasz nie wierzy?.Aniela

W?a?nie. ?wiat jest okropny i przez swoje okrucie?stwo

nie potrafi by? ju? pi?kny. Tomasz

Kto?Ludzie go niszcz? ...

AnielaTomasz

Tak jest w Biblii.ile masz lat?

Niewierny Tomasz, bo musia? zobaczy?,

?eby uwierzy?.Aniela

Siedemna?cie, a czemu pytasz?
Tomasz

Ludzie chyba tak ju? maj? .. ·

Tomasz

Do tej pory spotyka?em samych doros?ych

i ?aden z nich si? nie przyzna?, Wyci?ga przed siebie d?o?, z której zdejmuje skór? jak r?kawiczk?. Spod

?ciekaj?cej cieczy wy?ania si? kolejna, blada warstwa skóry.?e zniszczy? ?wiat...

To co widzisz, jest tylko ... Przebraniem.

Wygl?damy inaczej, ale b?d?c tu,

musia?em si? dostosowa?.

Aniela

Nie musisz by? cyniczny.

Tomasz

Nie jestem.
Aniela

niewzruszona

To logiczne ...

Chodzi o to, ?e ?aden z nich

nawet o tym nie pomy?la?.
Szczytem egoizmu by?oby,Nawet pewnie nie zdaj? sobie z tego sprawy.

A przecie? to oni tworz? ten ?wiat... gdyby?my my?leli, ?e wygl?dacie tak samo.

TomaszAniela

Czy teraz ju? wierzysz?No i ty te? ...

Bo chyba jeste? doros?y.
Aniela

Chyba nie mam wyj?cia ...Tomasz

Jestem, ale nie mam wp?ywu na ten ?wiat.

Nie jestem st?d. Tomasz

Ja te? nie wierzy?em,
?e poza moj? planet? jest jeszcze inna,

na której jest ?ycie.

Aniela

A sk?d?
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TomaszAniela

Nie mamy z?ych intencji.Dlatego przylecia?e? to sprawdzi??
Nie przeprowadzimy inwazji,
bo to sprzeczne z nasz? natur?.Tomasz

Oczywi?cie, w razie zagro?enia dysponujemy broni?.

Jeste?my dobrze rozwini?ci.

Nie. Przylecia?em pozna? ludzi.

Skoro okaza?o si?, ?e nie jeste?my sami w kosmosie,

postanowili?my nawi?za? z wami kontakt. G?ównie dlatego uda?o nam si? was odkry?.
Ale ?eby to zrobi?, musieli?my was troch? pozna?,
wasze zwyczaje, zachowania, kultur?.,

Obserwowali?my was troch?.

Aniela

Nam nigdy by si? to nie uda?o ...

Wiem, ?e to niezbyt dobre.

TomaszZbierali?my informacje o historii Ziemi,

wysy?ali?my sondy, by zobaczy?, jak tu jest,

odbierali?my sygna?y, które puszczacie w eter.

To przez t? kopu??.

Wszyscy na pewno my?l?, ?e pod spodem
nie ma nic godnego uwagi.A? kto? wpad? na pomys?, by wys?a? jednego z nas,

?eby zobaczy?, jak to wygl?da od wewn?trz

Anielai zdecydowa? o próbie kontaktu.

Przez to pewnie te?.

Ale ludzie s? zbyt leniwi, by szuka?.Aniela

Musicie by? lepiej rozwini?ci ni? my ...

Tomasz

Dlaczego?Tomasz

Tylko troch? ...

Aniela

Bo nie potrafi? znale?? drugiego cz?owieka,

a co dopiero cywilizacj?.

Aniela

Jak tam jest?
Tam sk?d pochodzisz?

Tomasz

Zauwa?y?em, ?e nie potraficie ufa?.Tomasz

Planeta nazywa si? Anhmeraan,

tak na ni? mówimy, Aniela

Tak, to prawda. Sama to pokaza?am.pewnie u was jest inaczej.
Ale có? si? dziwi?, skoro wszyscy oszukuj?.To tylko rok ?wietlny od waszego uk?adu.

I o ile Ziemi? by?o ?atwo odkry?,
Tomaszz nasz? planet? by?by problem.
Podobno nawet w uczuciach.Gdyby obserwowa? j? kto? z zewn?trz,

powiedzia?by, ?e jest zamarzni?ta.

AnielaAle ten lód pokrywa tylko zewn?trzn? warstw?,

pod spodem wszystko jest takie, jak trzeba. K?amiemy zw?aszcza w mi?o?ci.

I wbrew pozorom, wcale nie jest zimno.

TomaszU nas tylko nie ma barw.

Czyli jednak potraficie kocha??Dlatego, gdy tu przylecia?em,
tak zachwyci?em si? ?wiatem.

AnielaNa Anhmeraan gleba jest bia?a, wody czarne,

a wszystko, co tworzymy, szare. Chyba ... Nie wiem ...

Ci??ko jest pokocha? drugiego cz?owieka.

?atwiej przychodzi kochanie rzeczy.

Kiedy w tym ?yjesz, wydaje si? ca?kiem normalne.

Nie mamy naturalnej gwiazdy,

jak S?o?ce,

Tomaszktóra tworzy?aby dzie? i noc.

Dlatego jeste?my tak biali.

Ale mamy tlen w atmosferze.

Zw?aszcza pieni?dzy.

AnielaDu?o naturalnego tlenu, bez zanieczyszcze?.
Pieni?dze s? jedyn? szczer? mi?o?ci?.

Nie k?ami?, nie oszukuj?, przynosz? rado?? ...Aniela

A mieszka?cy?

Jacy s?? Tomasz

Daj? w?adz? i wp?ywy.
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TomaszAniela

Przekona?em si? o tym

po jednym dniu tutaj.

I robi? z ludzi potwory ...

U was te? s? pieni?dze?
I cho? mia?em by? kilka tygodni,

uzna?em, ?e widzia?em ju? do??.

Tak d?ugo nie b?dziecie gotowi
nas pozna?, dopóki

Tomasz

Nie. Czerpiemy wiele z natury,

która daje za darmo

nie otworzycie si? na siebie nawzajem.i nie robimy z niej biznesu.

Ka?dy ma prac?, robi to, co umie,

i wymienia si? tym, co zrobi?, Aniela

Wi?c wylatujesz dzi??
na to, czego potrzebuje.

TomaszAniela

Tak. Gdzie? w tym lesie zostawi?em kapsu??.Proste i skuteczne.

AnielaTomasz

Wystarczy miejsca dla dwojga?I nie ma bezrobocia ani bezdomno?ci.

Nikt nie ucieka od pracy.
TomaszNikt nie zachowuje si? jak zwierz?

Wszystkiego wystarczy dla dwojga.
Czeka nas rok wspólnej podró?y,

i nie pozwoli, by go traktowa? gorzej od nich.

to wystarczaj?co du?o czasu, by si? pozna?.
A ty, jako jedyna, wydajesz si? tego warta.

Aniela

Gdziekolwiek to jest
zabierz mnie tam ...

Aniela

Chod?my.Tomasz

Dlaczego?
Aniela i Tomasz zni1azj? w lesie. Po chwili przez niebo znów przelatuje

kometa i oddalaj?c si? od Ziemi, niknie w?ród gwiazd.Aniela

Ten ?wiat mnie przyt?acza,

jestz?,nieprzyjazny.
Ludzie nie maj? ju? idea?ów,

d??? do bogactwa

Koniec

Agnieszka Gruszka
i my?l? tylko o przedmiotach.
Nie widz? nic ponad to.

Dlatego chcia?am si? zabi?,

mia?am do??!

ma 18 lat. Mieszka w Zamo?ciu, uczy si? w I LO.

Interesuje si? lotnictwem i drug? wojn? ?wiatow?·

W wolnych chwilach lubi pisa? opowie?ci oraz

rysowa?.
Jej sztuka zosta?a nagrodzona drukiem w "ZKK",

w 18. edycji Konkursu n.a Sztuk? Teatraln?

Szukamy Polskiego Szekspira, który towarzyszy?
43. Zamojskiemu Latu Teatralnemu.

Tam sk?d jeste? jest lepiej,
a tu nic mnie nie trzyma.

Tomasz

B?dzie ci ci??ko si? przyzwyczai?.

Tyle lat ?y?a? tutaj.

Aniela

To nic. Znios? wszystko,

by znale?? si? tam, gdzie jest lepiej.

Tomasz

Wi?c chcesz lecie? ze mn??

Aniela

Tak. To tu, nie tam, nie ma nic warto?ciowego.
Nie kontaktujcie si? z Ziemianami.

Nic na tym nie zyskacie.
A ludzie niech naiwnie my?l?,
?e s? jedyni we wszech?wiecie.
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Dorota Grzyma?a

Kolekcja obrazów Paw?a Gajewskiego
w zbiorach hrubieszowskiego muzeum

Nabytki ostatnich lat - powody do zadowolenia, ale i wyzwania

biografi? artysty oraz zawieraj?cej opisy obrazów

ze zbiorów hrubieszowskiego muzeum (w chwili

publikacji ksi??ki galeria liczy?a 11 obrazów),
zrealizowano dzi?ki dofinansowaniu uzyskanemu
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katalog trafi? do wielu instytucji kultury w kraju i za

granic? (biblioteki, galerie i muzea, o?rodki naukowe,

antykwariaty), dzi?ki czemu nazwisko i dorobek

twórczy Paw?a Gajewskiego mia?y szans? zaistnienia

i utrwalenia si? w ?wiadomo?ci szerokiego kr?gu
odbiorców.

W Muzeum im. ks. Stanis?awa Staszica w Hrubieszowie, obok

sta?ych wystaw z zakresu archeologii, historii, etnografii i sztuki,

znajduje si? równie? "Galeria twórczo?ci Paw?a Gajewskiego" -

artysty, który urodzi? si? 18 grudnia 1889 r. w Drogojówce (powiat

hrubieszowski, gmina Trzeszczany).

W sk?ad kolekcji wchodz? obrazy olejne namalowane na p?ótnach

i drewnianych sklejkach. ( .. .) W?ród nich przewa?aj? portrety osób zwi?zanych
z regionem hrubieszowskim, ale s? tu równie? martwa natura, scena wojenna,
a tak?e oprawione w autorskie ramy, rze?bione w drewnie i gipsie obrazy

sk?adaj?ce si? na cykl prezentuj?cy trzy pory roku. Zbiór jest niezwykle cenny

dla historii kultury i sztuki polskiej, poniewa? z jednej strony obejmuje dzie?a,

które uda?o si? uratowa? od zniszczenia i grabie?y podczas II wojny ?wiatowej,
z drugiej za? pokazuje, jak kszta?towa?a si? twórczo?? jednego z absolwentów

s?ynnej krakowskiej Akademii Sztuk Pi?knych, ucznia Wojciecha Weissa.

(D. Grzyma?a, Malarstwo Paw?a Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks.

Stanis?awa Staszica w Hrubieszowie, Hrubieszów 2016, s. 6-8).

Opisana w ksi??ce kolekcja, która jest

prezentowana jako wystawa sta?a i stanowi istotn?

cz??? zbiorów, jest jedyn? galeri? sztuki Paw?a

Gajewskiego w kraju. By?a tworzona niemal od

pocz?tku istnienia muzeum (za?o?onego z inicjatywy
hrubieszowskich regionalistów w 1965 r.). Zbiór

nie powi?ksza? si? od lat 80. XX w. Dopiero ostatnie

lata przynios?y niespodziewan? odmian? sytuacji.

Jednak rado?? i satysfakcja, p?yn?ce z pozyskiwania

kolejnych dzie? do tak wa?nej kolekcji, musz?

dzieli? miejsce z uczuciem zaniepokojenia o stan ich

zachowania i troski o jak najlepsz? przysz?o??. Jedn?

z powinno?ci muzealnika jest dopilnowanie, by
dzie?o zosta?o utrzymane w mo?liwie dobrym stanie

przez jak naj d?u?szy czas. Muzeum w Hrubieszowie

nie dysponuje w?asn? pracowni? konserwatorsk?,

wobec czego potrzeba przeprowadzenia zabiegów

renowacyjnych staje si? problemem, który jednak
trzeba potraktowa? jak wyzwanie. Zanim jednak o tej

kwestii, najpierw kilka s?ów o tym, jak powi?ksza?a si?

hrubieszowska kolekcja obrazów Paw?a Gajewskiego.

Hrubieszowskie muzeum jest o?rodkiem, w którym od lat trwaj?

intensywne badania dotycz?ce ?ycia i twórczo?ci oraz dzia?alno?ci

edukacyjno-spo?ecznej Paw?a Gajewskiego. Jednym z efektów tej

wieloletniej pracy by?o ukazanie si? w 2016 r. ksi??ki pt. Malarstwo

Paw?a Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanis?awa Staszica

w Hrubieszowie. Projekt, którego efektem by?o wydanie wspomnianej

wy?ej, polsko-angielskiej publikacji prezentuj?cej pierwsz? obfit?

Obrazy Paw?a Gajewskiego na rynku sztuki i u osób

prywatnych. Powi?kszanie kolekcji

Obserwowanie rynku sztuki dostarcza wielu

. cennych informacji i ma wp?yw na poszerzenie
zakresu poszukiwa?. Cierpliwo?? jest bardzo

potrzebna, szczególnie kiedy up?ywaj? lata, w czasie

których regularnie przegl?da si? katalogi aukcyjne
i oferty salonów antykwarycznych. Dominuj?ce
uczucie rozczarowania zaczyna przeradza? si?

w zw?tpienie i wówczas najcz??ciej dochodzi doFragment ekspozycji sta?ej pt. Galeria no?rczoici Paw?a Gajewskiego
ID Muzeum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie. Fot. D. Grzyma?a
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jakiego? prze?omu. Tak te? by?o w moim przypadku.
Po kilku latach bezowocnego ?ledzenia polskiego

i europejskiego rynku sztuki wreszcie zacz??y si?

pojawia? interesuj?ce oferty.

Portret kobiety (w stroju hrubieszowskim)

Na pocz?tku 2015 r. w ofercie krakowskiego Domu

Aukcyjnego Desa pojawi? si? obraz autorstwa Paw?a

Gajewskiego. Fotografia prezentuj?ca obraz zosta?a

opatrzona skromnym opisem, który poza atrybucj?,

wynikaj?c? z autorskiej sygnatury umieszczonej w lewym

dolnym rogu, nie przynosi? informacji o dacie powstania

dzie?a. Obraz zosta? wystawiony na sprzeda? z tytu?em

Portret kobiety. Z pocz?tkiem maja 2015 r. wzbogaci?

hrubieszowsk? kolekcj?. Uroczystego ods?oni?cia portretu

dokonano podczas Nocy Muzeów w 2015 r.

Obraz powsta? prawdopodobnie w czasie, gdy ju?

funkcjonowa?y zak?adane w regionie hrubieszowskim

przez braci Gajewskich (paw?a i Szczepana) szko?y tkackie.

Strój, jaki ma na sobie sportretowana kobieta, wykazuje

wiele cech regionalnych. M?oda dziewczyna, b?d?ca

modelk?, mog?a by? zatem uczennic? w jednym z tych

o?rodków, co pozwala z wi?ksz? pewno?ci? przyj??, ?e

obraz powsta? na pocz?tku lat 30. ubieg?ego stulecia.

Antykwariusze krakowscy wystawiaj?c

obraz na sprzeda?, s?usznie ocenili jego stan jako

do konserwacji. P?ótno wymaga bowiem szeregu prac

konserwatorskich, na które jednak musi zaczeka?.

Jego stan szcz??liwie nie jest jeszcze na tyle z?y, by

nie mo?na by?o go eksponowa?. Warunki panuj?ce na

sali wystawowej s? optymalne i w pe?ni bezpieczne

dla dzie?a. Przez ca?y rok temperatura i wilgotno??

pomieszczenia utrzymuj? si? w dopuszczalnych

normach, dop?yw promieni s?onecznych jest

zminimalizowany. Tak jak wszystkie obrazy

w kolekcji, tak i ten jest poddawany systematycznym

ogl?dzinom, dzi?ki czemu
-

je?li zajdzie taka potrzeba
- w ka?dej chwili mo?na podj?? dora?ne dzia?ania

zapobiegawcze b?d? naprawcze.

P. Gajewski, "Portret kobiety z kwiatem': olej na p?ótnie, 1944 r. Zbiory Muzeum

im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie. Fot. D. Grzyma?a

Portret kobiety z kwiatem

W 2016 r. uda?o si? zakupi? do zbiorów kolejny

nieznany nam dotychczas obraz Paw?a Gajewskiego.

Ofert? sprzeda?y z?o?y?a osoba prywatna z Polski.

Portret kobiety z kwiatem to obraz olejny na p?ótnie
z 1944 r. W trakcie negocjacji dotycz?cych zakupu

dysponowali?my dobrej jako?ci fotografiami obrazu,

na których by?o doskonale wida?, ?e jest on bardzo

dobrze zachowany. Ogl?dziny dzie?a po zakupie

i przywiezieniu do muzeum nie rozczarowa?y nas.

Rzeczywi?cie, stan zachowania jest niemal idealny,

co zawdzi?czamy najpewniej trosce dotychczasowych
w?a?cicieli. Obraz zosta? oficjalnie zaprezentowany

publiczno?ci podczas uroczystej promocji ksi??ki

Malarstwo Paw?a Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks.

Stanis?awa Staszica w Hrubieszowie. Tak si? z?o?y?o, ?e

dzie?o zosta?o zakupione w chwili, kiedy publikacja

P. Gajewski, "Orkiestra", olej na p?ótnie, l. 40. XX w. Zbiory Muzeum

im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie. Fot. A. Hyrcha?a
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zaplanowany zakres prac, sprawi?, ?e dzie?o zosta?o

nale?ycie zabezpieczone i bez zastrze?e? nadawa?o

si? do dalszego bezpiecznego przechowywania
na ekspozycji sta?ej. Oficjalna prezentacja Orkiestry po

konserwacji odby?a si? podczas Nocy Muzeów w 2017 r.

Publiczno?? nie kry?a zdziwienia odmienno?ci? dzie?a

tak pod wzgl?dem techniki, tematyki, jak i stylistyki.

Wyj?tkowa darowizna

w lipcu 2017 r. do muzeum zadzwoni?a pani
Wanda Zaremba z Nowego S?cza, przedstawiaj?c si?

jako wnuczka Paw?a Gajewskiego z jego pierwszego
ma??e?stwa. Powodem, dla którego kontaktowa?a

si? z nami, by?a ch?? przekazania do muzeum

dokumentów, fotografii, szkiców i obrazów po Pawle

Gajewskim. Na moj? pro?b? pani Wanda przes?a?a
za po?rednictwem poczty e-mail kilka fotografii
materia?ów, o których opowiada?a. Z oczywistych

wzgl?dów zale?a?o mi na wst?pnym zapoznaniu si?

z tym, co by?o przedmiotem sprawy.

Miesi?c pó?niej wraz z dyrektorem muzeum

Bart?omiejem Barteckim pojecha?am do Nowego

S?cza, by spotka? si? z pani? Wand? i odebra? od niej

wszystkie materia?y, o których mówi?a. Na miejscu
okaza?o si?, ?e czeka na nas dziewi?? obrazów olejnych,
du?a liczba fotografii (g?ównie obrazów Gajewskiego
oraz projektów kilimów i gotowych kilimów) oraz

dokumenty (m.in. ?wiadectwa z Akademii Sztuk

Pi?knych w Krakowie), a tak?e maszynopisy i r?kopisy
Paw?a Gajewskiego z programami dzia?alno?ci szkó?

plastycznych i rzemie?lniczych.

P. Gajewski, "Portret kobiety (w stroju hrubieszotoskim)", olej na p?ótnie, lata 30. XX w.

Zbiory Muzeum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie. Fot. A. Hyrcha?a

by?a ju? oddana do druku i z tego powodu nie uda?o si? ju? uzupe?ni?

katalogu o jego reprodukcj? i opis.

Pani Wanda przedstawi?a pro?b?, by w umowie

darowizny figurowa?o równie? nazwisko jej brata

Antoniego Gajewskiego, który obecnie mieszka

w Kanadzie.

Nabywanie tak dobrze zachowanych dzie? jest ?yczeniem ka?dego

muzealnika, dlatego kiedy nadarza si? taka okazja, skorzystanie z niej

jest tym bardziej satysfakcjonuj?ce.
. . .i co dalej?

Orkiestra Pomimo ?e dotychczasowi w?a?ciciele dbali

Orkiestra - tak brzmia? tytu? obrazu Paw?a Gajewskiego, który znalaz?

si? z ofercie Domu Aukcyjnego Desa (salon nr 19, Gdynia) w 2016 r. P?ótno

jest opatrzone sygnatur? autorsk?, ale nie ma na nim daty powstania.

Pracownicy Desy dotarli jednak do informacji, ?e to dzie?o ze schy?ku

?ycia Gajewskiego, czyli z ko?ca lat 40. XX w., kiedy to artysta przebywa?
w Sopocie. Obraz zosta? namalowany technik? olejn? na p?ótnie, ale

w przeciwie?stwie do wszystkich dotychczas nam znanych obrazów

Gajewskiego wyró?nia si? grubo k?adzion? farb?, rozprowadzan?

szpachelk?. Dodatkow? ciekawostk? jest u?ycie przez artyst? w kilku

miejscach folii aluminiowej (przypominaj?cej "sreberka" ze s?odyczy).

o bezpieczne przechowywanie dzie?, ich stan

zachowania jest z?y. Przekazane do muzeum obrazy

olejne wymagaj? konserwacji, bez której nie mog?

by? eksponowane. Poniewa? bardzo zale?y nam

na powi?kszaniu prezentowanej w muzeum od lat

Galerii twórczo?ci Paw?a Gajewskiego, wyst?pili?my
z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego o dofinansowanie konserwacji.
W efekcie otrzymali?my dotacj? na realizacj? zadania

pod nazw? Konserwacja dzie? sztuki Paw?a Gajewskiego
w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów

przechowywania w ramach programu Wspieranie dzia?a?

Obraz w chwili zakupu by? w dobrym stanie zachowania. P?ótno

nie nosi?o ?ladów odkszta?ce?, nie posiada?o te? wi?kszych uszkodze?

mechanicznych, zachowa?o odpowiednie napi?cie na blejtramie.
Poniewa? jednak obraz jest pokryty miejscami grub? warstw? farby

(impast), widoczne by?y jej liczne sp?kania oraz ubytki (sporo wykrusze?

ods?aniaj?cych g??bsze warstwy technologiczne). Umieszczone miejscami

"sreberka" odkleja?y si? od obrazu, tworz?c nieestetyczne rozwarstwienia.

Zdecydowali?my zatem o przekazaniu obrazu do pracowni

konserwatorskiej. Szereg kompleksowych zabiegów, jakie z?o?y?y si? na

.

muzealnych 2018.

Ju? pod koniec tego roku b?dziemy mogli zatem

zaprezentowa? nieznane dotychczas obrazy Paw?a

Gajewskiego, w?ród których znajduj? si? dwa

autoportrety, portrety cz?onków rodziny, martwe

natury, pejza? i scena symboliczna. Nasza rado?? jest

tym wi?ksza, ?e dzie?a przejd? gruntown? konserwacj?
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i odzyskaj? swój dawny wygl?d, co podniesie ich

warto?? artystyczn? i estetyczn?,

Dziewi?? obrazów olejnych autorstwa Paw?a

Gajewskiego (siedem na p?ótnach, dwa na dyktach),

które powsta?y w latach 20. i 30. XX w., znalaz?o si?

w pracowni konserwatorskiej, gdzie pozostan? niemal

do ko?ca bie??cego roku. W tym czasie zostan? poddane

gruntownej konserwacji, której nadrz?dne cele to

powstrzymanie procesów degradacji, przywrócenie

utraconej jako?ci oraz estetycznej i artystycznej

warto?ci dzie?, przygotowanie do dalszego

bezpiecznego przechowywania eksponowania,

jak równie? prowadzenie bada? naukowych. Ma

to by? efektem dzia?a? konserwatorskich, takich jak

dezynfekcja i oczyszczanie przodu i ty?u obiektów,

konsolidacja warstw technologicznych, prostowanie

dzie?, uzupe?nianie ubytków, wzmacnianie p?ócien,
nanoszenie retuszy barwnych oraz werniksu,

jak równie? oprawienie w ramy. To tylko cz???

z ustalonych we wst?pnych prognozach zabiegów.

Noc Muzeów 2017 r. Publiczno?? tu? po oficjalnym ods?oni?ciu obrazu

P. Gajewskiego pt. "Orkiestra". Fot. A. Hyrcha?a

W czasie trwania prac konserwatorskich w muzeum

b?dzie opracowywany scenariusz wystawy czasowej,

która zaprezentuje obrazy po ich odnowieniu.

"Zamojski Kwartalnik Kulturalny" obj?? medialny

patronat nad tym niezwykle wa?nym zarówno dla

hrubieszowskich muzealników, jak i spo?eczno?ci

lokalnej wydarzeniem. Dodatkowym urozmaiceniem

planowanej wystawy b?dzie prezentacja fotograficzna

dokumentuj?ca stan dzie? przez konserwacj?, jej

przebieg oraz efekty ko?cowe.

Próba czasu ...

Wytwory ludzkiej pracy, które wpisa?y si?

w kultur? pod postaci? sztuki czy rzemios?a

artystycznego, musz? zosta? zachowane nie tylko

po to, by móc je podziwia?, ale równie? dlatego, ?e

cz?sto s? ?wiadectwami historii okre?lonego regionu.

Region hrubieszowski ma w tej dziedzinie bogat?

przesz?o??, a Pawe? Gajewski ze swoj? twórczo?ci?

jest jej wa?n? cz??ci?. Wobec up?ywu czasu

jeste?my bezradni i z tym musimy si? pogodzi?.
Muzea to o?rodki, w których ten aspekt nabiera

szczególnego znaczenia. Prezentujemy przesz?o??,
a wszystkie tera?niejsze dzia?ania s? podejmowane

z my?l? o przysz?o?ci
- mo?liwie najdalszej. Ka?dy

wspó?czesny muzealnik pracuje po cz??ci równie?

na rzecz swoich nast?pców. Mo?emy zapanowa? nad

szeregiem czynników, mamy mo?liwo?? wspó?pracy

z o?rodkami konserwatorskimi, by wspólnymi si?ami

dba? o zachowanie dzie? w jak najlepszej kondycji.

A poniewa? techniki konserwatorskie nieustannie

si? rozwijaj?, poszerza si? wachlarz mo?liwo?ci.

To pozwala z optymizmem my?le? o dobrych

perspektywach dla prezentowanych dzie?.

Dorota Grzyma?a (kustosz dzia?u sztuki hrubieszowskiego muzeum) oraz Wanda

Zaremba (wnuczka P. Gajewskiego) w Nowym S?czu podczas przekazania darowizny w

2017 r. Fot. B. Bartecki

Dorota Grzyma?a
- kustosz dzia?u sztuki Muzeum im. ks. Stanis?awa Staszica

w Hrubieszowie. Z wykszta?cenia kulturoznawca (specjalizacja
-

krytyka i promocja sztuk plastycznych), absolwentka

Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie.

Jej zainteresowania oscyluj? wokó? zagadnie? zwi?zanych
z kultura i sztuk? polsk? oraz europejsk? ko?ca XIX i I po?owy
XX w., ze szczególnym uwzgl?dnieniem malarstwa. Jest autork?

ksi??ek: Z wyobra?ni Stanis?awa Karulaka (Hrubieszów 2013),

Wpisani w krajobraz Ziemi Hrubieszouskie] (Hrubieszów

2014), Malarstwo Paw?a Gajewskiego w zbiorach Muzeum

im. ks. Stanis?awa Staszica w Hrubieszowie (Hrubiesz?ui

2016) i in.
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Izabela Winiewicz-Cybulska

Jaskrawo?? Joanny S?upskiej-Maron

?wiat jest. teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno

wchodz? i znikaj?
- napisa? Szekspir w idyllicznej komedii

Jak wam si? podoba. Graj?c nieustannie na tej
-

cz?sto

komediowej - scenie ?ycia, pod maskami próbujemy skry?

w?asne emocje.

Domu Kultury, który na prze?omie czerwca i lipca staje si?

zwykle teatralnym foyer, mo?na by?o zobaczy? prace Joanny

S?upskiej-Maron, absolwentki Wydzia?u Artystycznego

Instytutu Sztuk Pi?knych UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki
zrealizowa?a w 2004 r., a wcze?niej uko?czy?a zamojskie
Liceum Plastyczne.

Maska jest tym, co zwykle jednoznacznie kojarzy si?

z teatrem. W wirze up?ywaj?cego czasu maski ludzkich

twarzy zmieniaj? si? jak w kalejdoskopie, przychodz?
i odchodz?. Twarze wzajemnie si? przenikaj?, nak?adaj?,
a nawet gubi? si? gdzie? w pl?taninie linii i w jaskrawo?ci

plam o wyj?tkowo ?mia?ych, kontrastowych, niebiesko

pomara?czowych zestawieniach.

Ju? w czasie nauki w szkole ?redniej fascynowa?y

j? film i teatr. Wtedy zwi?za?a si? z Teatrem M?odych,

prowadzonym przez Waldemara Zakrzewskiego, a jaki? czas

potem odnotowa?a w swoim twórczym ?yciorysie mi?dzy

innymi Mi?dzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego
w krakowskiej ASP, warsztaty i roczny sta? w O?rodku Bada?

Twórczo?ci Jerzego Grotowskiego we Wroc?awiu, tak?e

re?yseri? i scenografi? do spektaklu dyplomowego Dzia?anie

pod kierunkiem Leszka O?daka w Studium Kulturalno

O?wiatowym w Opolu.

Jaskrawo?? to tytu? wystawy rysunku i malarstwa, która

-

jako wydarzenie towarzysz?ce
- znalaz?a si? w programie

43. Zamojskiego Lata Teatralnego. W holu Zamojskiego

)

Prace z cyklu M - A - M, 2017, tusz, tempera.kredka, papier, 45 x 58 cm
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Artystka bra?a udzia? w licznych wystawach

zbiorowych. Cho? prac? zawodow? zwi?zana jest

z Lublinem, to jednak systematycznie uczestniczy

w wystawach ?rodwiskowych zamojskich plastyków
i w poplenerowych prezentacjach ilustratorów

w BWA Galerii Zamojskiej.
Na wystawie Jaskrawo?? Joanna pokazuje

cykliczne kompozycje wykonane kredk?, tuszem,

akwarel? czy cienkopisem, o których mówi, ?e s?

zapisem rzeczywistych sytuacji, przetworzonych przez

pami?? i wyobra?ni?.

Ka?dy obraz to inna sytuacja z fragmentami

twarzy, nawet nagiego cia?a. Wszystko przenika si?

wzajemnie
-

pot?guj?c ekspresj?, która nie wynika

jedynie z barwnych kontrastów, bo s? tak?e prace

w czerni i bieli.

Plama i linia to podstawowe ?rodki artystycznej

wypowiedzi. Delikatna i subtelna kreska czasem

gwa?townie si? za?amuje, przekszta?ca w silny,

zdecydowany kontur. A wszystko to wydaje si? by?

w nieustannym ruchu - to jakby ruch na teatralnej

scenie plastycznego dramatu, inspirowanego

w?asnym ?yciem, w którym twarze i sytuacje zapisuj?

si? gdzie? w g??binach malarskiej wyobra?ni, aby

potem, na p?aszczy?nie kartonu, ujrze? ?wiat?o

dzienne.

Tak dynamiczny i ró?norodny jest ten malarsko

teatralny ?wiat Joanny. Mo?na w nim odnale?? echa

twórczo?ci Marii Jaremy, mo?e nawet po trosze

elementy z malarstwa Witkacego.

To nie przypadek, ?e lekko??, przezroczysto??
i przenikanie teraz w?a?nie przypominaj? nam

malarstwo Jaremianki, wybitnej polskiej artystki,

urodzonej dok?adnie 110 lat temu. W bie??cym roku

mija te? okr?g?a, 60. rocznica jej ?mierci.

W tym artystycznym ?yciorysie plastyka i teatr

tak?e splot?y si? w jedn? ca?o??. Malarka i rze?biarka

zwi?zana by?a z Teatrem Cricot, za?o?onym przez jej

brata Józefa Jarem?, a po wojnie tworzy?a kostiumy

i scenografi? dla Cricot 2 Tadeusza Kantora.

Praca z cyklu M - A - M, 2°17, tusz, tempera,kredka, papier, 45 x 58 cm

Prace Joanny
-

zgodnie z jej zamierzeniem -

wci?gaj? widza

w interakcj?, tworz?c w naszej wyobra?ni teatraln? scen?, na której, jak

w ?yciu, gra z maskami pozwala czasem na ukrycie w?asnych emocji.Przy okazji Zamojskiego Lata Teatralnego

warto przypomnie? równie? naj starszego brata

- W?adys?awa Jarem?, aktora, re?ysera, twórc?

krakowskiego Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska.

Warto wiedzie?, ?e to w?a?nie dzi?ki niemu teatr

lalek sta? si? pe?noprawn? dziedzin? sztuki, w której

aktor wyst?puj?cy w masce sta? si? partnerem lalki.

Przenikanie, powtarzanie i ten specyficzny ruch w momencie

zatrzymania mog? by? te? osobist? refleksj?, zadum? nad

zdeformowanym ?wiatem w?asnych pragnie?, bo ?ycie to ci?g?e

przenikanie ... ?ycie to przecie? jeden wielki teatr.
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Halina Zieli?ska

Zamojski Festiwal Ksi??ki 2018

interpretacji blisko 60 wierszy i esejów oraz fragmentów
listów, jakie Herbert pisa? do rodziców, siostry i przyjació?.
To w?a?nie m.in. dzi?ki korespondencji mo?emy lepiej

pozna? tego twórc? - cz?owieka p?yn?cego pod pr?d, którego

?ycie pozostawa?o w opozycji do panuj?cych trendów, mód,

przeciwno?ci losu oraz jego w?asnych s?abo?ci. Turniejowym

interpretacjom Herberta przys?uchiwa?o si? jury (Krystyna

Rybi?ska-Smyk, Danuta Zwoli?ska, Piotr Piel a), które

w zwi?zku z ich wysokim poziomem, charakteryzuj?cym si?

zarówno spontaniczno?ci? i ogromn? szczero?ci?, jak i prawie

zawodow? perfekcyjno?ci?, og?osi?o remis, a publiczno??
mia?a okazj? wys?ucha? m.in. takich utworów, jak Kamyk,

Miejsce, Pro?ba, O t?umaczeniu wierszy, Wiatr i ró?a, Dwie krople,
Codzienno?? duszy, Mysz ko?cielna, Barbarzy?ca w ogrodzie.
W realizacj? turnieju zaanga?owa? si? nauczyciel ?ukasz

Trojanowski i on te? go prowadzi?, a wprowadzenie do

rozgrywek
- w formie wokalnej interpretacji wiersza Szeptem

- to zas?uga Mateusza Antonowa z Zespo?u Szkó? Spo?ecznych
w Zamo?ciu.

Tradycyjnie w maju, w tym roku 23 i 24, odbywa? si?

Zamojski Festiwal Ksi??ki. By?a to ósma edycja wydarzenia,

którego inicjatorem i organizatorem jest Ksi??nica

Zamojska im. S.K. Zamoyskiego w Zamo?ciu. Najwa?niejsz?

ide? festiwalowych dzia?a? jest promowanie czytania,

budowanie spo?eczno?ci ludzi czytaj?cych oraz integracja

?rodowiska wokó? literatury. Równie? tegoroczna edycja
okaza?a si? doskona?? okazj? do tworzenia dobrego

klimatu dla literatury jako formy rozmowy mi?dzy lud?mi

ró?nych pokole?.

Festiwal w szczególny sposób popularyzowa? twórczo??

Zbigniewa Herberta, w zwi?zku z obchodzonym rokiem tego

znamienitego polskiego poety, eseisty i dramaturga. My?l?

przewodni? wszystkich spotka? by?y jego s?owa, napisane

z podró?y do przyjaciela Jerzego Zawieyskiego w 1950 r.:

Stale si? zmienia?, zaskakiwa? samego siebie, czu? si? szcz??liwym

w nieszcz??ciu i martwi? si? rado?ci?. Trudno wi?c si? dziwi?,

?e festiwal rozpocz?? si? od spotka? Rozmowy o Herbercie.

Prowadzi? je dla czytelników biblioteki Lech Giemza, prof.

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas spotka?: Ars

moriendi w poezji Zbigniewa Herberta (w Bibliotece G?ównej)
oraz Herbert - wi?zie? historii (w Filii Bibliotecznej nr 3), Lech

Giemza wprowadzi? s?uchaczy w meandry Herbertowskiej

poezji, przedstawi? sposób budowania jego wierszy oraz ró?ne

style odbioru tej twórczo?ci. Poruszy? te? kwesti? kondycji

wspó?czesnej kultury, przekonuj?c, zw?aszcza uczestnicz?c?

w spotkaniach m?odzie?, ?e poznawanie twórczo?ci Zbigniewa
Herberta ma ogromny sens, bo dzi?ki niej uczymy si? lepiej
obcowa? z kultur? i nie mylimy jej ze zwyk?? rozrywk?.

Poezja Herberta by?a obecna równie? podczas uroczystego

spotkania 24 maja. Wszyscy jego uczestnicy mieli okazj?

wys?ucha? koncertu kompozytora i pie?niarza Kuby

Michalskiego Herbert i Asnyk
- dwa spojrzenia (przyznam

- zderzenie by?o fascynuj?ce). Dope?nienie festiwalowych

przedsi?wzi??, dedykowanych Herbertowi, stanowi?a

wystawa Poezja jako obowi?zek, prezentuj?ca jego dorobek

poetycki, eseje, dramaty oraz publikacje o Herbercie

pochodz?ce ze zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej. Na wystawie

zaprezentowano te? rysunki Z. Herberta. Uzupe?nia?y

ekspozycj? stanowi?c? równie? opowie?? o epoce, która

kszta?towa?a i inspirowa?a twórc?. Podczas festiwalu

og?oszony zosta? konkurs czytelniczy Pami?tajmy o Herbercie.

Jego fina? przewidziano na listopad 2018 r.

Inn? festiwalow? form? popularyzuj?c? twórczo?? tego

poety, ale te? ?wietnego eseisty by? Turniej Herbertowski.

Odbywa? si? równie? 23 maja, w przestrzeni zamojskiego

Starego Miasta - na Rynku Wodnym. Rywalizowa?o mi?dzy

sob? sze?? pi?cioosobowych dru?yn, w tym trzy dru?yny
m?odzie?owe (Agnieszka Masztalewicz, Jakub Trytek, Jakub

Smol?g, Krzysztof W?grzyn, Gabriela Lewicka, Bartosz

?opa?o, Nikodem Do?ba, Maria Flak, Gabriela Gawliczek,

Natalia Gwiazdowska, Katarzyna Majewska
- uczniowie SP

nr 8 w Zamo?ciu; Jaros?aw Derewiecki - I LO w Zamo?ciu;

?ucja Kie?bi?ska - lIT LO w Zamo?ciu; Jagoda Reguli?ska
- ZS nr 5 w Zamo?ciu) oraz trzy dru?yny reprezentuj?ce

pokolenie seniorów (Gra?yna Dani?owicz, Anna Grymuza,
Maria Kot, Barbara Piotrowiak, Cecylia Witek, Helena

D?bi?ska, Janina Jasi?ska, Urszula Kliza, Alicja K?os, Jadwiga

Maszewska, Halina Caban, Antonina Jaworowska, Leonarda

Li?kiewicz, Alicja Ma?ek i Maria Mejbaum
- s?uchaczki

Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Wys?uchali?my

W?ród festiwalowych dzia?a? nie zabrak?o wydarze?

kierowanych do najm?odszych. Zorganizowane zosta?y dla

nich (24 maja) warsztaty ilustratorskie ph. Malowanie wierszy.
Prowadzi?a je, ucz?c przy tym, jak czyta? poezj? i jak j?

interpretowa? za pomoc? plastycznych ?rodków wyrazu,

ilustratorka ksi??ek Magdalena Józefczuk-Dmitroca.

Przez obydwa festiwalowe dni odbywa?y si? quizy i zabawy

edukacyjne dla odwiedzaj?cych bibliotek?. W Literackim

Challenge swoj? wiedz? z zakresu literatury ch?tnie sprawdzali

zarówno doro?li czytelnicy, jak te? dzieci i m?odzie?.

Przygotowano ofert? tak?e dla czytelników, którzy mieli

zobowi?zania wobec biblioteki, wynikaj?ce z nieterminowego

zwrotu wypo?yczonych zbiorów. Na czas trwania festiwalu

og?oszona zosta?a dla nich ksi??kowa abolicja (nie pobierano
od kar, pod warunkiem zwrotu wypo?yczonych zbiorów).
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Podczas uroczystego spotkania festiwalowego 24 maja

wyró?niono naj aktywniej szych czytelników 2017 r. (Lidi? Mróz,

Gra?yn? Piotrowsk?, King? Hubal?, Agnieszk? Matwiej?zuk,

Teres? i Alfreda W?oszczuków, Micha?a i Mari? Barczewskich

oraz ich mam? Ew? Szczepanik-Barczewsk?, Joann? Trojak,

Grzegorza Mazurka, Wiolett? Saw?, Ann? Pli?g?). Otrzymali

oni dyplomy i nagrody rzeczowe (talon na zakup ksi??ek). Z?ot?

obwolut? uhonorowano darczy?ców oraz osoby i instytucje

?ci?le wspó?pracuj?ce i lobbuj?ce na rzecz zamojskiej biblioteki.

Grup? t? tworzy?o 10 osób (pedagog Paulina Winiarska,

przewodnicz?cy zamojskich osiedli: Janina G?siorowska

i Tomasz Figiel, Agnieszka Chro? - Stowarzyszenie im.

Dobrego Pasterza Nadzieja w Zamo?ciu, dziennikarka Marta

Buczak, regionalista Jerzy Blicharz, nauczyciel Jacenty Pietra?,

Dorota Margol, ks. Wies?aw Galant). Zamojski Festiwal Ksi??ki 2018. Wreczenie nagród

Za dzia?alno?? wolontariack? na rzecz Ksi??nicy Zamojskiej

uhonorowano uczniów (Alicj? Siemko, Natali? Jurczak,

Aleksandr? Pupiec, Aleksandr? Czarny, Dominik? Fiodun,

Klaudi? Nizio?, Oskara Kami?skiego, Tycjana Twardowskiego)

i nauczycielk? Katarzyn? Manachiewicz z Liceum Plastycznego

im. B. Moranda w Zamo?ciu.

Dyrektor biblioteki przyzna? równie? nagrody rzeczowe

i podzi?kowania za aktywn? i twórcz? dzia?alno?? zawodow?

w 2017 r. pracownikom Ksi??nicy Zamojskiej (Kazimierze

Harasim, Iwonie Proczce, Alicji Nizio?, Danucie Zwoli?skiej).

Magdalena Do?gan
- wiceprezydent Zamo?cia, Janina

G?siorowska oraz Danuta Kawa?ko otrzyma?y Kart? Honorowego

Czytelnika. Spotkanie zako?czy?o si? s?odkim pocz?stunkiem
-

degustacj? okoliczno?ciowego tortu sponsorowanego przez

Prezydenta Miasta Zamo?cia.

Zamojski Festiwal Ksi??ki, którego celem jest promocja

ksi??ki i popularyzacja czytelnictwa oraz zach?cenie do czytania Zamojski Festiwal Ksiq?ki 2018. Koncert "Herbert i Asnyk
- dwa spojrzenia"

jako formy inwestowania we w?asny rozwój, jest dzia?aniem

trwale wpisuj?cym si? w kalendarz miejskich wydarze?

kulturalnych. Tegoroczna edycja, poprzez zaanga?owanie

w niektóre dzia?ania (Turniej Herbertowski) osób dwu pokole?,

pokaza?a tak?e, jak doskonale literatura mo?e integrowa? ludzi

w ró?nym wieku oraz stawa? si? pretekstem do dobrej zabawy

i wspólnego sp?dzania czasu wolnego.

Wydarzenie obj?? pa tronatem honorowym prezydent miasta

Zamo?cia Andrzej Wnuk. Medialnie festiwalem opiekowali si?:

TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Telewizja Kablowa Zamo??,

Katolickie Radio Zamo??, "Kronika Tygodnia", "Tygodnik

Zamojski" oraz portale informacyjne: portalzamojski.pl,

zamosconline.pl, roztocze.net, ?yciezamo?cia.pl, ezamosc.pl.

Halina Zieli?ska

- od 1996 r. pracuje w Ksi??nicy Zamojskiej
im. S. K. Zamoyskiego w Zamo?ciu. Zajmuje
si? upowszechnianiem czytelnictwa, organizuje Zamojski Festiwal Ksi??ki 2018. Turniej Herbertetaski

dzia?ania popularyzujqce literatur?, moderuje

spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki.

Wspó?redaguje "Bibliotekarza Zamojskiego".
W 2008 r. otrzyma?a odznak? MKiDN "Zas?u?ony
dla Kultury Polskiej", a w 2011 Nagrod?

Prezydenta Zamo?cia za podejmowane inicjatywy
na rzecz kreowania wspó?czesnego oblicza kultury
Zamo?cia. W 2017 r. zosta?a stypendystk? MKiDN,

zapewniaj?c sobie udzia? w ?wiatowym Kongresie

Mi?dzynarodowej Federacji Stowarzysze?
i Instytucji Bibliotekarskich - IFLA.

84



PULS MIASTA

Jacek Urbaniak

35 lat zespo?u Capella allJ Anfico

Jednak tym, który najbardziej decyduje o znakomitej
klasie zespo?u, jest sam Krzysztof Obst. Potrafi utrzymywa?

Capell? na wysokim poziomie, docenianym przez publiczno??
i specjalistów.

Aur? renesansowego Zamo?cia w naturalny sposób

wzbogaci? zespó? muzyki dawnej Capella alI' Antico.,

Dzi?ki niemu przemawiaj? do nas nie tylko pi?kne budowle

Bernarda Moranda, ale i d?wi?ki dawnej muzyki, która

ci?gle jest ?ywa, bo grana przez wspó?czesnych, tu i teraz.

Wystarczy na koncercie Capelli zas?ucha? si?, przymkn??

oczy i przenie?? w krain? dawnych fantazji.

Na uznanie zas?uguje to, ?e w Zamo?ciu jest wiele m?odych
osób, które chc? zajmowa? si? tak specyficzn? dziedzin?. Musi

to by?
-

my?l?
- dobra s?awa zespo?u w lokalnym ?rodowisku

i dar kierownika zespo?u, ?e potrafi te osoby zainteresowa?

i pracowa? z nimi.Ale czy naprawd? dawnych ?.. Zespó? Krzysztofa Obsta

ma tak? moc, ?e dawne staje si? pi?kne, ciekawe, bliskie nam,

wspó?czesnym.

Pami?tam dobrze konkursowy wyst?p Capelli w 2013 r.,

gdy zdoby?a Grand Prix festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu.

S?uchaj?c ?redniowiecznych Saltarello mia?em wra?enie,

jakbym s?ucha? muzyków z Orientu. Muzyka wi?a si? spokojnie
i ekscytuj?co, ??cz?c brzmienia wschodu i zachodu.

S?ucha?em Capelli przez dziesi?ciolecia w zmieniaj?cych

si? sk?adach muzyków i cz?sto trudno by?o mi nazwa?

go amatorskim. Nie wiem czy o sukcesie zespo?u decydowa?y

ci??ki trening, du?a ilo?? prób, czy bardzo utalentowani muzycy?

Pono? amatorzy ró?ni? si? od muzyków zawodowych tylko tym,

?e do wej?cia na szczyt potrzebuj? wi?cej czasu ...

To by? mo?e jest cecha tego miejsca
- Zamo?cia, u którego

bram stawali Kozacy, ?ydzi, Szwedzi, Rusini, Niemcy,
a najwi?ksze pi?tno wywar? na nim Jan Zamojski, ustanawiaj?c

renesansow? harmoni? miasta.Wiele wyja?ni?a mi wizyta w siedzibie zespo?u, gdzie

zobaczy?em du?? sal? prób i komfortowe, jak dla mnie,

warunki pracy. Mój zawodowy zespó? Ars Nova móg?by tylko

pozazdro?ci?.

?ycz? Capelli all Antico i Krzysztofowi Obstowi wszelkiej

pomy?lno?ci!

Jacek Urbaniak
Na pewno Zamojski Dom Kultury ma olbrzymie zas?ugi dla

stworzenia warunków pracy ma??onkom Obst i ich zespo?om.

-

muzyk, instrumentalista, kompozytor, pionier muzyki
dawnej. Wspó?za?o?yciel Polskiego Towarzystwa

Muzyki Dawnej, dyrektor artystyczny Festiwalu

Muzyki Dawnej Towarzystwa Muzyki Dawnej
na Zamku Królewskim w Warszawie. Od 2017 r.

wspó?pracuje z Polsk? Oper? Królewsk? w Warszawie

przy tworzeniu programów dawnej muzyki polskiej.
Od 1981 r. lider zespo?u "Ars Nova".

Inna zaleta zespo?u to instrumentarium, które

w znacznej mierze Krzysztof Obst buduje sam. S? to

kopie ?redniowiecznych i renesansowych instrumentów

strunowych. Wiele z nich, zw?aszcza fidele, ma moc

?piewania ludzkim g?osem
- mi?kkim, ciep?ym i serdecznym.

Tak brzmi? pod palcami i smyczkiem najwybitnieszej
absolwentki zespo?u, Agnieszki Obst -

Chwa?y, która ju? jako

wykszta?cony, zawodowy muzyk, za?o?y?a w Warszawie znany

zespó? Sabionetta.

***

Zespó? Muzyki Dawnej Capella all' Antico -

powsta? w 1983 r.

przy Wojewódzkim Domu Kultury (obecnie Zamojski Dom

Kultury). Jego za?o?ycielem i kierownikiem artystycznym jest

Krzysztof Obst.

Capella all' Antico jest jednym z czo?owych polskich

zespo?ów amatorskich, prezentuj?cych muzyk?

kompozytorów europejskich epoki ?redniowiecza, renesansu

i wczesnego baroku. W zaj?ciach zespo?u uczestniczy

utalentowana muzycznie m?odzie? z zamojskich gimnazjów,
szkó? ?rednich i studenci. Wyst?puj? w historycznych strojach
z bogatym instrumentarium historycznym.

Grupa wykonuje utwory pocz?wszy od XIII -

wiecznych

Cantigas de Santa Maria, przez muzyk? w?oskiego Trecento

i francuskiego Ars Nova, po renesansowe ta?ce i kancjona?y.

Kompozycje te wykonywane s? przez zespól na kopiach
instrumentów historycznych. U?ywane instrumenty

strunowe: fidele, rebeki, mandory
- wykona? Krzysztof

Obst.Pa?ac w Wilanowie, koncert Capelli all' Antico
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Dzia?alno?? zespo?u to ponad 800 koncertów w kraju i za

granic?
- wielokrotnie w Niemczech (Hanower, Hamburg,

Schwabisch Hall, Latzen), w Hiszpanii, Serbii, Czechach,

Rosji, Rumunii, S?owacji i na Ukrainie.

Rang? artystycznych dokona? po?wiadczaj? nagrody

wyrozruenia: zespó? to dziewi?ciokrotny laureat

Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej Schola Cantorum

w Kaliszu z dodatkowym uhonorowaniem Grand Prix

(w 2008 r.)
- Pucharem Ministra Edukacji Narodowej,

w 2011 r. zdoby? Z?ot? Harf? Eola. Zespó? jest równie?

wielokrotnym zwyci?zc? konkursu Muzyka Dawna w Lublinie;

Mi?dzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej w Malborku -

m.in. w 2010 r. zaj?? I miejsce i zdoby? Grand Prix. Koncertowa?

na kilkunastu festiwalach muzyki dawnej w Polsce, w tym

na tych o najwi?kszym presti?u: mi?dzynarodowych

festiwalach Pie?? naszych korzeni w Jaros?awiu, Staros?deckim

Festiwalu Muzyki Dawnej, Festiwalu Muzyki Jednog?osowej

w P?ocku. Zdobywca nagrody im. Zofii Rayzacherowej.

Capella all' Antico w obecnym sk?adzie

Instruktork? zespo?u jest Anna Cicho? - Hereta. Uko?czy?a

z wyró?nieniem studia magisterskie w Instytucie Muzykologii

KUL w 1996 r., broni?c pracy magisterskiej w Katedrze Teorii

i Historii Muzyki ?redniowiecza pod kierunkiem prof. dra hab.

Józefa ?cibora.

W 2013 r. na zaproszenie Wratislavia Canstas wzi?? udzia?

w festiwalu Forum Musicum we Wroc?awiu. Ostatni sukces

zespo?u to Br?zowa Harfa Eola na Festiwalu Schola Cantorum

w Kaliszu w 2018 r. Ju? podczas studiów wykazywa?a zainteresowanie

muzyk? dawn?, koncentruj?c swoj? uwag? na teorii

i tonalno?ci chora?u gregoria?skiego. W trakcie studiów

i po ich zako?czeniu doskonali?a umiej?tno?ci wokalne,

?piewaj?c w chórze Muzykologii, a tak?e w Chórze

Akademickim KUL, wraz z którym uczestniczy?a w wielu

festiwalach w Polsce i krajach Europy: Czechach, Niemczech,

Szwajcarii, Francji i Hiszpanii. W roku 1998 bra?a udzia?

w nagraniu dwóch p?yt z muzyk?, b?d?c? w repertuarze chóru.

W roku 1998 i 1999 odby?a tournee koncertowe z Chórem KUL

do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

W uznaniu godnego reprezentowania miasta i województwa,

zespó? uhonorowano statuetk? Ambasador Kultury Zamo?cia oraz

dwukrotnie Nagrod? Kulturaln? Województwa Lubelskiego.

Zespó? prowadzi Krzysztof Obst - nauczyciel muzyki,

pedagog i wychowawca m?odzie?y. Prac? zawodow?

rozpocz?? w 1979 r. jako nauczyciel muzyki w szkole ?redniej

w Lublinie.

W latach 1984-94 wyk?ada? w Studium Nauczycielskim

w Zamo?ciu. W latach 1983-84 oraz 1993-2007 pracowa?

w M?odzie?owym Domu Kultury. Od 1984 r. by? instruktorem

ds. muzyki w Wojewódzkim Domu Kultury w Zamo?ciu

(obecnie jest instruktorem muzyki dawnej w Zamojskim Domu

Kultury).

W roku 1996 rozpocz??a prac? w Pa?stwowej Szkole

Muzycznej I i II stopnia w Zamo?ciu, w której pracuje do

dzi? jako nauczyciel fortepianu, a od roku 2008 -tak?e historii

muzyki i form muzycznych. Wspó?pracowa?a jako konferansjer

z Orkiestr? W?o?cia?sk?. W latach 1997/98 prowadzi?a

audycj? muzyczn? w lokalnym radiu, prezentuj?c muzyk?

powa?n? i jazzow?.

Zespó? Muzyki Dawnej Capella all' Antico za?o?y? w 1983 r.

W 1994 r. z jego inicjatywy powsta?o Stowarzyszenie

Mi?o?ników Muzyki Dawnej.

Przez 17 lat by? wspó?organizatorem Festiwalu Muzykalia

w Zamo?ciu. Jest cz?onkiem Kapeli Ludowej Zespo?u

Pie?ni i Ta?ca Zamojszczyzna istniej?cego od 1985 r.

Pocz?wszy od roku 1997 wspó?pracowa?a, a od 2002

do 2008 r. by?a dyrygentk? i kierownikiem artystycznym

chóru Cantilena, z którym da?a wiele koncertów z muzyk?

patriotyczn?, ludow? i religijn? od naj dawniejszych czasów po

wspó?czesne. Wspólnie z chórem Caniilena bra?a udzia?, a tak?e

wspó?organizowa?a Festiwal Muzyka Renesansu. Wtedy po raz

pierwszy nawi?za?a kontakt z zespo?em Capella all' Antico.

Ponadto jest autorem muzyki i opracowa? muzycznych

do spektakli teatrów muzycznych i m?odzie?owych
-

wyró?nionym nagrod? Rektora Akademii Muzycznej we

Wroc?awiu. Wielokrotnie pe?ni? funkcj? jurora komisji

oceniaj?cych konkursy i przegl?dy zespo?ów amatorskich.

Od 35 lat jest organizatorem warsztatów artystycznych dla

cz?onków zespo?u Capella all' Antico. Na wykonanych przez niego

instrumentach (5 rebeków, 4 mandory, 2 fidele, lira korbowa,

gittern, lira da bracia, instrumenty perrkusyjne), które zbudowa?

dla potrzeb w?asnego zespo?u, graj? zespo?y profesjonalne.

W latach 2002- 2005 odby?a studia licencjackie w Akademii

Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w zakresie

gry na fortepianie u prof. Czes?awa Sta?czyka.

Od 2008 r. organizuje w PSM I i II st. w Zamo?ciu Festiwal

Twórczo?ci W?asnej. Aktywnie uczestniczy tak?e w organizacji

dwóch konkursów pianistycznych o randze ogólnopolskiej
i mi?dzynarodowej, które odbywaj? si? w PSM I i II st.

w Zamo?ciu.

Krzysztof Obst jest powa?anym znawc? muzyki

dawnej. Swoje ?ycie zawodowe i prywatne po?wi?ci? jej

upowszechnianiu. Jest ceniony za profesjonalizm oraz za wysoki

poziom artystyczny podejmowanych przez niego dzia?a?. Jest

bardzo aktywnym animatorem kultury, znanym powszechnie

w zamojskim ?rodowisku.

Od 2012 r. prowadzi schol? dzieci?c? przy ko?ciele ?w. Brata

Alberta w Zamo?ciu. Tak?e od 2012 r. prowadzi zaj?cia

z zespo?em Capella all' Antico.
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Dariusz Górny

Materia?y do dziejów lamojszczyzny

Oddajemy w Pa?stwa r?ce czterotomowe wydawnictwo Materia?y do dziejów

lamojszczyzny. w latach wojny 1939-1944, zebrane, opracowane i wydane
w latach 1945-1947 przez dra Zygmunta Klukowskiego1, na które sk?adaj? si?: Wl O\W'IICTWO MATERIALÓl\ DO OZIEJÓ\\

lA\lOJSlClYlNY l' LH?CII WOJ"Y 1939 19H

POl> Rl()A?C?, Dr Z\l ..... l. ? T' U"l'''O\\ 1?:OOTerror niemiecki na lamojszczy?nie 1939-1944 - Zamo?? 1945, lamojszczyzna
w walce z Niemcami 1939-1944 - Zamo?? 1946, Niemcy i lamojszczyzna 1939-

1944 - Zamo?? 1946 oraz Dywersja na lamojszczy?nie 1939-1944 - Zamo?? 1947.

TERROR NIEMIECKI

W ZAMOJSZCZY?NIE

1939-1944

Publikowane teksty nie zosta?y w ?aden sposób zmodyfikowane; posiadaj?

pierwotny uk?ad, styl, sk?adni?, leksyk?, ortografi?. Teksty te, co chc? szczególnie

podkre?li?, ukazuj? si? dzi?ki Andrew Klukowskiemu i jego siostrze Helen Klukowski

May, którzy b?d?c prawnymi spadkobiercami spu?cizny dra Zygmunta Klukowskiego,

wyrazili zgod? na ich publikacj?, za co im serdecznie dzi?kuj?. Dodatkowo nale?y

podkre?li?, ?e niniejsza publikacja jest jedynym wznowieniem Materia?ów ... od czasu

ich wydania przez dra Zygmunta Klukowskiego.
Doktor Zygmunt Klukowski by? cz?owiekiem o i?cie renesansowych

zainteresowaniach. To posta? nietuzinkowa: znakomity regionalista, historyk,
bibliofil, kronikarz Zamojszczyzny, lekarz, ?o?nierz, wydawca, spo?ecznik, patriota.
Na Zamojszczy?nie by? ?wiadkiem odrodzenia si? i upadku II Rzeczypospolitej.

ZAMOSC 1916

My?l o zebraniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom utworów dokumentarnych

dotycz?cych tragicznych losów mieszka?ców Zamojszczyzny, ale równie?

budzenia si? konspiracji i odradzania si? ducha walki, przede wszystkim pod
sztandarem ZWZ i Armii Krajowej, o wolno?? i niezawis?o?? Tej, co nie 'zgin??a,
przy?wieca?a dr. Zygmuntowi Klukowskiemu ju? od napa?ci Niemiec na Polsk?

we wrze?niu 1939 r., o czym wspomina? we wst?pie do Terroru niemieckiego
na Zamojszczy?nie 1939-1944.

. sta? si? jeszcze bardziej wiarygodnym,

miarodajnym i uniwersalnym
?wiadectwem o II wojnie ?wiatowej na

Zamojszczy?nie.
W Materia?ach... opublikowa? jedynie

Wysiedlenie Szczebrzeszyna i utworzenie

gminy niemieckiej (tom I, Terror niemiecki

w Zamojszczy?nie 1939-1944), ?wi?to ludowe

w lesie 29 maja 1944 r. oraz ?wi?to narodowe

w obozie le?nym 3 maja 1944 r. (tom IV,

Dywersja w Zamojszczy?nie 1939-1944).

Tego niemal syzyfowego zadania dokona? sam jeden, bez pomocy, wsparcia innych,
cho? na nie liczy?. Samodzielnie, od podwalin zbudowa? gmach archiwum, prosz?c

wcze?niej kolegów z AK, ale tak?e przedstawicieli innych struktur, jak np. BCh i AL,

oraz mieszka?ców Zamojszczyzny o przekazywanie spisanych relacji i wspomnie?

wojennych. Zainteresowanym przekazywa? przygotowane wytyczne na temat tego, jak

prawid?owo sporz?dzi? relacje, by mia?y odpowiedni schemat kompozycyjny, warto??

faktograficzn? i historyczn?. Gdy ukazywa?y si? kolejne tomy
Materia?ów ...

, zabrak?o ju? obok niego

przyjació?, z którymi tworzy? i kszta?towa?

?ycie spo?eczno-kulturalne w Zamo?ciu

i regionie. Adwokat Henryk Rosi?ski zosta?

aresztowany przez Niemców i osadzony
w zamojskiej Rotundzie, potem wi?ziono

go na Zamku Lubelskim i wywieziono
do niemieckich nazistowskich obozów

koncentracyjnych w Sachsenhausen

i Dachau, gdzie zmar?. By?y dyrektor

gimnazjum im. Jana Zamoyskiego
w Zamo?ciu Kazimierz Lewicki mieszka?

w Krakowie (zmar? w 1948 r.). Wielu

innych w pó?niejszych latach zosta?o

aresztowanych i zamordowanych przez

NKWD i UB.

By? jednym z pierwszych w Polsce, którzy podj?li si? nie?atwego zadania: zmierzenia

si? z tragicznymi latami II wojny ?wiatowej i utrwalenia ich. Warto przypomnie?
i u?wiadomi? sobie, ?e np. Medaliony Zofii Na?kowskiej ukaza?y si? w 1946 r., Po?egnanie
z Mari? Tadeusza Borowskiego

- w 1947 r.

Nie bez powodu zestawiam Materia?y ... z pó?niejszymi utworami, b?d?cymi
literackim przetworzeniem tragicznych lat II wojny ?wiatowej. Czyni? tak, poniewa?

chc? podkre?li? uniwersalny charakter zebranych i opracowanych przez Doktora

relacji, wspomnie? i fragmentów pami?tników.
Ten niezwyk?y lekarz, dyrektor szpitala, patriota, cz?onek ZWZ i Armii Krajowej,

wspó?organizator ?ycia spo?ecznego i kulturalnego w XX-leciu mi?dzywojennym
dokona? rzeczy fenomenalnej, ze wszech miar po?ytecznej poznawczo, historycznie,

socjologicznie, dokumentarnie. Zebrane wspomnienia, relacje, fragmenty pami?tników

powstawa?y z jego inicjatywy i za jego namow?. Samego siebie pozostawi? w cieniu,

umieszczaj?c na pierwszym planie innych.
W Materia?ach... oddaje g?os osobom maj?cym ró?ny status, odmienne

wykszta?cenie, prze?ycia wojenne. Ten narracyjny wielog?os sprawi?, ?e zbiór
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zmarnowa?em i zw?aszcza w dziedzinie regionalnej kultury Zamojszczyzny, cho? na pewien

czas jaki? ?lad p? sobie pozostaunam',

Maj?c aktywny poznawczo stosunek do rzeczywisto?ci powojennej
"\OA\\"CTWO \I\TERI\1.0" DO OZItJÓ\\

ZAMOJSZCl\Z "" "",?TACII "01'.\ .839 1914

pOI)lt.[U.U,CJ,o.-l'tWol\""?Ahll-?'S?J.W1O Zamojszczyzny, innych regionów Polski i ca?ego kraju, ?ywo interesowa? si?

tym wszystkim, co w bezpo?redni lub po?redni sposób mog?o mie? wp?yw

na kszta?towanie si? nowego ?adu geopolitycznego. Przejawami tego by?y

m.in. zapisy dokonywane w dzienniku.

Jego obserwacje i refleksje dotycz? zarówno wydarze? o znaczeniu regionalnym,

ogólnopolskim, jak i europejskim. Niekiedy jeszcze ?udzi si? w nich, ?e dojdzie do

konfrontacji zbrojnej mi?dzy Angli? i Rosj?. Jednak z dnia na dzie? przeobra?enia

spo?eczno-polityczne, których aren? by?a w pierwszym rz?dzie Zamojszczyzna,

zaczynaj? odziera? go z tych z?udze?. Z natury optymista, ch?tny do nawi?zywania

kontaktów spo?ecznych, po wielu traumatycznych prze?yciach zapada si? w samotno??,

czego najlepszym przyk?adem mo?e by? nast?puj?cy zapis z 9 grudnia 1944 r.: ( ... )

dusz? si? jednak w tej atmosferze gwa?tu, bezprawia i niewoli, w jakiej faktycznie si? znajdujemy.

W dodatku to ci?g?e poczucie w?asnego niebezpiecze?stwa i osamotnienia we wszystkim, co teraz

prze?ywam. Coraz bardziej zamykam si? w sobie'.

ZAMOJSZCZYZNA

W WALCE Z NIEMCAMI

1939-1944

W 1945 r., kiedy ukaza? si? I tom Materia?ów ... , dr Zygmunt Klukowski mia? ju?

60 lat, z czego 26 prze?y? w Szczebrzeszynie. Mimo zagro?enia aresztowaniem przez

NKWD i UB, m.in. za dzia?alno?? w strukturach Armii Krajowej, nie opu?ci? miasteczka.

W Dzienniku pod dat? 25 listopada zanotowa?: ( ... ) w ka?dym razie bez wahania

postanowi?em trzyma? si? mojej zasady: nie ucieka?, nigdzie si? nie ukrywa?, trwa? do ostatka na

swoim stanowisku i zda? si? na ?ut szcz?scur, Co wa?ne, zapis ten zosta? sporz?dzony przez

Doktora w dniu, w którym zosta? przes?uchany przez szefa Wywiadu Bezpiecze?stwa

na powiat zamojski i majora NKWD.

lAMO C 1946

Równie? sam Doktor podczas

II wojny ?wiatowej i w okresie

powojennym wielokrotnie ociera? si?

o ?mier?. W latach 40., spodziewaj?c

si? najgorszego, spisa? nawet swoj?

ostatni? wol?. W 1943 r., dokonuj?c

swego rodzaju autocharakterystyki ?ycia,

napisa?: ( ... ) znajduj?c si? w ko?cowej fazie

swego ?ycia i czyni?c krótki jego bilans,

otwarcie mog? przyzna?, ?e jestem troch?

dumny z tego, i? nie da?em si? ca?kowicie

wci?gn?? w zabójcz?, wyja?awiaj?c? atmosfer?

prowincjonalnego bytowania. W miar? si?

i mo?no?ci prowadzi?em twórcz? dzia?alno??

umys?ow? i schodz?c z areny ?yciowej, mam

to prze?wiadczenie, ?e nie wszystko w ?yciu

Pozosta? wierny samemu sobie mimo ró?nych zagro?e? i utraty zdrowia. Jego

imperatyw pozostania w Szczebrzeszynie i kontynuowania pracy zawodowej

i spo?ecznej, prowadzenia dzia?alno?ci kulturalnej, kronikarskiej i wydawniczej nie

potrzebowa? metafizycznych racji>, Motywacj? znalaz? w pragnieniu utrwalenia

i ocalenia martyrologii, po?wi?cenia i bohaterstwa mieszka?ców Zamojszczyzny.

To patriotyczne i g??boko humanistyczne podej?cie.

Utrzymywa? ?cis?? wspó?prac? z by?ymi cz?onkami Armii Krajowej, zbiera? kolejne

materia?y dotycz?ce lat II wojny ?wiatowej, prowadzi? akcj? odczytow? o Okrucie?stwach

niemieckich w Zamojszczy?nie, wi?c nie powinno dziwi?, ?e na pocz?tku czerwca 1946

r. zosta? wezwany do Warszawy na konferencj? G?ównej Komisji Badania Zbrodni

Niemieckich, w czasie której zaproponowano mu opracowanie tematu wysiedlania

przez Niemców Zamojszczyzny, na co wyrazi? zgod?". Z polecenia Henryka

?wi?tkowskiego, ministra sprawiedliwo?ci, pos?a Zamojszczyzny z okresu II RP, sta?

si? cz?onkiem G?ównej Komisji.

Kilkana?cie dni po rozpocz?ciu zbierania ?wiadectw mieszka?ców Zamojszczyzny

(24 czerwca), dotycz?cych zbrodniczej dzia?alno?ci Niemców, zosta? aresztowany

i ponownie osadzony w zamojskim wi?zieniu UB (w zwi?zku z maj?cym odby? si?

referendum, tzw. 3 razy tak)".

W\D" .... CT\\O MATr8IH.O\\ DO DlIUO"

Z.'",OI.lCl\Z""" lU'CIf WOJN\ 'liSI "?.

"""....,....,.,\"'.n<Ml'!'T ... U..,..""'ttlO. ..,..111

Rok pó?niej, w styczniu 1947 r., by? ?wiadkiem sfa?szowanych wyborów do Sejmu

i mia? coraz mniej nadziei: ( ... ) panuje wszechobezw?adniaj?ca bezradno??. Nie widzimy przed

sob? ja?niejszego jutra, ale nie chcemy te? podda? si? biernie tokowi wydarze? i podporz?dkowa?

garstce rz?dz?cych, b?d?cych ca?kowicie na us?ugach Moskwy. Wszystko si? w nas przeciwko

NIEMCY

I ZAMOJSZCZYZNA

1939-1944 temu buntuje',
Rok wydania ostatniego tomu Materia?ów ...

- Dywersja na Zamojszczy?nie 1939-

1944, czyli 1947, stanowi pod wieloma wzgl?dami istotn? cezur? czasow?, Doktor

Zygmunt Klukowski zeznawa? wtedy jako ?wiadek w procesie norymberskim

funkcjonariuszy G?ównego Urz?du Rasy i Osadnictwa SS. Zabra? ze sob? cztery tomy

Materia?ów ... oraz broszur? o wysiedleniach na Zamojszczy?nie. Wówczas te?, wydaje

si?, straci? nadziej? na u?o?enie si? stosunków spo?eczno-politycznych, które by?yby

zgodne z jego zapatrywaniami. Zapewne mia?y na to wp?yw równie? sfa?szowane

wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego, co Doktor obserwowa? tak?e
l\MOSC 1946

w Szczebrzeszynie.
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•

Zaprzesta? prowadzenia dziennika.

Zyciowe sprawyUmar?a w nim Polska, jak? budowa?

od czasu przyjazdu do Krasnobrodu

w 1918 r.

"YD\"'ICT"O \lAT?RI\tó" o o DlIE?O"

1.\\?OJ?It:Z\l"\' \\ l?T\CIf \YOJ!'rr.Y 195'0 ..... ,

I'OOklt?.UD-\IlI'r-?,,.\W??[tco 'f"?W"

W 1950 r. zosta? aresztowany po

raz kolejny
- za przynale?no?? do AK,

odmow? wspó?pracy z nowymi,

komunistycznymi w?adzami i ukrycie
archiwum oddzia?ów AK. Wojskowy

S?d Rejonowy w Lublinie skaza? go

na dwa lata pozbawienia wolno?ci

Ikebana rymowana to tytu? niedawno
DYWERSJA

opublikowanego przez lubelskie
W ZAMOJSZCZY?NIE

Wydawnictwo Polihymnia zbioru
1939-1944

fraszek Mariana Karczmarczyka. S?

dowcipne, czasami lekko z?o?liwie,
ale zawsze inteligentnie punktuj?

przywary i zachowania bli?nich,

sytuacje i prawa rz?dz?ce ?yciem.

w zawieszeniu. Ponownie zosta?

aresztowany w lipcu 1952 r. (mia?o
to zwi?zek z dzia?alno?ci? jego syna

Tadeusza, który zwi?za? si? z podziemn?

organizacj? Kraj, za co zosta? skazany na

Ikebana rymowana jest jegokar? ?mierci i rozstrzelany 31 czerwca

1953 r. w wi?zieniu przy ulicy

Rakowieckiej w Warszawie). Doktorowi

zas?dzono 10 lat wi?zienia. Dopiero
w 1956 r. zosta? zrehabilitowany;

ZUtO C 1917

18. ksi??k?. Teresa Madej, animatorka

?ycia kulturalnego Zamo?cia, autorka

wst?pu, wyliczy?a, ?e autor napisa?

ju? ponad 2 tys. fraszek, pokonuj?c
w tej konkurencji samego Jana

z Czarnolasu (stworzy? dziesi?? razy

mniej). A wyczyn to nie byle jaki, bo

fraszka to jedna z trudniejszych form

literackich. Wymaga dobrego warsztatu

literackiego, bystro?ci umys?u,

spostrzegawczo?ci, dowcipu, ironii,

dystansu.

otrzyma? Krzy? Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w czerwcu 1959 r. -

najwy?sze odznaczenie bibliofilskie - Order Bia?ego Kruka ze Wst?g? Bia?ej Myszy.
W lipcu 1959 r. otrzyma? nagrod? tygodnika "Polityka" za Dziennik z lat okupacji,

który uznano za najlepszy zapis II wojny ?wiatowej w najnowszej historii Polski.

Umar? 23 listopada 1959 r. w Szczebrzeszynie.

Pewnego rodzaju symbolem pozostaje ostatni wpis (z 20 listopada 1959 r.)

do Ksi?gi Pami?tkowej dra Zygmunta Klukowskiego, prowadzonej w latach 1935-1959,

dokonany przez pisarza Wojciecha ?ukrowskiego: Kochany Panie Doktorze! Ksi??ka

(mowa o Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny 1939-1944
-

dop. autora) b?dzie ros?a,

t?umaczona na obce j?zyki b?dzie opowiada?a ca?emu ?wiatu o trudnych i okrutnych latach

okupacji. Rzetelna ksi??ka, spisana pi?kn? polszczyzn?. Doktorze, ma Pan trwa?? pozycj?
w naszej literaturze! My?l?, ?e podobnie mo?na powiedzie? o czterotomowym

zbiorze - Materia?ach do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944.

Tematyka fraszek w Ikebanie

rymowanej jest zró?nicowana, ale

Przypisy:
1. Podstawowe informacje biograficzne, dotycz?ce dra Zygmunta Klukowskiego, czytelnik znajdzie w recenzji
do Materi1l?ów ... autorstwa dra Janusza K?apcia. Nie chc?c ich powiela?, nie umieszczam ich w przygotowanym

wst?pie.
2. Zygmunt Klukowski, Wspomnienia o Zamojszczy?nie 1918-1939, Biblioteka KUL, rks 812, s. 529.

). Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1939-1959, Wyd. O?rodek Karta, Warszawa 2017, s. 504.

4· Tam?e, s. 500.

5. Stopniowy renesans wiary w Boga
-

jak ujmuje to sam Doktor - nast?pi w wi?zieniu na Zamku Lubelskim,

pod wp?ywem rozmów z prof. Ignacym Czum?.

6. Propozycja ta by?a o tyle zaskakuj?ca, ?e sze?? miesi?cy wcze?niej, w styczniu 1946 r., dr Zygmunt Klukowski

wraz z innymi cz?onkami AK zosta? aresztowany i przewieziony najpierw do Zamo?cia, a potem do Tomaszowa

Lubelskiego i osadzony w wi?zieniu Urz?du Bezpiecze?stwa.
7· W referendum zadano trzy pytania: Czy jeste? za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przysz?ej Konstytucji

ustroju gospodarczego, zaprouadzonego przez reform? roln? i unarodowienie podstawowych ga??zi gospodarki krajowej,
z zachowaniem ustawowych uprawnie? inicjatywy prywatnej? Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Pa?stwa Polskiego
na Ba?tyku, Odrze i Nysie ?u?yckiej?
8. Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1939-1959, Wyd. O?rodek Karta, Warszawa 2017, s. 599.

Marian Karczmarczyk, "Ikebana rymowana.

Wybór fraszek", Lublin 2018
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Danuta R. Kawa?kozasadniczo mocno trzyma si? ?ycia.

Na przyk?ad spraw ma??e?skich:

Królowa RoztoczaKocha ?on? czasami / mi?dzy romansami;

Mówi?, ?e jest jego rybk? / i zapewnia?

mi?o?? szczer?. / Teraz zwie j? star? fl?dr?/

i cholerql . Albo damsko-m?skich: W upojn?

noc zdoby? kobiet?. / Rano zobaczy?, ?e nie

t?; Szed? do Canoss domator skruszony /

po drodze odwiedza? publiczne domy; Czy

mam wtedy grzeszn? dusz?, / gdy z anio?em

grzeszy? musz??_

Królowa Roztocza to ksi??ka autorstwa Czes?awy Babiarz. Jest ?wiadectwem

wiary oraz czci oddawanej Matce Bo?ej w wizerunku Matki Boskiej

Krasnobrodzkiej.

W Przes?aniu autorka zdradza motywy napisania ksi??ki: ( ... ) Z wielkiej potrzeby

serca / pragn? ods?oni? przed ?wiatem / skarby / wydobyte z or?dzia / Cudownego Obrazu

Maryi z Dzieci?tkiem / w Raju nad Wieprzem ... / Wpisuj? zachwyt / i mi?o?? / i modlitw?

/ w to maryjne dziedzictwo z obrazu / ku chwale nieba / i ku sercom otwartym / na

spotkanie z Matk? ( ... ). Jest ona tak?e zbiorem informacji historycznych o g?ównym

sanktuarium diecezji zamojsko-Iubaczowskiej.

Osobny rozdzia? maj? wyznawcy

Bachusa: Niejeden z powodu gorza?y, /

cho? urós? - w ?yciu jest ma?y; P?yn?c

po morzu ?ycia, / wielu tonie od picia;

I po twardych drogach/ci??ko si? idzie na

mi?kkich nogach.
We wst?pie autorka pisze o rodzinnych zwi?zkach z sanktuarium

w Krasnobrodzie. Z krasnobrodzkiej parafii pochodzili jej rodzice, a atmosfera

rodzinnego domu sprzyja?a pobo?no?ci, a tak?e g??bszemu zainteresowaniu si?

histori? objawie? oraz kultu maryjnego.

W tomiku znajdziemy zabawne

limeryki, epitafia, fraszki w wersji mini.

Lektura w sam raz na wakacje.

Marian Karczmarczyk urodzi?

Rozdzia? Anno Domini 1964-1965. Wokó? koronacji Cudownego Obrazu Matki Bo?ej
si? w 1938 r. w Komarowie, mieszka

w Zamo?ciu. Debiutowa? wydanym

w 1983 r. zbiorem "Ró?a i kolce". Pisze

fraszki, aforyzmy, humoreski, proz?,

poetyck?, wiersze dla dzieci. Jest

cz?onkiem Zwi?zku Literatów Polskich.

Za dzia?alno?? literack? otrzyma?

m.in. nagrod? im. Oskara Kolberga,

Medal Pami?tkowy Województwa

Lubelskiego, Br?zowy Wawrzyn

Literacki, medal Pro Patria.

Krasnobrodzkiej opisuje przygotowania do koronacji cudownego wizerunku Matki

Boskiej Krasnobrodzkiej na poziomie parafii, diecezji lubelskiej, w strukturach

której parafia wówczas pozostawa?a, oraz Stolicy Apostolskiej.

Dekret koronacyjny zosta? wydany przez papie?a Paw?a VII listopada 1964 L,

podczas trzeciej sesji Soboru Watyka?skiego II. Koronacj? poprzedzi?y przygotowania

zarówno materialne (konserwacja cudownego obrazka i namalowanie jego

powi?kszonej kopii, wykonanie koron), jak i duchowe (zapoznanie wiernych

z histori? objawie?, kultu maryjnego, znaczeniem koronacji).

Z dok?adnego opisu koronacji, która odby?a si? 4 lipca 1965 r., dowiadujemy

si? o jej programie i uczestnikach. W uroczysto?ci koronacyjnej wzi??o udzia?

o?miu biskupów (aktu koronacji dokona? ks. bp Piotr Ka?wa, ordynariusz lubelski),

ok. 400 duchownych (w liczbie tej przedstawiciele Kapitu?y Katedralnej Lubelskiej,

Kapitu?y Kolegiaty Zamojskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wy?szego

Seminarium Duchownego Lubelskiego) oraz oko?o 100000 wiernych.

(red.)

Autorka opisuje równie? sylwetki kap?anów, którzy tworzyli histori? koronacji

(papie?a Paw?a VI, bp. Piotry Ka?wy, ks. pra?ata Ludwika Liwerskiego
- ówczesnego

proboszcza krasnobrodzkiego i wikariusza, ks. Kazimierza W ójtowicza oraz

ks. Andrzeja Jab?o?skiego, który wk?ad w uwie?czenie kultu maryjnego wniós? od strony

literackiej). Koronacja by?a zwie?czeniem kultu maryjnego w Krasnobrodzie.

Histori? objawie? maryjnych w lesie pod Krasnobrodem oraz genez? kultu

i histori? cudownego obrazka opisa?a autorka w rozdziale Jak to dawniej bywa?o.

Historia ma?ego obrazka. Jest tu wiele odniesie? do wydanej w 1753 r. ksi??ki

dominikanina Jacka Majewskiego Pustynia w Ray zamieniona.

Z trzeciego rozdzia?u Blask chwa?y Królowej Roztocza dowiadujemy si?

o rozwoju Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie w ostatnich latach, tak?e

o przygotowaniach do jubileuszu 50-lecia koronacji cudownego obrazu w 2015 r.

Przeprowadzono wówczas konserwacj? m.in. koronowanych obrazów, a staraniem

Parafii Nawiedzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Krasnobrodzie ukaza? si? reprint

wspominanego wcze?niej starodruku o. J. Majewskiego. W rozdziale tym autorka

po?wi?ca du?o miejsca analizie ikonograficznej powi?kszonej kopii cudownego

obrazu, któr? na okoliczno?? koronacji namalowa? krakowski artysta malarz

Tadeusz Korpal, a tak?e prze?yciom duchowym artysty, towarzysz?cym tworzeniu

obrazu, oraz nawi?zaniu do obrazu Francesca Raiboliniego Madonna w ogrodzie

ró?anym z ok. 1500 r.
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Zamo?? na mapach

Wojciech Przegon, prof. Uniwersytetu ROlniczego w Krakowie, wspó?autor
z Jakubem ?ygawskiin, dyrektorem Archiwum Pa?stwowego w Zamo?ciu

publikaCji Kartograficzne Zamostiana mówi, ?e mapa to kopalnia wiedzy:
o zjawiskach przyrodniczych, geografii, krajobrazie, nazewnictwie itd.

Ich wspólna publikacja jest tematycznie ukierunkowanym pierwszym

wydawnictwem, które zbiera mapy i plany Zamo?cia.

Pomys? na te publikacj? zrodzi? si? podczas przygotowywania rozprawy

habilitacyjnej, dotycz?cej krakowskiego Podgórza- mówi dr. hab. in? . Wojciech

Przegon.
-

Inspiracj? by?a publikacja prof. Micha?a Odlanickiego- Poczobuta, który

opracowa? Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI-XIX w. Pomy?la?em:

dlaczego nie przygotowa? takiego albumu o Zamo?ciu?- dodaje.
Do wspó?pracy zaprosi? Jakuba ?ygawskiego, dyrektora Archiwum

Pa?stwowego w Zamo?ciu, regionalist? i kartografa, doktoranta na Wydziale

In?ynierii ?rodowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Wojciech

Przegon jest jego promotorem).
Czes?awa Babiarz, "Królowa Roztocza",

Zamo?? 2018

- Cz??? pracy doktorskiej obejmuje obszern? analiz? blisko stu dawnych planów
Zamo?cia, w szerszym aspekcie, ni? ten temat potraktowali pionierzy bada? nad

miastem: Stanis?aw Herbst i Jan Zachwatowicz w znakomitej monografii Twierdza

Zamo?? z 1936 r. i Anna Paw?owska, która skatalogowa?a plany i mapy Zamo?cia

z XVII-XX w. (wydane w 1980 r. w ramach studiów Zamo?? miasto idealne pod
red. prof. J. Kowalczyka). Od 2005 r. w Archiwum Pa?stwowym w Zamo?ciu

zetkn??em si? z ró?nymi archiwaliami kartograficznymi, które same z siebie by?y
warte upublicznienia w formie np. artyku?u w Archiwariuszu Zamojskim, odczytu na

konferencji. Pó?niej pojawi?y si? kwerendy w archiwach polskich i zagranicznych
-

dawa?y mo?liwo?? pracy na orygina?ach, pozwalaj?cych dostrzec detale, które

nie by?y widoczne na s?abych reprodukcjach, dost?pnych w ró?nych urz?dach.

Pojawi?y si? nowe odkrycia oraz inspiracje badawcze, dotycz?ce przesz?o?ci
Zamo?cia. Wreszcie rozwój techniki reprograficznej, pozwalaj?cy w ?atwy sposób

wykona? i pozyska? kopie archiwaliów w postaci elektronicznej, znacznie u?atwi?

Ksi??ka liczy 157 stron, zawiera

91 fotografii czarno-bia?ych w tek?cie

(w tym 30 dokumentuj?cych koronacj?

cudownego obrazu z 1965 r. i fragmenty

ksi??ki Pustynia w Ray zamieniona)

oraz 47 fotografii kolorowych poza

tekstem. Zamieszczone s? tu tak?e

fotografie oryginalnych dokumentów,

m.in Protokó?u z renowacji cudownego

obrazu, Dekretu koronacyjnego (po ?acinie)

oraz Aktu koronacji t?umaczonego przez

Kuri? Diecezjaln? w Lublinie, Protokó?u

z koronacji cudownego obrazu. Posiada

bibliografi?, licz?c? 65 pozycji, zarówno

?róde? archiwalnych, jak i publikacji

wydanych drukiem, oraz znak ISBN

(978-83-948775-5-2).

dost?p do materia?ów, znajduj?cych

si? cho?by poza granicami kraju.
Okoliczno?ci te oraz wspólne z prof.

Przegonem zainteresowania badawcze

nad zmianami przestrzennymi
i funkcjonalnymi Zamo?cia sprawi?y,
?e postanowili?my po??czy? si?y
i opracowa? monografi? naukow? -

podkre?la Jakub ?ygawski.

Ksi??ka zawiera tak?e osobiste

modlitwy autorki do Matki Boskiej

Krasnobrodzkiej. Rekomendacj? dla niej
stanowi przedmowa ks. prof. dr. hab.

Krzysztofa Guzowskiego z Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego oraz

imprimatur ks. dr. Mariana Rojka,

biskupa zamojsko-lubaczowskiego.

- N a tle innych miast Zamo??

stanowi szczególny i bardzo wdzi?czny
obiekt bada? kartograficznych ze

wzgl?du na du?? liczb? zachowanych

opracowa? kartograficznych. Pewien

niedosyt pozostawia natomiast liczba

znanych planów miasta z okresu XVII

XVIII w. oraz 1866-1915, ale zawsze

nale?y mie? nadziej? na nowe odkrycia

kartograficzne
-

dodaje.

Danuta R. Kauia?ko

dyrektor biblioteki

WSZiA w latach 2001-

2007- pracownik i dyrektor
KsiJ1?nicy Zamojskiej
w lalach 2007-2017-

outorka artyku?ów i ksi??ek
o tematyce regionalnej.

Wojciech Przegon, Jakub ?ygawski,
"Kartograficzne Zamostiana ",

Kraków - Zamo?? 2018

fot. A. Szumauski Panowie wspólnie przygotowali
album z mapami i planami Zamo?cia:
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Opowiem Ci o Polsceod najstarszych po wspó?czesne. Monografia zapoznaje czytelnika

z kartograficznymi zamosiianami czyli uporz?dkowanymi ?ród?ami

kartograficznymi powsta?ymi w latach 1580-2018. Pojawiaj? si?

tutaj i mapy, ale przede wszystkim materia?y kartograficzne, zwane

planami- czytamy w przedmowie.

Przypadaj?ca w 2018 r. 100. rocznica odzyskania

niepodleg?o?ci przez Polsk? sta?a si? dla wielu okazj? do

przypomnienia wa?nych wydarze? z jej historii, ale tak?e

do zastanowienia si? nad takimi warto?ciami, jak mi?o??

do ojczyzny, patriotyzm, odpowiedzialno?? za ojczyzn?

czy troska o dobro narodowe. Ksi??nica Zamojska swoj?

dzia?alno?ci? równie? zaznaczy?a obchody tego wyj?tkowego

jubileuszu. W marcu br. zaprosi?a osoby niepe?nosprawne

(dzieci, m?odzie?, doros?ych) i seniorów z Zamo?cia i regionu

do udzia?u w konkursie patriotycznym Opowiem Ci o Polsce.

Autorzy po?wi?cili mnóstwo pracy, by zebra? materia?y do

publikacji. Przewertowali m.in. archiwa w Bernie, Wiedniu,

Sztokholmie, Lwowie, a tak?e polskie: Archiwa Pa?stwowe,

biblioteki, muzea. Korzystali tak?e ze zbiorów prywatnych.
- W tym roku obchodzimy stulecie niepodleg?o?ci

Polski. A 1 lipca min??o 440 lat od podpisania przez Jana

Zamoyskiego z Bernardo Morando umowy na budow? nowej

siedziby rodowej, która pó?niej zosta?a rozszerzona o budow?

prywatnego miasta. Uznali?my, ?e to znakomita okazja do

wydania takiej publikacji- mówi Wojciech Przegon.

Zadaniem konkursowym by?o wykonanie pracy literackiej

lub plastycznej dotycz?cej szeroko poj?tej tematyki zwi?zanej

z Polsk?, jej histori?, kultur?, tradycjami, symbolami,

wydarzeniami historycznymi, ciekawymi miejscami czy

krajobrazami. Jego celem by?a popularyzacja wiedzy o Polsce,

propagowanie warto?ci, idea?ów i postaw patriotycznych oraz

stworzenie mo?liwo?ci osobom niepe?nosprawnym i starszym

do twórczego zaprezentowania si? w ?rodowisku lokalnym.

Autorzy, spo?ród
-

jak podkre?laj?
-

ogromnego,

wielotematycznego zbioru, dotycz?cego Zamo?cia, wybrali

110 map i planów. Wi?kszo?? z nich powsta?a mi?dzy

XVII a XX w. Przewa?aj? w?ród nich wielkoskalowe mapy

miejskie, przedstawiaj?ce twierdz? Zamo??, zabudow?, sie?

komunikacyjn?, wodn? itd. S? te? opracowania planistyczne,

powsta?e w XX w. oraz mapy przegl?dowe, przedstawiaj?ce

fizjografi? Zamo?cia, uk?ad urbanistyczny itd.

W publikacji znajdziemy tak?e autorskie plany Zamo?cia,

sporz?dzone przez Jakuba ?ygawskiego, które stworzy?

w oparciu o materia?y ?ród?owe.

Pierwsz? cz??? publikacji podzielono na trzy rozdzia?y.

W pierwszym znajdziemy przegl?d publikacji, dotycz?cych

bada? kartograficznych, a tak?e omówienie literatury- w tym

kartograficznej- dotycz?cej Zamo?cia.

W rozdziale drugim omówiono materia?y ?ród?owe

z ró?nych lat. Przedstawiono analiz? opracowa?

planistycznych i geodezyjno- kartograficznych, pocz?wszy

od opracowanego przez W?adys?awa Siennickiego w 1880

r., po obecnie obowi?zuj?cy plan z 2006 r. Omówiono tak?e

opracowania kartograficzne i geodezyjne Zamo?cia, powsta?e

od XVI do XXI w.

Na konkurs wp?yn??o 91 prac wykonanych przez

89 autorów, reprezentuj?cych 15 o?rodków i instytucji

zrzeszaj?cych osoby niepe?nosprawne i seniorów.

Do rywalizacji stan??y tak?e osoby indywidualne. Komisje

oceniaj?ce (prace plastyczne: Urszula Rdest, Jacenty

Pietra?, Barbara Grabowska; prace literackie: Edyta Wójcik,

Dominika Czubek, Barbara Grabowska) podkre?li?y wysoki

i wyrównany poziom twórczo?ci konkursowej (zw?aszcz?
w kategorii plastycznej). Efektem burzliwych prac dyskusji

jury by?o nagrodzenie i wyró?nienie 39 prac.
. .

W trzecim rozdziale omówiono cztery wa?ne dla

pracy
- i zamojskiej kartografii- opracowania:, m. in. Jana

Zachwatowicza i W?adys?awa Wieczorkiewicza z 1939 r. i 1946

r., a tak?e Kazimierza i El?biety Koterbów z 1994 r. (w tym

planie po raz pierwszy wykorzystano grafik? komputerow?).

Druga, obszerniejsza cz??? publikacji- to plany i mapy

z omówieniami- pocz?wszy od planu zamojskiego rynku

z ok. 1603-1604 r.

T? niezwykle cenn? dla Zamo?cia publikacj? wsparli

finansowo: Naczelny Dyrektor Archiwów Pa?stwowych,

UM Zamo??, Wydzia? In?ynierii ?rodowiska i Geodezji

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra Geodezji

Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego

w Krakowie, PKP LHS i Biuro Turystyczne Quand.

U roczysty fina? konkursu odby? si? 13 czerwca w Galerii

Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej. Spotkanie mia?o charakter

integracyjny. Program uroczysto?ci, poza wr?czeniem

nagród i dyplomów laureatom, wzbogacony zosta?

przedstawieniem teatralnym Legenda o Smoku Wawelskim,

przygotowanym przez podopiecznych Specjalnego

O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu, pod okiem

Magdaleny ?agowskiej i Bo?eny Gil oraz wernisa? wystawy

pokonkursowej, eksponowanej do 12 wrze?nia 2018 r. w holu

(red.)

biblioteki (ul. Kamienna 20 w Zamo?ciu).
Barbara Grabotoska
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Tydzie? Bibliotek w Ksi??nicy Zamojskiej

Od 8 do 15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

zorganizowa?o XV Ogólnopolski Tydzie? Bibliotek. Tegoroczne

wydarzenie pod has?em (Donoolnos? czytania mia?o na celu

promocj? czytelnictwa i bibliotek oraz podkre?lenie presti?u
zawodu bibliotekarza.

Z tej okazji w dniach 9-11 maja w Ksi??nicy Zamojskiej odby?
si? trzydniowy cykl wydarze?, obejmuj?cy atrakcje czytelnicze
dla dzieci i doros?ych.

W godzinach przedpo?udniowych mia?o miejsce czytanie

bajek i wierszyków dla dzieci z podzia?em na role. Utwory Jana

Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej i Aleksandra

Fredry czytali pracownicy biblioteki. Hitem by? utwór Smok

ze Smoczej Jamy, inspirowany bajk? Wandy Chotomskiej.
Tak?e Bajka wielu lektorów spotka?a si? z entuzjastycznym
odbiorem m?odych czytelników. Dzieciom podoba?a si? sceneria

przygotowana do czytania
- zaaran?owana scena teatralna

w holu biblioteki g?ównej, oraz sami czytaj?cy
-

pracownicy Ksi??nicy Zamojskiej. Naszymi go??mi by?y dzieci z trzech zamojskich

przedszkoli: Niepublicznego Przedszkola S?oneczko i Miejskiego Przedszkola nr 8 i nr 9.

W godzinach popo?udniowych w kawiarence literackiej Pod Szarlotk?, która rozgo?ci?a si? w holu dolnym biblioteki, mia?y

miejsce literackie spotkania z pisarkami naszego regionu: Monik? Rebizant-Siwi?o, Ann? Rychter i Izabel? Winiewicz-Cybulsk?. Przy

pysznej domowej szarlotce i kawie toczy?y si? rozmowy o literaturze, ksi??kach, bibliotece i czytelnictwie.
Dla koneserów starej ksi??ki biblioteka zorganizowa?a kiermasz ksi??ki u?ywanej. Za z?otówk? mo?na by?o naby? rzadkie,

dawno niewznawiane wydawnictwa.
W obchodach Tygodnia Bibliotek uczestniczy?y równie? filie biblioteczne Ksi??nicy Zamojskiej, w których przygotowano czytanie

z podzia?em na role, zabawy inspirowane literatur?, a tak?e lekcje biblioteczne.

Z naszej oferty przygotowanej z tej okazji Tygodnia Bibliotek skorzysta?o ponad 450 osób.

Joanna Ko?tun

Jubileusz Adama Kulika

W lubelskim o?rodku Telewizji Polskiej 12 czerwca odby?a si? gala jubileuszowa z okazji ?o-lecia pracy

twórczej Adama Kulika autora kilkuset filmów dokumentalnych, autora powlesCl Lot i Gra, ksi??ki

reporterskiej Droga na po?udnie, albumów: Miasta polskie, Najpi?kniejsze zespo?y zabytkowe, poety. Wyda? tak?e m.in.

wspomnienia o Boles?awie Le?mianie Le?mian, Le?mian, tom opowiada? Czas hieny i wiele innych publikacji.
Adam Kulik urodzi? si? w 1950 r. w Tomaszowie Lub. Jako poeta zadebiutowa? w 1978 r. Pracuje w TVP Lublin. W przesz?o?ci

pracowa? m.in. w Wojewódzkim Domu Kultury w Zamo?ciu. By? tak?e dziennikarzem pism "Relacje", "Nowe Relacje",

"Tygodnik Wspó?czesny", publikowa? w paryskiej "Kulturze", "Zeszytach Historycznych", "Na przyk?ad", "Kresach",

"Kresach Literackich", "Akcencie", "Odrze" "?yciu Literackim" i innych. W?ród wielu nagród i wyró?nie? na koncie ma tytu?
i statuetk? Ambasadora Kultury Zamo?cia (2007), Nagrod? Artystyczn? Miasta Lublin (2008) i wyró?nienie w 49. Konkursie PTWK

Najpi?kniejsze Ksi??ki Roku (2008). Nale?y do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Zwi?zku

Artystów i Producentów Audiowizualnych SFP.

W?drówki po szlakach Roztocza

W Ksi??nicy Zamojskiej im. Stanis?awa Kostki

Zamoyskiego w Zamo?ciu zosta?a przeprowadzona XVIII

edycja regionalnego konkursu plastyczno-fotograficznego
W?drówki po szlakach Roztocza, którego celem by?a edukacja

ekologiczna dzieci i m?odzie?y. Zadanie konkursowe polega?o
na przygotowaniu pracy plastycznej lub fotograjicznej

ukazuj?cej walory przyrodnicze i krajobrazowe Roztocza.

W?a?ciwemu przygotowaniu uczestników do udzia?u

w konkursie s?u?y?a, wcze?niej zorganizowana, dzia?alno??

oko?okonkursowa. obejmuj?ca warsztaty i wystawy prac

plastycznych, zabawy z grami planszowymi o tematyce

zwi?zanej z ochron? ?rodowiska, g?o?ne czytanie oraz

przegl?d literatury z dziedziny ekologii.
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W konkursie udzia? wzi??o 109 osób, powsta?o 164 prac plastycznych i fotograficznych. Przyznano 20 nagród g?ównych

i 26 wyró?nie?. _

Uroczyste podsumowanie konkursu mia?o miejsce 15 czerwca 2018 r. w Galerii Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej. Na wst?pie

zgromadzonych go?ci przywita? krótkim quizem ekologicznym Piotr Bartnik - dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej. Spotkanie zosta?o

u?wietnione cz??ci? artystyczn?, przygotowan? pod opiek? nauczycieli: El?biety Tutki i Ma?gorzaty Po?dzik przez klas? IDc

ze Szko?y Podstawowej nr 10 z Oddzia?ami Integracyjnymi w Zamo?ciu. Dzieci recytowa?y wiersze o ochronie ?rodowiska i za?piewa?y

piosenk? ekologiczn?. Nast?pnie wr?czono nagrody i wyró?nienia laureatom oraz podzi?kowania osobom zaanga?owanym

w przygotowanie cz??ci artystycznej. Odczytany równie? zosta? wiersz regionalnej poetki Teresy Sytej Ka?dego dnia nad Roztoczem.

Otwarta zosta?a wystawa pokonkursowa oraz zaprezentowano folder W?drówki po szlakach Roztocza, prezentuj?cy nagrodzone

i wyró?nione prace. Realizacja zadania pozwoli?a na zakup ksi??ek, filmów oraz edukacyjnych gier planszowych o przyrodzie,

ekologii i ochronie ?rodowiska, które wzbogaci?y zbiory biblioteczne Centrum Informacji Ekologicznej i Mediateki Ksi??nicy

Zamojskiej.

Projekt W?drówki po szlakach Roztocza zosta? dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki

Wodnej w Lublinie.
Dominika Czubek

Zamojska Arlekinada

Zamojska Arlekinada - w barwnym widowisku artystycznym

8 czerwca pó?nym wieczorem na Rynku Wielkim w Zamo?ciu

wyst?pi?y: Zespó? Pie?ni i Ta?ca Zamojszczyzna, Zespó? Muzyki

Dawnej Capella all'Antico, Teatr Ognia Utopia oraz aktorzy

teatralno-cyrkowi z ALE-AP z Kijowa i Lwowa.

Pota?cówka z przytupem
Pierwsza Pota?cówka z przytupem odby?a si? 10 czerwca

w Zamojskim Domu Kultury. Przedsi?wzi?cie zrealizowano

w ramach projektu W?druj?ca Estrada -

postaw na rodzin?,

sfinansowanego z bud?etu Miasta Zamo??.

W tajniki ta?ca tradycyjnego wprowadza? wodzirej Robert

Czes?aw Pióro. Uczy? chodzonego, krzy? oka, wiwata, klap oka,

kozaka oraz oberka. Do ta?ca przygrywa?a Kapela Lubartowska

w sk?adzie: Sebastian Pikula - skrzypce, Karolina Balmas - b?ben

obr?czowy/ ?piew, Jan Tarkowski - wiolonczela/ basy.

W?druj?ca Estrada

Na prze?omie lipca i sierpnia ZDK zorganizowa? cykl imprez

W?druj?ca Estrada -

postaw na rodzin?: 5 lipca na osiedlu Promyk,

26 lipca na osiedlu S?oneczny Stok, 31 lipca
- Majdan! Powiatowa/

Rataja, 1 sierpnia
- Orzeszkowej

- Reymonta! Janowice/ Stare

Miasto i 2 sierpnia
- Zamoyskiego.

W programie znalaz?o si? mnóstwo atrakcji i niespodzianek.

m.in. spektakle, inscenizowane zabawy teatralne, warsztaty ta?ców

tradycyjnych, pota?cówka na ludowo z muzyk? na ?ywo, strefa

zabaw dla dzieci, eksperymenty naukowe, malowanie twarzy,

opowie?ci z ró?nych stron ?wiata, warsztaty cyrkowe, b?bniarskie,

plastyczne, ekologiczno-artystyczne, gry i zabawy sportowe,

punkty dzia?a? profilaktycznych. Mo?na te? by?o zadawa? pytania

prezydentowi, radnym i cz?onkom zarz?dów osiedli.

Patronat honorowy nad wydarzeniem obj?? prezydent

Andrzej Wnuk.
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Struktury

Struktury
-

wystawa Zamojskiej Grupy Fotograficznej prezentowana by?a na prze?omie lipca i sierpnia w ZDK. Prace pokazali:

Tadeusz Adamczuk, Henryk Andrzejewski, Agnieszka Bekier, Miros?aw Chmiel, El?bieta Gnyp, Agnieszka Jakubowska, Janusz

Kapecki, Witold Mi?sik, Stanis?aw Or?owski, Alina Ostasz, Tomasz Rybczy?ski, Katarzyna Sachajko, Waldemar Siatka, Barbara

Siewie?-Wszo?a, Miros?aw Teterycz, Katarzyna Wójtowicz.

Sceniczne emocje

Sceniczne emocje
-

wystawa fotografii Barbary Siewie?- Wszo?y prezentowana by?a w sierpniu w zamojskiej restauracji Morandówka.

Fotografia koncertowa to rodzaj reporta?u, ale bardzo specyficznego, który nie pokazuje zwyk?ego, codziennego ?ycia, tylko emocje,

interakcj? artysty i odbiorcy. To fotografia z gatunku tych wymagaj?cych, cz?sto wykonywana w ekstremalnych warunkach o?wietleniowych.

Kluczowe znaczenie ma tak zwany "decyduj?cy moment", wyra?aj?cy kwintesencj? danej chwili. Dlatego tak wa?na jest intuicja, refleks

i umiej?tno?? szybkiego kadrowania -

napisali w zaproszeniu na ni? organizatorzy.

Eurofolk

Mimo niesprzyjaj?cej pogody publiczno?? XVII

Mi?dzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Eurofolk
- Zamo?? 2018 dopisa?a. Festiwal trwa? od 10 do 15 lipca.

Podczas zamojskiego ?wi?ta folkloru wyst?pi?y zespo?y:
Music & Dance Group Naoussa Paros - Grecja, Les Eclusiers de

Lachine - Kanada, Ritmos del Tiempo Ballet Folklorico Peruano

- Peru, Grupo Folklorico de Faro - Portugalia, OKUD Sveti Sava

- Serbia, Zespó? Folklorystyczny Zeliezko -

S?owacja, Brigham

Young University
- American Folk Dance Ensemble - Provo,

USA, Zespó? Ludowy Rokiczanka - Polska, oraz Zespó? Pie?ni

i Ta?ca IIZamojszczyzna". Zespo?y wyst?powa?y nie tylko
w Zamo?ciu, ale i Szczebrzeszynie oraz ?aszczowie.

Bu?awa Hetma?ska

Do 30 wrze?nia mo?na g?osowa? na najlepszy spektakl 43. Zamojskiego Lata Teatralnego. Spo?ród wszystkich teatrów

zawodowych nale?y wytypowa? jeden, który by? najlepszy. Teatr, który zdob?dzie najwi?cej g?osów publiczno?ci, otrzyma

Bu?aw? Hetma?sk? i zainauguruje 44. Zamojskie Lato Teatralne.

Spo?ród osób, które wytypuj? zwyci?ski teatr, rozlosowane zostan? zaproszenia na 44. ZLT.

Wype?nion? kart? plebiscytow? nale?y dostarczy? do 30 wrze?nia osobi?cie do sekretariatu ZDK lub mai?em

na adres: sekretariat@zdk.zamosc.pl, z dopiskiem Plebiscyt.

Muzyka ocalona

Muzyka ocalona - koncert, po?wi?cony polskim i czeskim kompozytorom pochodzenia ?ydowskiego
- ofiarom Holocaustu,

upami?tniaj?cy 75. rocznic? powstania w getcie warszawskim, odby? si? 5 sierpnia w Centrum Synagoga Fundacji Ochrony

Dziedzictwa ?ydowskiego w Zamo?ciu.

?

O muzyce mówi? Gniewomir Zaj?czkowski. Wyst?pili cz?onkowie zespo?u Art Chamber Ensemble: Jaros?aw Pietrzak -

skrzypce, Julita Przybylska-Nowak
-

fortepian, Ewelina Korczakowska -

skrzypce, Dominika Lute?ko -

skrzypce, Anna Wa?ek

-

skrzypce, Adrianna Mo?ocznik - altówka, Weronika Struga?a
- wiolonczela. Zagrali rzadko wykonywane utwory, z których

cz??? nie by?a dot?d prezentowana polskiej publiczno?ci: Józefa Kofflera, Mariana Neuteicha, Gideona Kleina, Hansa Krasy.

Wykonali tak?e kompozycj? Benjamina Leesa z 1998 r., dedykowan? ofiarom pogromów i ludobójstwa.

Koncert zosta? zorganizowany przez Fundacj? Ochrony Dziedzictwa ?ydowskiego oraz Fundacj? Polonia Musie Art.

Plener Ilustratorów

W dniach 8-18 sierpnia w Zwierzy?cu odbywa? si? XXXIll Mi?dzynarodowy Plener Ilustratorów. Jego tematem by?o

i.oo-lecie Niepodleg?o?ci Polski. Uczestnikami pleneru byli arty?ci z kraju i zagranicy: Jaros?awa Galkun (Ukraina), Irina

Mazurek-Novikowa (Rosja), Nazary Michnowskij (Ukraina), Marianna Jagoda (Gda?sk), Miko?aj Kamler (Warszawa), Bogna

Klaman- Tarnowska (Gda?sk), Zbigniew Ko?aczek (?yrardów), Bogus?aw Orli?ski (Warszawa), Stanis?aw O?óg (Rzeszów),

Dariusz Piekut (Zamo??), Piotr Rychel (Wroc?aw), Magdalena Wosik (Wroc?aw). Komisarzem by? Jerzy Tyburski (Zamo??).

Organizatorem wydarzenia by?o BWA Galeria Zamojska. Plener odby? si? w o?rodku wypoczynkowym Pod Jesionem w Rudce ko?o

Zwierzy?ca.

95ZKK Nr 3 (136) 2018



INFORMATOR KULTURALNY

Wakacyjna trasa Dwójki

Ray Wilson, Micha? Szpak, Sarsa, Margaret, Patrycja Markowska, Natalia Szroeder, Formacja Nie?ywych Schabuff, Gromee

& Lucas Meijer, Leszcze, Rafa? Brzozowski, Marta Ga?uszewska, zespó? 4Dreamers
-

wyst?pili w Zamo?ciu 29 lipca, w koncercie

w ramach Wakacyjnej trasy Dwójki. Koncert by? transmitowany w TVP 2. Rozpocz?? go utwór Jest bardzo, bardzo cicho zmar?ej
dzie? wcze?niej Kory

-

Olgi Jackowskiej, wokalistki zespo?u Maanam. Wykonali go Natalia Szroeder i Rafa? Brzozowski.

Fotopilastykon

Przez miesi?c, do pocz?tku wrze?ni? na Rynku Wodnym w Zamo?ciu sta? fotoplastykon, w którym mo?na by?o ogl?da?

zdj?cia miasta sprzed 100 lat.

Prezentowane by?y w nim fotografie wykonane w technice stereoskopowej, daj?cej wra?enie trójwymiarowo?ci, a tak?e w 2D -

pokazuj?ce ?ycie Zamo?cia i jej mieszka?ców po odzyskaniu przez Polsk? niepodleg?o?ci w 1918 r. Wystaw? podzielono na cztery

tematy: Zamo?cianie, Krajobrazy starego Zamo?cia, Us?ugi i przemys? oraz Uroczysto?ci.

Fotoplastykon to pomys? Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Pa?stwowego w Zamo?ciu.

Fortalicje znów w Zamo?ciu

Po latach nieobecno?ci- do Hetma?skiego Grodu powracaj? Fortalicje.
Festiwal zosta? stworzony przez Paw?a Dudzi?skiego, cz?owieka teatru i performera. W jego ramach odbywaj? si? spektakle

teatralne, prezentacje butoh, improwizowane koncerty muzyczne i pokazy multimedialne.

Festiwal odb?dzie si? w dn. 26-28 pa?dziernika. ZKK obj?? to wydarzenie patronatem medialnym. Oto jego program:

26 X Kolor i ruch

18 - Pawe? Dudzi?ski -

performer, tancerz, rze?biarz, twórca najwi?kszego obrazu na ?wiecie powsta?ego na rynku starówki

zamojskiej

19
- MaKina Voice

Annie Lam -

artystka z Francji, twórczyni butoh painting i Arthur Narcy
-

perkusista
-

proponuj? duet d?wi?ków i ta?ca,

malarski trans, poetyck? i mroczn? alegori?, minimal, zainspirowan? form? japo?skiej duszy
20 - Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, die eine will sich von der anderen trennen ... (Goethe, Faust I)

(Dwie dusze ?yj?, och, w mojej klatce piersiowej, jedna chce si? rozsta? z drug?)
Flavia Ghisalberti -

multidyscyplinarna artystka, re?yser i choreograf pochodzenia w?oskiego i szwajcarskiego
Bu tohperformance

21 -

Copy of Piano Drum - duet perkusja i fortepiano, video 30 min

Anna J?drzejewska (fortepian) i Wojtek Kurek (perkusja)

27 X G?os i cia?o

18 - Tom Buckner - ameryka?ski wokalista, baryton, specjalizuj?c si? we wspó?czesnej muzyce klasycznej i muzyce

improwizowanej. W swojej pracy wykorzystuje szerok? gam? rozszerzonych (nietradycyjnych) technik wokalnych

19.30
- Aleksandra Capiga-?ochowicz- tancerka buto i badaczka tej formy ta?ca, japonistka, artterapeutka. psychoterapeutka

ta?cem i ruchem

20.30
- Bo?ena Dudzinska- wokalistka, aktorka, improwizuj?ca g?osem z u?yciem elektroniki

21.15
-

Seweryna Dudzinska - aktorka i wokalistka, kompozytorka, pracuj?ca w Szkocji, twórczyni muzyki wspó?czesnego
musicalu Seraphine
28 X Teatr

18 - Micha? Dudzinski - monodram

18.30
- [edrzejewska/B?aszczak - koncert mulitmedialny, elektronika, video i fortepian preparowany

19.15
- Piotr Stefa?ski -

K?piel terapeutyczna w d?wi?kach -

gong wiatrowy, misy tybeta?skie
20 -

Andrzej Turczynowicz
-

muzyk improwizuj?cy
-

instrumenty strunowe, masa? shiatsu

21 -

Zjednoczone Si?y Fortalicji
-

wspólny performance wszystkich uczestników festiwalu

SPROSTOWANIE

W numerze 2/2018 ZKK ukaza? si? artyku? pod b??dnym tytu?em: Wizerunki Matki Bo?ej Che?mskiej z unickiej cerkwi pw. Wniebowzi?cia Pa?skiego
w Zamo?ciu, autorstwa Agnieszki Szyku?y-?ygawskiej (s. 44-45). Tytu? tekstu powinien brzmie?: Wizerunki Matki Bo?ej Che?mskiej z unickiej cerkwi

pw. Wniebowst?pienia Pa?skiego w Zamo?ciu.

Z kolei w tek?cie Bogumi?y Sawy Historia zamiany Zamo?cia na dobra narodowe (1810-1821) (cz. 1) b??dnie podpisane zosta?y postacie historyczne,

wyst?puj?ce na ilustracjach. Faktycznie na s. 11 jest Fryderyk August I Wettyn, na s. 12 - ksi??? Józef Poniatowski, na s. 13
- Stanis?aw Kostka

Zamoyski.

Przepraszamy.



Pokaz fina?owy Letnich Warsztatów Twórczych dla doros?ych
7 lipca 2018, Zamojski Dom Kultury

fot. Jacek Kosi?ski
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