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ierni tradycji odziedziczonej przez przodków, szacunku dla
książki, znaku, litery, miłości do piękna słowa pisanego, przekazujemy Państwu kolejny numer periodyku „Zapis czasu. Dziedzictwo i współczesność”
z nadzieją, że w jego zawartości odnajdą Państwo wypełnienie owych pojęć:
Dziedzictwa i współczesności.
Dla większej czytelności dokonano podziału na trzy części tematyczne.
Pierwsza zawiera teksty prezentowane podczas Konferencji naukowej pt.
„Czasopisma lokalne a integracja małej ojczyzny”, którą Zamojskie Towarzystwo „RENESANS” zorganizowało w dniach 6-7 marca 2010 r. w Zamościu wspólnie z Woj. Radą Towarzystw Regionalnych i Woj. Ośrodkiem
Kultury w Lublinie, przy współpracy z Książnicą Zamojską im. Stanisława
Kostki Zamoyskiego.
W problematykę przestrzeni społeczno-kulturowej, „małej ojczyzny”
wprowadza artykuł dr Anny Sugier-Szeregi. W eseju Janusz Panasiewicz
przypomina potomka sławnego rodu, gorącego patriotę i wiernego obywatela Rzeczypospolitej - Andrzeja Zamoyskiego. Podkreśla jego znaczenie oraz
wpływ jaki wywarł na rozwój intelektualny ks. Stanisława Staszica, jednej
z najwybitniejszych postaci polskiego Oświecenia.
Rys historyczny o rozwoju drukarstwa i oficyn wydawniczych w Zamościu i regionie prezentuje dr Jacek Feduszka. Pokazuje aktywność wydawniczą na przestrzeni ponad 400 lat. Kontynuacją tej spuścizny jest m.in.
dzisiejsza, bogata działalność wydawnicza, liczne publikacje i czasopisma,
które w artykule pt. „Czasopisma regionalne na Zamojszczyźnie” omawia
Danuta Kawałko. Wydawnictwa te stanowią szerokie spektrum w dokumentowaniu życia regionu.
Druga część periodyku dotyczy twórczej aktywności wielkich osobowości związanych z Zamojszczyzną. Otwiera ją esej Elżbiety Gnyp o malarstwie współczesnej artystki Aleksandry Jachtomy, której życie i twórczość
czynią jedną z kluczowych postaci polskiej sztuki XX wieku. O dotychczas
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nieznanych realizacjach malarstwa sakralnego pędzla Jana Misiewicza na
Zamojszczyźnie z czasów XIX w., okresu zaborów i narodowych powstań,
a jednocześnie interesujących inicjatyw z dziedziny sztuki, pisze Agnieszka
Szykuła-Żygawska.
Barwną postacią o różnorodnej działalność jest Wilhelm Mier. Szkot
z pochodzenia, którego losy związane są z historią i kulturą XVIII-wiecznej
Polski, a szczególnie jej południowo-wschodnich terenów - kreśli w artykule
pt. „Wilhelm Mier - z dalekiej Szkocji do Polski i na … Zamojszczyznę”
Robert Kowalski.
In Memoriam, w pierwszą rocznicę śmierci, Jana Siwczuka, nauczyciela zamojskiego Liceum Plastycznego autorstwa Elżbiety Gnyp oprowadza
po meandrach dróg życia, marzeń i rzeczywistości na tle wydarzeń XX w. na
Lubelszczyźnie. Tę część zamyka esej prof. Jagody Adamus pt. „Znaki, słowa i obrazy. Rzecz o krztynie czasu” będący opisem klimatu poetyckiej wyobraźni Bolesława Leśmiana z tomu „Dziejba leśna”. Leśmianowe refleksje
o człowieku i Bogu, o życiu na ziemi i o drodze „do tamtych stron”. „Bóg nie
dał mu dostępu do siebie, ale zastawił potrzebę absolutu. Nie otworzył okien
na swoje zaświaty, ale dał znaki i obrazy, by widocznym czynić to, czego nie
widać”. Ilustracją są fotografie z Leśmianowego Biennale Sztuki, które od
kilku lat organizuje Towarzystwo.
Na zakończenie kalendarium Zamojskiego Towarzystwa „RENESANS”
z lat 2009-2010. Całość uzupełnia dział dokumentacji fotograficznej.
Okazją, dla wydawcy, przywołania dziedziczonych wartości oraz tradycji kulturowych i naukowych miasta oraz regionu stała się debata podczas
konferencji naukowej, w tym rozmowa o dzisiejszym pojmowaniu i znaczeniu „małych ojczyzn”. Potwierdza to, iż każde pokolenie odwołując się do
zastanych wartości, tworzy własną historię.
Zarząd Zamojskiego Towarzystwa
„RENESANS”
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Anna Sugier-Szerega

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI
„małych ojczyzn”
jako wyzwanie dla animatorów kultur lokalnych

ażdy nosi w sobie wspomnienie „małej ojczyzny”, a więc
przestrzeni społeczno-kulturowej, kojarzonej najczęściej z dzieciństwem,
najbliższą okolicą, miasteczkiem, rynkiem, kościołem, łąką czy innymi
punktami wyznaczającymi swojskie, a zarazem nie wyznaczone granicami
administracyjnymi terytorium.
Socjologowie podkreślają, że „mała ojczyzna”, którą Stanisław
Ossowski nazywał „prywatną”, to zazwyczaj miejsce urodzenia i wychowania,
w którym kontakty z sąsiadami, znajomymi są bezpośrednie, imienne, oparte
na więzi i świadomości wspólnych korzeni. W małej, „prywatnej ojczyźnie”
niemal każdy element architektury czy krajobrazu, niesie ze sobą bagaż
wspomnień - zarys ledwo już pamiętanych sylwetek ludzi, codziennych
z nimi spotkań, zapachów i smaków rodzinnego domu, podwórka czy ulicy,
do których się tęskni. Jednocześnie „mała ojczyzna” stanowi centrum świata,
jest źródłem naszej biografii, pamięci o przeszłości, punktem odniesienia
do przyszłości. „Mała ojczyzna” wyznacza otwartość spojrzenia na świat i ludzi
innych kultur, a jej fizyczne opuszczenie na trwale wpisuje w nas chęć
powrotu choćby we wspomnieniach. Trwała predyspozycja do powracania w tę
przestrzeń jest ściśle związana z tożsamością grupy, która ją zamieszkuje,
a zarazem współtworzy jej kulturę codzienną i świąteczną oraz buduje na
bazie przeszłych wydarzeń pamięć społeczną. Rola tej ostatniej polega na
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przekazie wartości i wzorów pożądanych, legitymizacji historii i tradycji
poprzez sprawujących władzę oraz na tworzeniu więzi między ludźmi na
bazie wspólnej przeszłości (Jałowiecki, 1998, s.54).
Leon Dyczewski tożsamość grupy (a więc i grup kulturowych
zamieszkujących „małe ojczyzny”) określa jako „podobny sposób rozumienia,
przeżywania, zachowania i działania członków grupy w ramach aktualnie
żyjącego pokolenia, jak i też w ciągu wielu pokoleń. Tożsamość ściśle wiąże
się ze zbiorową pamięcią - członkowie grupy mają więc poczucie wspólnoty
i ciągłości w czasie i przestrzeni (L. Dyczewski,1995, s.69). Wyrazem tego
są wyrażenia: „my”, „nasze”, tak to odczuwamy, chcemy, dążymy. Istotna w
budowaniu tożsamości „małej ojczyzny” jest subiektywna świadomość ludzi
przekonanych o nierozerwalnych z nią związkach, a tym samym o wspólnych
korzeniach.
Bycie w tej wspólnocie nie przekreśla indywidualnych odczuć,
hierarchii wartości i dążeń, ale jej członkowie nie mają wątpliwości, że
łączą ich wspólne elementy kulturowe, istotne również dla przyszłych
pokoleń. Konieczność ich przekazywania młodszym jest jednym z głównych
motorów wszelkich działań zmierzających do podtrzymywania dziedzictwa
kulturowego. Te wspólne elementy tworzą coś na kształt „zbiorowej duszy”,
której siła wypełnia osoby żyjące tu i teraz, te, które odeszły, oraz te, którym
w tej przestrzeni geograficzno-kulturowej przyjdzie żyć (tamże, s.70).
Członkowie grupy stawiają więc nieustannie pytania o przyszłość: dokąd
zmierzamy, co daje nam wspólna przeszłość, czy nasze przekonania i zasady
będą drogowskazami również dla przyszłych pokoleń? Co czynić i jakimi
sposobami działać, by wspólne dziedzictwo nie zaginęło? Jak wskazuje
Dyczewski najistotniejszym elementem tożsamości grupy jest centrum kultury
składające się z wartości, wytworów kultury i związanych z wymienionymi
stanów psycho-społecznych (tamże, s.60). Wartości stanowią kanon, co do
którego panuje powszechna zgoda, iż powinny stanowić bazę organizującą
system społeczny. Utrata tych wartości prowadzi do dezintegracji grupy,
czyni ją niezdolną do twórczego i samodzielnego działania, słabnie wówczas
także komunikacja międzypokoleniowa. Wokół wartości skupiać się mogą
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różnorodne wytwory kulturowe o charakterze materialnym (np. budowle,
miejsca kultu religijnego, pomniki przyrody) lub duchowym (np. wierzenia,
normy, zwyczaje, twórczość artystyczna, wzory życia społecznego, pieśni,
utwory literackie). Te spośród nich, które najściślej odnoszą się i wyrażają
wartości centralne, stają się dla danej kultury najbardziej reprezentatywne
i odróżniają ją od innych. Z nimi wiążą się stany psychiczne jednostek,
a więc wzory ich reakcji uczuciowych, struktury myślenia, postawy wobec
własnej grupy.
Siła lub słabość tożsamości grupy zależy od kilku istotnych czynników.
Leon Dyczewski (tamże, s. 73) wymienia następujące:
- bogactwo i żywotność centrum kultury - czy jego elementy pobudzają
członków „małych ojczyzn” do działania, inspirują, rodzą pozytywne
przeżycia, a tym samym więź między nimi. Czy członkowie w ogóle
poddają je refleksji czy bezmyślnie naśladują starsze pokolenia, nie wnikając
w kontekst znaczeniowy tych elementów. W praktyce oznacza to m.in. rozwój
języka, dbałość o jego formę, zachowywanie lokalnych zwyczajów i obyczajów,
tradycji związanych również z przekazywaniem wiedzy na temat ich źródeł i znaczeń.
- pełna, nieprzekłamana świadomość historyczna dotycząca grupy,
powiązania jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, opartej na prawdzie
historycznej, dzięki temu następuje weryfikacja tego, co pozytywne i negatywne
w jej historii.
- obraz własnej grupy - każda grupa, społeczeństwo, społeczność lokalna
ma swoje elity, które tworzą całościowy obraz kultury, określają centrum
kulturowe, definiują czynniki rozwoju i zagrożenia, stanowią reprezentację
jednostek dbających o rozwój tej kultury.
- otwartości na kulturę innych grup, w izolacji i poczuciu zamknięcia kultury
giną, tożsamość kulturowa musi być więc konfrontowana z innymi kulturami.
Obecnie w dobie komunikacji globalnej zagrożeniem dla tej otwartości jest
promowana przez korporacje medialno-rozrywkowe kultura popularna.
- poczucie zagrożenia - jeśli jest ono odczuwalne przez członków grupy
najczęściej mobilizuje ich do działania w celu wzmocnienia najważniejszych
elementów kulturowych.
7

Tożsamość społeczno-kulturowa pełni różnorakie funkcje
wspomagające integrację i pobudzające grupę do działania w „małej
ojczyźnie”. Najważniejszą jest funkcja zakorzeniania jednostki w życie
społeczne, co w dobie globalizacji i zmierzaniu ku społeczeństwu sieciowemu
jest próbą przeciwwagi tej tendencji. Tożsamość jest również spoiwem dla
funkcjonowania w systemie kultury i systemie społecznym, które chociaż się
na siebie nakładają, nie są tym samym. Przez wiele lat można funkcjonować
w systemie niemieckim, korzystać z jego instytucji, ale być wiernym
wartościom związanym z kulturą polską, pielęgnować je i przekazywać
kolejnym pokoleniom, a nie adaptować się do nowej. Kolejna funkcja,
najczęściej realizowana w życiu codziennym - tożsamość kulturowa
decyduje o powodzeniu komunikacji międzyludzkiej, nawet w przypadku
jednostek odległych od siebie przestrzennie. Pochodzący z tego samego
kręgu kulturowego, a mieszkający na dwóch półkulach, łatwiej się ze sobą
porozumieją niż pochodzący z różnych regionów kulturowych o podobnym
statusie społecznym. Ostatnią jest wskazana przez Leona Dyczewskiego
funkcja filtrująca, odpowiedzialna za selekcję elementów zbędnych, a nawet
zagrażających kulturze - tożsamość nie przepuszcza np. elementów błahych,
obcych, związanych np. z modą.
Jednym z najistotniejszych pytań jakie stawiają sobie dzisiejsi
animatorzy kultury jest kwestia jak budować tożsamość „małych ojczyzn”
w kontekście szerzących się zjawisk globalizacji kulturowej, ściśle
związanej z rozwojem korporacji medialno-rozrywkowych. Czy kultura
regionalna ma szanse oprzeć się kolorowej ofercie kulturowej skierowanej
przede wszystkim do ludzi młodych? Jak zachęcać dzieci i młodzież, a także
przekonywać dorosłych, że własne dziedzictwo kulturowe jest wartościowe,
bogate i warto wykorzystać je w celach zarówno rozwoju indywidualnego,
jak i społecznego?
Najważniejszym elementem budowania tożsamości „małych ojczyzn” jest kształtowanie świadomości ich mieszkańców. Słaba świadomość dotycząca wytworów kulturowych: a więc miejsc i osób znaczących,
historycznych wydarzeń związanych z regionem, zwyczajów i obyczajów,
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tradycji lokalnych nie wzmacnia poczucia dumy z przynależności do „małej ojczyzny”, a wręcz odwrotnie. Z braku wiedzy o walorach i przeszłości
„małej ojczyzny” wynikają kompleksy i poczucie niższości wobec kultur
innych regionów. Stąd łatwo zachwycamy się kulturą obcą, chętnie odwiedzamy stolice innych krajów, podziwiamy architekturę, obyczaje, kuchnię,
nisko zaś cenimy własne dziedzictwo kulturowe ponieważ go nie znamy.
Dbałość o wytwory kultury związane z materialnym i niematerialnym
dziedzictwem: o język, baśnie, legendy, opowieści musi zacząć się od najwcześniejszych etapów edukacji, a więc przedszkola. Dzieci cztero- i pięcioletnie mogą za pośrednictwem wychowawców angażować się w działania
podtrzymujące trwałość i estetykę miejsc pamięci - a więc symbolicznych
wytworów kultury: pomników, miejsc kultu, charakterystycznych budowli
i pomników przyrody związanych z regionem. Od wczesnych lat rozwija
to w najmłodszych poczucie odpowiedzialności i zaznajamia z najważniejszymi punktami przestrzeni lokalnej. Przedszkolaki również chętnie dzielą
się swymi przeżyciami z rodzicami, co ma istotne znaczenie dla edukacji
dorosłych. Dla młodzieży promocja kultury regionalnej powinna wiązać się
z bezpośrednim spotkaniem człowieka, który potrafi w atrakcyjnej, żywej
formie, w sposób dowcipny i anegdotyczny opowiadać, ukazywać kontekst
kulturowy funkcjonowania „małej ojczyzny”. Organizacja spotkań z młodymi ludźmi w szkołach, domach i ogniskach kultury, klubach, parafiach,
powinna oprzeć się na strategii wykorzystania potencjału młodzieży do kreowania treści w „w nowych mediach”. Młodzi zafascynowani technicznymi
nowinkami mogą przyczyniać się do archiwizacji części dziedzictwa mówionego - nagrywać przyśpiewki, przysłowia, gwarę, anegdoty, realizować
wywiady ze starszymi osobami, które są skarbcem wiedzy na temat kultury
wsi czy miasteczka. Niestety treści dziedzictwa mówionego, śpiewanego,
gwary giną wraz z odchodzącymi pokoleniami. W kontekście dominacji kultury popularnej i masowej w mediach elektronicznych warto wspomnieć o
Internecie jako przestrzeni integrującej zafascynowanych kulturami regionalnymi - warto włączyć w promocję własnego dziedzictwa młodych ludzi na lekcjach informatyki ogłaszając konkursy na najlepszą stronę www.
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o mojej miejscowości. Miałaby ona stanowić żywą wizytówkę dziedzictwa
kulturowego przez co najmniej pół roku, co zobowiąże uczniów do uaktualniania
informacji i wzbogacania treści.
Treść i forma, sposób posługiwania się i przekazywania wiedzy o dziedzictwie kulturowym z pokolenia na pokolenie decyduje o specyfice kultury regionalnej i jej ciągłości. Miejsca znaczące budują poczucie znajomości przestrzeni
zarówno geograficznej, jak i kulturowej - ważne więc, by mieszkańcy „małych
ojczyzn” mieli świadomość, że to dzięki wytworom kulturowym charakterystycznym dla regionu mogą realizować własne cele rozwoju. Dorosłych
należy więc włączać w poszukiwanie lub odtwarzanie wytworów kulturowych ogłaszając konkursy, np. na najlepsze blogi dotyczące wspomnień
związanych z daną miejscowością czy regionem, na najpiękniejsze fotografie
w różnych porach roku. Do składu jury, w tego rodzaju przedsięwzięciach
mogą być zapraszani najstarsi członkowie społeczności, którzy jako świadkowie minionych wydarzeń często są zapomniani i niejako odrzuceni przez
społeczność lokalną. Ich uhonorowanie jako świadków rozwoju „małych ojczyzn” może również zachęcać do snucia opowieści o własnym losie - pryzmat biografii pojedynczych osób w bliskiej przestrzeni z pewnością poruszy
emocje słuchaczy.
Do podjęcia wyżej wskazanych działań niezbędna jest współpraca
między instytucjami w społeczności lokalnej: przedszkoli, szkół, domów
kultury, stowarzyszeń, parafii i wreszcie mediów regionalnych i lokalnych,
w szczególności prasy i radia, a także telewizji (jeśli takowa istnieje) oraz
twórców stron internetowych czy portali. Współpraca oparta po części na
wolontariacie, prowadzona ponad podziałami politycznymi, która prowadzić
będzie przede wszystkim do integracji członków społeczności wokół działań budujących dobry klimat dla rozwoju i jednoczesnej promocji wartości i wytworów kulturowych danej społeczności.
Kształtowanie tożsamości „małych ojczyzn” pozytywnie oddziałuje
na mieszkańców poszczególnych regionów, na społeczeństwo polskie i na
narody Europy (Dyczewski, 2002, s. 198). Rozwijanie kultury regionalnej
i kultur lokalnych jest konieczne w epoce globalnych mediów, narzucają10

cych przede wszystkim wzorce kultury popularnej, kreowane przez koncerny
medialne. Globalnym mediom brakuje jednak czegoś, co posiadają kultury
„małych ojczyzn”: tworzą one realną przestrzeń i dostarczają treści dla łatwej
komunikacji międzyosobowej, która, dzięki wspólnocie podzielanych wartości, buduje więzi między jej mieszkańcami. Więzi, których brakuje jednostkom izolującym się od kultur lokalnych czy regionalnych, ograniczającym
się do funkcjonowania w jednolitych kulturowo grupach. Osłabienie kultur
regionalnych, lokalnych uruchamia czynniki atomizujące ludzi zamieszkujących bliską przestrzeń, stają się oni sobie obcy chociaż żyją obok siebie,
łatwiej przychodzi im komunikacja przez media sieciowe niż interpersonalna
(tamże, s.199).
Kultura regionalna i kultury lokalne są nasycone treściami i formami
wytworzonymi na bazie codziennego życia, w powiązaniu z czynnikami
geograficznymi i historycznymi (tamże). Jest to kultura ściśle związana
z daną przestrzenią społeczną, ludźmi, którzy kształtowali jej początki,
wydarzeniami dotyczącymi wszystkich mieszkańców, miejscami znaczącymi
dla danej społeczności. Jak odkreślał Maurice Halbwachs (1970, s. 132):
„grupa związana z pewną częścią przestrzeni przekształca je na swój obraz,
lecz jednocześnie ulega rzeczom, które stawiają opór, i przystosowuje się
do nich […]. Każdy aspekt, każdy detal miejsca sam przez się ma sens i jest
czytelny jedynie dla członków grupy”. Dla każdego kto rodzi się w danej
przestrzeni społecznej jej kultura staje się swojska, zrozumiała, niemal
oczywista, jednocześnie droga. Dzięki niej kształtowane są cechy osobowości
jednostki, a ona ma szanse pomnażać wytwory kulturowe lub je na nowo
interpretować wzbogacając tym samym podejście do kultury swojej, a także
obcej. Szacunek do własnej kultury, silne poczucie tożsamości, najczęściej
rodzi postawy zrozumienia innych kultur, co daje początek dialogowi
międzykulturowemu i poszanowaniu różnorodności w zglobalizowanej
rzeczywistości (Szopski M. 2005, s. 134).
Leszek Kołakowski, przy okazji nadania mu tytułu honorowego
obywatela rodzinnego miasta Radomia, powiedział: „(mała ojczyzna)...To
miasto, czy wieś, w której się urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń
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niewielka, w której się obracamy - nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły,
to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny
niszczona i odbudowywana, to centrum świata.” (cyt. Halina Godecka,
2002)
Animatorom i działaczom kultury promującym działania wzmacniające
tożsamość kulturową mieszkańców „małych ojczyzn” należy więc życzyć,
by pomimo trudności, protestowali przeciwko dobrowolnemu niszczeniu
tego dziedzictwa i skutecznie przekonywali władze lokalne o jego wadze dla
rozwoju poszczególnych regionów. By nowe pokolenia, podróżując po całym
świecie, potrafiły dostrzec przez pryzmat innych kultur, bogactwo i potencjał
własnej. I by zechciały do niej wrócić…
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Janusz T. Panasiewicz

ANDRZEJ ZAMOYSKI
odkrywcą talentu
i żródłem inspiracji ks. Staszica

iewiele jest w dziejach polskich osobowości wybitnych,
mających wielki wpływ na przebieg dziejów nieodległej historii, których dokonania poszły niemal w zupełne zapomnienie. Postacią taką jest Andrzej
Zamoyski, potomek sławnego rodu, któremu przyszło żyć i działać w najtrudniejszym okresie polskich dziejów.
Świadom widma zagłady, wiszącego nad szczątkami wielkiego i potężnego
niegdyś państwa, uczynił wszystko, co dyktowało mu sumienie gorącego patrioty i obywatela, by gotować jej ratunek. Powstrzymać zagłady nie zdołał,
ostatecznego krachu swojej ojczyzny na szczęście nie dożył. Pozostała po
nim, odkrywana dziś ponownie, pamięć męża mądrego, pracowitego, który
dzieci swoje wychował na wzorowych obywateli nowego już państwa polskiego, ale także obciążonego pewnymi wadami swej epoki i pochodzenia.
Tytuł najwybitniejszego dokumentu polskiego Oświecenia przypisany
został jego mowie sejmowej, która utorowała mu drogę na szczyty hierarchii
Rzeczypospolitej. Z zaszczytu tego niebawem sam dobrowolnie zrezygnował w imię zasad miłości do ojczyzny, którym zawsze pozostał wierny. Z pośród grona Polaków to Andrzej Zamoyski wywarł największy
wpływ na rozwój intelektualny jednej z najwybitniejszych postaci polskiego
Oświecenia, jaką był ks. Stanisław Staszic, natomiast działalnością gospodarczą stworzył podstawy do jego wybitnego osiągnięcia inżynierii społecz13

nej, jaką było Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie.
Andrzej Zamoyski urodził się 12.IX.1717 r. w Bieżuniu (woj. płockie).
Był najmłodszym synem wojewody lubelskiego Michała i wojewodzianki
chełmińskiej Anny z Działyńskich. W młodości ukończył szkoły jezuickie
w Toruniu i we Lwowie, a także Akademię Rycerską w Legnicy. Następnie,
dzięki wsparciu finansowemu ciotki odbył studia w Getyndze i Paryżu, niekiedy przymierając głodem1. Po powrocie z zagranicy zastał w domu przykre
spory rodzinne. Ciotka Dzieduszycka bezskutecznie walczyła z Tomaszem,
ordynatem zamojskim, o swój posag (600 tys. złp.). Ujęli się za nią obydwaj
z bratem Jakubem. Wkrótce wynikły nowe nieporozumienia. Jan Jakub wytoczył proces przed trybunałem lubelskim ordynatowi, zarzucając mu nieudolność umysłową i zniszczenie gospodarcze Ordynacji. Żądał oddania mu
dóbr. W ten gorszący spór między braćmi wkroczył Andrzej i zdołał przekonać Jakuba, by zaprzestał walki. Uzyskał to podobno za cenę zrzeczenia się
na rzecz Jakuba przychodów swego majątku rodowego.
Zgodnie z tym co stwierdził sam Andrzej Zamoyski w 1787 r., miał on
w r. 1735 odstąpić czasowo bratu całą schedę, jaką otrzymał po rodzicach.
Zatem Jakub korzystał, przez siedem lat, z dochodów należnych Andrzejowi
z dóbr dziedzicznych poza Ordynacją2.
Po roku 1740 wstąpił Andrzej do wojska elektora saskiego. Co skłoniło go
do tego kroku, trudno ustalić. Ks. Staszic twierdził, że fakt dobrowolnego
pozbycia się środków do życia - ostatecznie pozostała mu zagwarantowana
statutem pensja z Ordynacji, wcale niemała (10 tys. złp). Należy sądzić, że
zasadniczym powodem była, w tym wypadku, chęć szukania zawodu.
Andrzej jako kadet garnął się do działalności publicznej, kto wie, czy
nie za poradą brata Jakuba lub swego szwagra Jana Karola Mniszcha, brata
potężnego Jerzego, marszałka nadwornego koronnego i zięcia Brűhla. W czasie, podobno dwunastoletniej służby wojskowej w regimencie ks. Albrechta,
uzyskał stopień pułkownika. Zbliżył się wówczas do Augusta III, z którym
współzawodniczył w strzelaniu do tarczy. Nie można ustalić czy przeszedł
jakąś próbę bojową; brał udział w przegrupowaniach wojsk saskich w czasie
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austriacko-pruskich wojen śląskich3.
Jeszcze w czasie jego pobytu w wojsku doszło pomiędzy braćmi do
podziału schedy rodzinnej i w styczniu 1742 r. dokonany został podział majątku po rodzicach. Ojcowizna nie trafiła do ich rąk w formie nadającej się do
łatwej eksploatacji. Ogromne zadłużenia przy nieproporcjonalnych dochodach
stwarzały perspektywę długich i ciężkich lat pracy nad przywróceniem jej do
przyzwoitego stanu. Niemożliwe było to bez uzyskania dodatkowych źródeł
finansowych i takiego usprawnienia ekonomiki, które mogło by zwiększyć
ich dochodowość w stopniu maksymalnym.
Dobra Andrzeja leżały głównie na terenach rdzennej Rzeczypospolitej, były
mniejsze, przynosiły niższe dochody i dodatkowo zgodził się on na zaokrąglenie otrzymanego zadłużenia do sumy 642 297 zł. Będąc najmłodszym,
z męskiego rodzeństwa, nie miał prawa do Ordynacji Zamojskiej, dziedziczył jedynie dobra ziemskie w północnym Mazowszu. Pozostałe dobra były do podziału, tj. Bieżuń, Olszewo, Poniatowa, Kutno, Lipiny,
Nielisz, Żabno, sumy na Tarnowie i pałacu warszawskim na razie nie
przypadły nikomu. Mieli je bracia podzielić w najbliższej przyszłości.
W związku z tym, stają się zrozumiałe energiczne zabiegi, zmierzające
do ratowania tak okaleczonej fortuny ich obu4.
Po otrzymaniu majątku, równolegle z podnoszeniem go ze stanu zaniedbania, rozpoczął Andrzej działalność publiczną. Związany, poprzez siostrę Katarzynę Mniszchową, z obozem znajdującego się wówczas w łaskach
królewskich marszałka nadwornego koronnego Jerzego Mniszcha, za poparciem swego szwagra Jana Karola Mniszcha, podkomorzego litewskiego,
otrzymał 21.VIII.1757 r. województwo inowrocławskie5. Dotąd nie piastował
w kraju żadnych urzędów ani mandatów. Jednakże, praca nad sobą, zagraniczne
podróże oraz studia dały mu dobrą szkołę, skoro u schyłku czasów saskich w
Rzeczypospolitej zabłysnął pełnią intelektu i charakteru. Korzystając z poparcia
Mniszcha gromadził kolejne starostwa. W grudniu 1758 r. otrzymał starostwo halickie, które odstąpił później Ksaweremu Branickiemu. W Ziemi Halickiej miał również królewszczyznę - dobra Uścieszka. Zamienił
je potem z Potockim na: Markowe, Młotkowe, Uhrynowy Większe, Bab15

cze, Jawnice, Korotkowice i Banne, leżące także w tej ziemi. W czasie, gdy
Prusacy wkroczyli nagle do Warszawy w czerwcu 1759 r., tylko on sam
z senatorów rezydentów znalazł się u boku wystraszonego króla6.
Skorumpowane stronnictwo dworskie zaniepokoił przejaw aktywności Zamoyskiego, obawy jego wzrosły jeszcze bardziej, gdy, przy silnym poparciu Czartoryskich, będąc deputatem płockim otrzymał laskę trybunalską
w r. 1761, jako nowy marszałek zapowiedział rewizję procesu o Rokitno
oraz zatwierdzenie w drodze orzecznictwa redukcji monety, dokonanej przez
podskarbich. Zamoyski przyjmując ten urząd przypomniał, że Trybunał Koronny jest największym zabezpieczeniem wolności obywatelskiej w Rzeczypospolitej od czasu, kiedy wykonywana przez monarchów sprawiedliwość
częstokroć bywała z naprzykrzeniem województwom, a w publicznych obradach oponującym się przy prawie i wolności, wstręt jakowyś przynosiła.
Przyrzekł, że swoją namiestniczą władzę będzie sprawował w taki sposób,
że na tym miejscu same tylko prawa i ustawy ojczyzny mojej przed oczyma
mieć będę. Każdemu zaś zaręczał, że w sądzie tym znajdzie sprawiedliwość
bez żadnego na osoby względu, bez żadnego dla nas prywatnego zysku i bez
żadnej dla pacjentów przewłoki7.
Nieco wcześniej, bo już w 1760 r. rozpoczął w swoim majątku reformę
agrarną, która polegała na przydzieleniu chłopom ziemi folwarcznej i zamianę
pańszczyzny na czynsz. Te początki musiały być obiecujące, skoro jako marszałek, podjął się porządków monetarnych na szerszą skalę. W 1761 r. z powodu sporu majątkowego pomiędzy swoją siostrą a marszałkiem nadwornym oraz nadużyć
popełnionych przez tego ostatniego, zerwał z Mniszchem i związał się z pozostającym w opozycji obozem Familii, magnackiego stronnictwa Czartoryskich oraz
ich krewnych i powinowatych z innych rodów, ukształtowanego pod koniec panowania Augusta II Mocnego. Zaangażował się w politykę, wielokrotnie występując
przeciw obozowi dworskiemu, z zarzutami o zrywanie sejmów i sejmików oraz
hamowanie niezbędnych reform.
Przeciwdziałanie stronnictwa dworskiego załamało się i Mniszech sprawę
przegrał, pomimo poparcia Brühla. Był to ewidentny sukces Familii, a powodzenie akcji Zamoyskiego było powodem do satysfakcji całej rodziny.
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Dał się poznać jako prawy i nieprzekupny na urzędzie marszałka Trybunału. Popularnym stał się między innymi przez zakończenie pieniactwa
z powodu stałej redukcji monety. W grudniu 1761 r. w Piotrkowie, a potem w Lublinie, zatwierdził wyrokiem redukcję. Jeszcze we wrześniu 1761
roku pisał do Mniszcha, by spowodował, żeby wojska rosyjskie stacjonujące
na Kujawach stosowały się do zarządzeń o redukcji monety, gdyż przez zamienienie coraz na gorszą monetę a wyższą cenę wydawania wielką czynią
krzywdę. Sugerował mu, aby właśnie takie fakty podawać obywatelom do
wiadomości i tłumaczyć im dobrodziejstwo redukcji8.
Te pierwsze sukcesy i trafny wybór zagadnień istotnych dla rozwoju gospodarczego jego prywatnego majątku i kraju, utwierdziły w nim śmiałość do podejmowania ważnych wyzwań w przyszłości. Po śmierci Augusta III w 1764 r. Czartoryscy, mając za sobą poparcie Katarzyny II, stali się zdecydowanie najsilniejszym
stronnictwem w kraju i mogli narzucić swoją wolę sejmowi. Zlekceważyli
próby zerwania go przez przeciwników politycznych, stojąc na stanowisku,
że sejm konwokacyjny jako skonfederowany nie może być zerwany, a wszelkie uchwały zapadają większością głosów. W rezultacie sejm konwokacyjny
trwający od 7 maja do 13.VI.1764 r., przebiegł pod ich dyktando. Uchwalono wtedy 180 ustaw m.in. zniesienie liberum veto na sejmikach deputackich
i elekcyjnych w Koronie, powołanie do życia komisji skarbowych zajmujących
się podatkiem, Komisji Wojskowej Koronnej, Komisji Dobrego Porządku w miastach, a także reformy sądów, wprowadzenie cła generalnego i zmniejszenie praw
hetmanów.
Po zakończonej funkcji marszałka Trybunału, Andrzej sygnalizował bratu zamiar poświęcenia się swoim sprawom prywatnym, lecz nie
chcieli o tym w ogóle słyszeć jego przyjaciele a Familia zaczęła cenić
coraz bardziej zdolności młodego Zamoyskiego. Zapewne za ich radą rozpoczął on starania o pieczęć kanclerską. Bywał także na dworze królewskim,
gdzie przyjmowano go dobrze. Rozesłał listy do przyjaciół w całym kraju
z prośbą o poparcie u króla i z pozornym spokojem zdawał się czekać na
wynik swoich zabiegów. Do brata napisał: Co wszystko, jeśli się uda, to
dobrze dla domu mego, jeśli nie, tym lepiej dla mojej spokojności9.
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Od tego momentu nabrał śmiałości w piętnowaniu wynaturzeń w państwie, stając się liderem reform naprawczych. Do głosu doszedł jego talent oratorski, widoczny wyraźnie na Radzie Senatu z 26.IX.1762 r. po zerwanym sejmie. Odmówił tam Brűhlowi polskiego szlachectwa i potępił najście bojówki
radziwiłłowskiej na izbę poselską, która w ferworze walki zabrała się do rąbania stronników Familii. Awanturę tę, jako przygotowaną starannie, uznał za
obrazę majestatu. Zerwanie zaś sejmu z powodu wypowiedzenia własnego
wolnego zdania uważał za crimen status, kiedy w izbie poselskiej nie głos
wolny, ale gwałty i wiolencje decydować mają10: ginie ojczyzna nie tylko
złą radą, ale ginie i milczeniem. Przemówieniem tym narobił sobie Andrzej
wrogów. Spotkało się ono z krytyką już chyba na sali, bo w sukurs poszedł
mu kanclerz wielki litewski Czartoryski. Replikę jego ogłoszono w formie
druku ulotnego. Oburzał się, że tak piękne, konstruktywne wystąpienie
skrytykowane zostało od pośledniej mówiących, i to w taki sposób, że Czartoryski będący w senacie przez lat 40 nie obserwował czegoś podobnego.
Mowę Zamoyskiego uznał za doskonałą, dowodził nadto, że do tak godnej
tego senatora mowy sentymenta moje konformuję i przyłączam11.
Zamoyski stał się w ten sposób politykiem ważnym, początkowo
jeszcze w skali lokalnej. Zwracano uwagę jego bratu, ordynatowi, że
wystąpieniem swym pogrzebał pieczęć kanclerską, która ponoć miała
być już w zasięgu jego ręki. Jednakże to wystąpienie nie było popisem
retoryki, rzeczą na pokaz czy konwencjonalnym zamanifestowaniem
troski o sprawy państwowe, jak inne wota senatorskie czy przemówienia
posłów w tym czasie. Dowodzi tego zresztą jego dalsze działanie12.
Czy słowa, od których rozpoczął swój popis oratorski nie były sednem jego
intuicji politycznej? Czy to nie w niej tkwiła przesłanka zachęcająca, 20 lat
później, inteligentnego, młodego wychowawcę jego dzieci do szermierki
piórem? Fakt głoszenia przez ks. Staszica podobnych poglądów wskazuje na
Zamoyskiego jako na jego mentora.
W marcu 1763 r. na pierwszy plan wysuwał wojewoda inowrocławski
kwestię pilnego zawarcia traktatów zaczepno-odpornych z państwami postronnymi oraz podniesienia stanu liczbowego armii. Uważał to za warunek
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istotny dla bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Rzeczypospolitej.
Domagał się przy tym, by zabezpieczyć wreszcie skuteczność obrad sejmowych. Sprawy te wiązał w spójną całość, bo gdy za warunek ubezpieczający
wolność uznał zawarcie traktatów i powiększenie armii, to spokój wewnętrzny widział w konieczności ukrócenia wrogiej działalności możnych. Właśnie
ów liberalizm królewski wobec magnatów uznał za główną przyczynę zrywania sejmów13.
Andrzej Zamoyski był świadkiem bezradności króla polskiego, gdy do jego
stolicy wkroczyły oddziały obcego wojska. Ten incydent pokazuje nie tylko miarę
upokorzenia państwa, któremu taki los przypadł, ale i bezwzględny złodziejski
charakter podwalin pruskiego militaryzmu, który już nie tylko psuciem pieniądza
na gigantyczną skalę budował swój budżet, ale i wzmacniał go zimowym bezpłatnym leżem na obcym bezpańskim terenie. U człowieka wrażliwego, i znającego swoją godność było to szokiem. Stąd też brały się jego gorączkowe
próby zaradzenia złu, które rujnowało gospodarkę państwa cieszącego się
jeszcze ostatnimi chwilami niepodległości. Jednakże, z jego zachowania
nie wynikało przekonanie o nieuchronności kataklizmu, który niebawem
stanie się udziałem Polski. Żądał dokonania uzgodnień z państwami,
których wojska w ciągu przewlekających się postojów i przemarszów,
przyprawiły kraj i obywateli o ogromne straty materialne14.
Śmierć Augusta III ułatwiła mu rozpoczęcie zabiegów o realizację
swoich zamierzeń. Rada Senatu w listopadzie 1763 r. wysłuchała znowu
dość obszernego wystąpienia aktywnego wojewody inowrocławskiego. Charakter i forma jego przemówienia odbiegały od poprzednich jakby większą
łagodnością i chęcią nie drażnienia nikogo. Znalazło to między innymi wyraz
w stwierdzeniu, że mimo istniejącego rozprzężenia wewnętrznego w kraju,
słabości władzy centralnej, ułomności sądów i schorzeń systemu gospodarczego, Rzeczypospolita wyszła z tego obronniejszą ręką aniżeli inne państwa, nawet bogatsza, aniżeli była. W dalszej części przedstawił program na
najbliższy okres. Wezwał do zgody i jednolitego działania, bo wiemy dobrze,
że niezgodą upadamy własną, a cudzą podobno utrzymujemy się jeszcze. Następnie w siedmiu punktach zestawił najważniejsze zagadnienia, wynikające
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z nowej sytuacji i potrzeb. Robił to w taki sposób, jakby był upoważniony do
występowania w charakterze ministra.
I tak bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej mieli zapewnić hetmani,
spokój wewnętrzny winien być wynikiem zgody i miłości, o śmierci króla
powinni zawiadomić obce dwory za pośrednictwem specjalnych posłów,
którzy mieli się rekrutować spośród posiadaczy większej ilości starostw, by
nie obciążano skarbu Rzeczypospolitej. Troskę o dochody państwowe polecał Andrzej podskarbim i hetmanom. Pogrzebem, na koszt państwa, miał
się zająć prymas. Sejmiki prowincjonalne i sejm miały zebrać się jak najszybciej, ale w takim terminie, by nie przeszkodziły w przebiegu kontraktom lwowskim15. Sejm powinien być tak przygotowany, by jego sześciotygodniowy termin trwania wystarczył do zagojenia ran Rzeczypospolitej.
Problem siódmy i ostatni dotyczył formy władzy państwowej. Zarysował
w nim trzy okoliczności władzy, tj.: król, my sami i postronni. Okoliczność
pierwsza wysuwała potrzebę żeby Rzeczpospolita, a nie król sam był mocny.
Dochody ze starostw winno się obrócić na fundusz do opłacania pensji sprawujących urzędy. Pozostałą resztą miał rozdysponować skarb na opłacanie
żołdu dla wojska16.
Mając świadomość powagi chwili i stojącej przed nim niepowtarzalnej
szansy, odegrania swojej życiowej roli, ściągnął do Warszawy posiłki w osobie
brata Jana Jakuba, IX ordynata. Zbliżył się jeszcze bardziej do Czartoryskich,
współpracował ze Stanisławem Poniatowskim. Karierę polityczną ułatwiała mu
żona Jana Jakuba - Ludwika, która zabiegała nawet u samego księcia Repnina.
Stał się wówczas nawet obiektem zainteresowania carskiej dyplomacji. Rolę
jego i możliwości działania doceniała Katarzyna II, która w liście z 8. X.
1763 r. prosiła go, by wykorzystując swoją popularność wpajał wśród współobywateli przekonanie, że wolność i niepodległość Rzeczypospolitej znajdują
najwierniejszego obrońcę w Rosji17.
Andrzej popierał zamach stanu Czartoryskich. Wziął nawet udział w naradzie Familii 23.XII.1764 r. w mieszkaniu stolnika litewskiego w obecności
N. W. Repnina i H. Kayserlinga. Ponadto, byli tam książęta Czartoryscy, bracia gospodarza, i Stanisław Lubomirski. Celem narady miało być rozważenie
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środków zmierzających do zapobieżenia wojnie domowej. Obawiano się jej
w związku z włączeniem przez hetmana wielkiego koronnego trzech pułków
saskich do armii koronnej. Rozważano możliwości uzyskania od carowej
Katarzyny II pieniędzy na zaciąg wojska lub wprost przysłanie oddziałów
wojskowych. Wówczas to St. Poniatowski miał oświadczyć, że opowiada
się zdecydowanie przeciw wprowadzeniu pod jakimkolwiek pozorem wojska rosyjskiego do Rzeczypospolitej. Gdy mu na to Kayserling oświadczył,
że bez tego zabiegu nie zostanie królem, odparł, że woli nim nie być, jeżeli
wybór miałby być poparty cudzymi bagnetami. W tym momencie wojewoda
ruski i Andrzej Zamoyski ofuknęli go, że nie idzie tutaj wyłącznie o to, by
Stanisław August Poniatowski został królem, ale rzeczą najważniejszą jest
zapobiec wojnie domowej. Stanęło na tym, że miano się zwrócić do Katarzyny II o posiłki zbrojne, czemu miał do końca opierać się Poniatowski18.
Osoba Zamoyskiego była znana opinii publicznej w okresie przygotowań do sejmu konwokacyjnego. W pełni wykorzystał tę okazję by zaprezentować swój talent organizatorski i reformatorski. Był w pełni świadom, że w sferach
elit politycznych dojrzewa przekonanie o konieczności powstrzymania procesu
destrukcji państwa, która posunęła się tak daleko, że grozi wszystkim katastrofą gospodarczą. Do zrozumienia zagrożenia przez ogół sejmu droga była jeszcze
daleka, należało najpierw rozpocząć dyskusję o samej konieczności dokonania
reform. Swą Mowę sejmową wygłosił 7.V.1764 r.19. Było to tak ważne wystąpienie, że wpisało się na listę czołowych dokumentów polskiego Oświecenia!20 Dowiódł, że posiada dobre przygotowanie do sprawowania wysokich
urzędów. Zdawali sobie z tego sprawę i Czartoryscy, którzy właśnie dla niego
zagwarantowali ważną funkcję kanclerza, ostatnimi czasy tak bardzo zdeprecjonowaną przez egoizm i prywatę poprzedników21.
Mowa na Seym Convocationis 1764 z 7 maja w Warszawie
J.O. Mści książę prymasie, prześwietny senacie i stanie rycerski!
W osieroconym stanie Rzeczypospolitej naszej, bo bez rady dotychczas, teraz zaś i bez pana, gdy mi mówić przychodzi, i nadzieja podług obowiązków miejsca tego, trudno nie sarknąć, trudno żalu nie wyrazić, tracąc
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najlepszego z królów, a tym bardziej jeszcze tracąc lat tyle panowania jego,
tak sposobnych do uszczęśliwienia ojczyzny naszej. Strata pana lubo tak
wielka, dobrocią Boską być może nagrodzona, strata czasu nie przywrócona
nigdy. Strata pana przez wyroki Króla Królów przygotowanych nas zastała,
zważając to ludzi, z którymi żyjemy, to krzeseł, które osiadamy, to państw
samych ustawiczne przemiany.
Ta strata przywróciła rządy w ręce prymasowskie W.X. Mści Dobrodzieju znającego dobrze, pełniącego chętnie, i prerogatywy, i powinności
urzędu własne, i mając tylko przed oczyma miłość ojczyzny. Przywróciła rządy prześwietnemu senatowi i stanowi rycerskiemu. Jest to dzieło wyroków
Boskich, że w osobach waszych przez urodzenie, ile osób tyle kandydatów
wenerować należy. Jest jeszcze nie mniej tychże wyroków dzieło, że gdy jeden
tylko ukoronowanym być powinien, z was każdy pokazać się może być godnym korony. Oswobodziwszy wolność już w niewoli, przez opaczne wolności
tłumaczenie, wyprowadziwszy z nierządów Rzeczypospolitej, przez opaczną
rządów jej eksplikację. Moim zdaniem nachyloną do upadku wesprzeć, utrzymać, i ubezpieczyć Koronę, jest to więcej jak ją nosić.
To wszystko w tak sprawiedliwym żalu może niejakąś przynieść
folgę, że zaś bez rady dotychczas zostajemy, w tym żadnej nie widzę konsolacji. Inne albowiem stworzenia łatwo wszędzie mając żywność przyzwoicie odziane i uzbrojone z nich każde żyć może w osobności. Człowiek
zaś, obnażony ze wszystkiego, odebrał w rekompensę rozum i mowę, żeby
mógł żyć i żył koniecznie z drugimi. Wzajemne potrzeby nasze prowadzą
nas do społeczności, społeczność być nie może bez rządu, a rząd bez rady;
toć już potrzebna rada. Że zaś i zbawienne być muszą u nas rady; z kogoż
Rzeczpospolita składa rady? Jeżeli nie z nas samych; Z kogoż złożona Rzeczypospolita? Że jeżeli nie z nas samych, stąd wynika, że cokolwiek niszczy
obrady nasze nas gubić musi!
Imaginujmy sobie króla nie chcącego nigdy składać sejmy, zapewne że
nie króla, lecz tyrana imię zaciągnął by na siebie, nie dotrzymaniem wiary,
uwalniał by nas od przysięgi posłuszeństwa sobie, proszęż ten co nieustannie
zrywa sejmy, cóż on innego czyni? Więcej powiem nie składanie sejmów wy22

daje złe intencje, wydaje i osobę, umniejsza dla nas pracy, umniejsza i ekspensy, a tym samym w stanie obrony nas zostawując znimuje. Zrywanie zaś
sejmów tai prawdziwe przyczyny, tai osoby, przydaje dla nas pracy, przydaje
i ekspensy , nadzieją nas łudząc wycieńcza bronienia sposoby, traci ochotę
odejmuje nadzieję.
Imaginujmy sobie nieprzyjaciela w kraju nie chcącego nigdy dopuszczać sejmów, o jak ciężka jeszcze różność między zrywającym! Tamten
nieprzyjaciel, ten zaś syn własnej ojczyzny, tamten wstępnym idąc bojem na
obronie mieć się każe, ten zaś wzajemnej zadufanym przyjaźni śmiertelne zadaje rany, a co większa tymże samym orężem, który się zdawał być wymyślonym na obronę wolności. Odbiera honor panu, odbiera i senatowi, jak by już
być miały ich zgwałcone przysięgi. Odbiera honor izbie poselskiej, jak by już
być miała i ona sprzysiężona na zgubę ojczyzny.
Gdy nam Bóg najłaskawszy pozwala jeszcze czasu a desperować broni, gdy nas gwałtowna Rzeczypospolitej potrzeba do tej sprowadza obrady,
dajmy niezawodne dowody ojczyźnie naszej...22.
Analizując konstrukcję sejmowego wystąpienia, uderza podobieństwo
zwrotów użytych przez ks. Staszica 20 lat później w Uwagach nad życiem
J. Zamoyskiego..., co prowadzi do konstatacji, że tenże znał jej treść i wciąż
cenione przez ordynata znaczenie użytych tam argumentów. To stąd płynie
zapożyczony, wypróbowany i skuteczny zwrot odwołania się do szlachty
jako stanu rycerskiego.
W Mowie zwraca uwagę sposób zdefiniowania bytu zbiorowego, tym
sformułowaniem mógł później natchnąć ks. Staszica do podjęcia tego opisu
w Rodzie ludzkim. Wobec wymogu uzyskania przez mówcę, w miarę możliwości, dużej aprobaty zgromadzenia, bardzo trafnym i nośnym emocjonalnie
elementem wystąpienia, było porównanie liberum veto do samobójstwa całej
klasy rycerskiej! Uważał, że ważniejszą sprawą było wzmocnienie władzy
królewskiej aniżeli kwestia kandydata do korony. Następnie uderzył mocno
w nadużywanie liberum veto, które odbiera honor Panu, odbiera i Senatowi.... Pluralitas winna być przestrzegana na wszystkich szczeblach władzy
państwowej. Nawiązując do Monteskiuszowskiego podziału władzy (sta23

nowienia, egzekucji i sądów) wskazał na potrzebę ustanowienia Rady Nieustającej jako organu władzy wykonawczej. Uznał za ważne wyznaczenie
województwom dochodów w celu regulowania własnych wydatków i niesienia pomocy upadłym obywatelom (szlachcie). Wysunął również potrzebę
kodyfikacji praw23.
Można przypuszczać, że pomysł regionalnej instytucji kredytowej dla
konstruowanego Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, zaczerpnął
ks. Staszic właśnie z tych myśli swego pracodawcy. Przeoczenie badaczy
dziejów Towarzystwa, którzy nie dostrzegli darowizny kredytu inwestycyjno-obrotowego dla mieszczan Hrubieszowa, wynikło zapewne z pobieżnego
potraktowania dzieła inżynierii społecznej ks. Staszica wyłącznie jako organizacji dla włościan o charakterze charytatywnym!
Po przeanalizowaniu spraw dotyczących władzy i wymiaru sprawiedliwości przeszedł mówca do kształcenia młodzieży szlacheckiej, którego zadaniem miało być takie urobienie charakterów, by wychowankowie umieli
kochać i bronić ojczyzny, prawa stanowić i być posłusznymi. Pozwoliłoby to
wyeliminować prywatę, złe traktowanie ludzi przez urzędników, nadużywanie poddanych. Opowiedział się za ujednoliceniem kształcenia. Był pierwszym w Polsce zwolennikiem wychowania państwowego. Edukacja, aby jedna ustanowiona była końcem uszczęśliwienia Rzeczypospolitej. W czasach
Andrzeja Zamoyskiego polskie państwo feudalne dojrzewać zaczynało do
samodzielnej roli wychowawcy24.
Ten proces rozwijać się musiał jeszcze latami by wybuchnąć spontanicznym poparciem dla Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego Staszica.
Postawę Zamoyskiego docenił prof. Nowacki, który opisał ją następująco:
Postulat wychowania obywatelskiego był jednym z fundamentów budowy
Akademii Zamojskiej, przewinął się w pracach Stanisława Leszczyńskiego;
Andrzej Zamoyski na sejmie konwokacyjnym w 1764 r. podniósł również
sprawę ujednostajnienia edukacji podporządkowanej sprawie «uszczęśliwienia» Rzeczypospolitej25.
W kwestii gospodarczej zaczął od rolnictwa, bez którego, jak zaznaczył, żyć nie można, i od którego zależne było osadzenie wsi i przyrost
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naturalny. Manufaktury zaś, przyczyniały się do rozwoju miast i bogactwa
państwa. W postulatach Zamoyskiego zaznaczyło się wiązanie reformy stosunków poddańczych z dążeniem do intensyfikacji rolnictwa i zwiększenia
świadczeń włościan na rzecz państwa. Zdrowy sąd, w duchu merkantylnym,
wypowiedział na temat handlu zagranicznego. Był za importem surowca na
rzecz eksportu towarów. Dobrze prosperującego handlu zagranicznego nie
wyobrażał sobie bez gruntownej znajomości rynków cudzoziemskich, warunków ekonomicznych, prawnych i politycznych państw obcych. W przedmiocie opodatkowania społeczeństwa dostrzegał braki i niesprawiedliwość.
Podatki powinny być rozkładane na wszystkich proporcjonalnie do dochodów, narzucane zaś bez proporcji dochodów każdego i nie na wszystkich ułożone, kraj ubożąc pustoszą. Był zwolennikiem dobrego i mocnego pieniądza,
którego wartość nie odbiegałaby od nominału, jeśli chciało się mieć zaufanie
do niego tak ze strony własnego społeczeństwa, jak i zagranicznego kontrahenta. Sprzeciwiał się fałszowaniu monety, które niszczyło ekonomikę kraju,
przynosząc zysk fałszującemu. W zakresie polityki ekonomicznej rządu za
najpilniejszą sprawę uznał zaludnienie i zagospodarowanie upośledzonych
pod tym względem prowincji kraju. Domagał się wprowadzenia jednolitego
systemu miary26 i wagi27.
Wydaje się mało prawdopodobne, by obok tak sformułowanego
programu gospodarczego ks. Staszic mógł przejść obojętnie. Jako młody
umysł, bezpośrednio po studiach, mając jeszcze w pamięci myśli i słowa szanowanych profesorów, otrzymuje do rąk tekst mowy sejmowej z programem
naprawy państwa. Dokument ten poznaje w dziesięć lat po I rozbiorze Polski,
i dostrzega, że wyprzedza on tenże rozbiór jeszcze niemal o dekadę. Czy w tej
sytuacji nie zadawał sobie retorycznego pytania: Co by się działo z państwem,
gdyby ten program naprawczy został zrealizowany? Czy w takiej sytuacji rozbiór
państwa byłby nieuchronny?
Polska społeczność polityczna w 1773 r., gdy marszałek A. Poniński
uchwałą sejmu rozbiorowego legalizował grabież ojczyzny, zachowywała się
jak stado baranów prowadzonych na rzeź. Jedynym przytomnym wtedy był
Tadeusz Rejtan. Przypłacił ów protest wyrokiem za zakłócenie obrad sejmu,
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utratą majątku i w konsekwencji obłąkaniem! Polacy potrzebowali dekady
na otrząśnięcie się z zaskoczenia i przewartościowania faktu, że wpajany im
przez jurgeltnych polityków pewnik, jakoby słabość ojczyzny była jej najważniejszą bronią, jest fikcją!
Wydaje się, że po takiej traumie, która obudziła rzeczywistą patriotyczną aktywność niezależnego myślenia w polskiej inteligencji, niepomiernie wzrosła sława dygnitarza, który był autorem takiego programu naprawy
państwa, na długo przed jego katastrofą. Wymiana pokoleń i potęgujące się
bolesne odczucie upokorzenia sławy przodków, stwarzały grunt podatny na
przypomnienie haseł reformy państwa. Konstrukcja programu, i zainspirowanie jego treścią młodego nauczyciela, pozostanie wieczną zasługą Andrzeja
Zamoyskiego. Zaś ks. Staszic, za twórcze przekucie Mowy sejmowej w Uwagi (nad naprawą państwa polskiego), w nagrodę otrzyma sławę człowieka,
który jako pierwszy w polskiej historii zatrząsł sumieniem narodu.
Wyrażenie nowych poglądów i podsuwanie pozytywnych rozwiązań nie
należało wówczas do rzeczy prostych i bezpiecznych. Zdawał sobie z tego sprawę Zamoyski i dobrze rozważył swoje przedsięwzięcie. Wiadomo, że z chwilą
ukazania się pierwszego tomu rozprawy S. Konarskiego mocno zagrzewał autora
do kontynuowania rozpoczętego dzieła. Pisał: Zdaje mi się, żeby się to z wielkością umysłu Wmci pana nie zgadzało, gdybyś dla obawiania się, jakich
sentymentów przeciwnych miał się wstrzymywać od wydania drugiej części
zbawiennego Rzeczypospolitej dzieła swego. Obaj z Konarskim mogli wówczas liczyć na poparcie Czartoryskich. Ta korespondencja zdradza jego żywe
zainteresowanie publicystyką reformatorską, i stawia w rzędzie rzeczywistego odkrywcy talentu ks. Staszica.
Znane kulisy przygotowań do elekcji St. Poniatowskiego, w których
Zamoyski poparł jego kandydaturę, wskazują że zrobił to w obawie przed
wojną domową. Początkowo nie był zainteresowany osobą stolnika litewskiego. Króla widział raczej w ks. Auguście Czartoryskim. Po elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego połączona konfederacja koronna i litewska
wysłały deputację do niego, w skład której wszedł również Andrzej Zamoyski. Po uroczystej koronacji Stanisława Augusta w konwikcie bernardynów
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w Warszawie 15.IX.1764 r. przemówił, przypominając delikatnie królowi
o trudnościach, które trzeba było pokonać w związku z jego kandydaturą.
Nadmienił również o wielkich monarchów rekomendacji. Chodziło przede
wszystkim o Fryderyka II i Katarzynę II, których wojska gotowe do interwencji zbrojnej gwarantowały wybór Poniatowskiego28.
Wypada podzielić pogląd prof. Orłowskiego, że Mowa sejmowa (jej zawartość programowa i emocjonalna) uczyniła z Zamoyskiego wartościowego
kandydata do pieczęci kanclerskiej Rzeczypospolitej. Wydaje się, że także
błyskotliwy umysł króla bez wahania odgadł, że ma przed sobą wybitną osobowość, tym cenniejszą, że w gronie swoich stronników.
W drugim dniu obrad sejmowych 4.XII.1764 r. prymas w imieniu izby
senatorskiej przedstawił kandydaturę Zamoyskiego na kanclerza wielkiego
koronnego Wybór ten poparła izba poselska i król oddał pieczęć Andrzejowi
a wręczając ją Stanisław August powiedział między innymi: A gdy doświadczenie jest najlepszym zdolności dowodem, ciebie wzywam do boku mego,
panie Zamoyski, wojewodo inowrocławski. Byłeś przykładnym i powszechnie
chwalonym Trybunału Koronnego marszałkiem, byłeś odważnym i bez pochlebstwa głośno mówiącym w oczach majestatu i narodu senatorem. Byłeś
nieprzestannie królowi wiernym i lubo gorąco żarliwym, jednak zawsze roztropnym obywatelem. Bądź, czym byłeś, nieodmiennie, a będą, spodziewam
się, mylić się często potomkowie nasi nie wiedząc pod imieniem wielkiego
kanclerza Zamoyskiego, czy o Janie, czy o Jędrzeju mowa29.
Zaczął się rodzić realny program gospodarczy, który przyjmowała
część oświeconej i ekonomicznie postępowej magnaterii i szlachty. Jego
główne punkty, jak reforma pieniądza, uruchomienie manufaktur, nadanie
większej swobody ministrom, mogły być zrealizowane dopiero za panowania Stanisława Augusta. Jedną z zasadniczych przyczyn niemożności wcześniejszej realizacji nowych zasad gospodarczych była, obok przesądów i prywaty pewnych odłamów szlachty, brutalna interwencja zaborczych sąsiadów
w przebiegi obrad sejmowych. Wprawdzie tylko trzy lata trwało kanclerstwo
Andrzeja Zamoyskiego, ale istnieje poważna trudność w odtworzeniu
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tego okresu jego działalności. Zasadniczą przeszkodą jest niezwykłe
ubóstwo i fragmentaryczność źródeł, które obrazowałyby tak liczne zainteresowania i czynności nowego kanclerza30.
Teoretyczne założenia w zakresie uporządkowania Rzeczypospolitej
skupiały się u niego w trzech podstawowych punktach. Na pierwszym miejscu stawiał sprawy ekonomiczne (materie ekonomiczne), które uważał jako
fundament wszystkim innym Rzeczypospolitej interesom. Drugie miejsce dał
kwestiom wojskowym, następne zaś wymiarowi sprawiedliwości. Właściwe uregulowanie wymienionych spraw zapewniłoby tak ciągle przez niego
podkreślany porządek, który, jak twierdził, jest duszą wszystkich przedsięwzięć. W wysuniętych problemach widział logiczny i rzeczowy związek.
Gdy majątek obronę obmyśli wewnętrznego uszczęśliwienia, dozór staje się
zaraz publicznych obrad po tamtych pierwszym celem. Jak widać, już niemal
od pierwszych wystąpień na forum publicznym, jeszcze w okresie przed objęciem urzędu kanclerza, krystalizowały się jego poglądy na reformy. Pełny
kształt nadał im dopiero w Mowie na sejmie konwokacyjny 1764 r. Uzyskały
one aprobatę sejmów konwokacyjnego i koronacyjnego. Uchwały tychże
sejmów przyoblekły te koncepcje w realny kształt. Zamoyskiemu zależało
na tym, by konsekwentnie realizować nakreślony plan przemian, przy tym
nie dopuszczając do wypaczenia charakteru powołanych w tym celu instytucji31.
Sposób na ulepszenia sytuacji Rzeczypospolitej widział głównie w kolegialności pracy najważniejszych organów wykonawczych i wymiaru sprawiedliwości. Postulował zatem rozszerzenie składu osobowego takich instytucji, jak:
sądy asesorskie, Komisja Skarbowa, Rada Wojskowa, trybunały. Dostrzegł potrzebę ustanowienia Nieustającej Rady sejmowej, oddania władzy wykonawczej
radzie przybocznej, zaś całej władzy sądowniczej niezawisłym sądom. Przez
radę przyboczną nie rozumiał dawnej instytucji Senatu. Bronił mieszczan
i miast, które upadły gospodarczo w Rzeczypospolitej i pozbawione były
udziału w życiu politycznym. Ganił stanowisko Komisji Skarbowej, która
dopuściła do ruiny rolnictwa przez niewolę poddaństwa i taksę ich głowy
wbrew prawu Boskiemu, a w cudzych krajach daną wolnością stoi. Wytykał
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brak manufaktur i trudności w wymianie handlowej na skutek ceł i myt. Karcił nierówność w opodatkowaniu społeczeństwa32.
Zapowiedział, że na łaski królewskie mogą liczyć tylko zasłużeni
dla kraju. Wzywał króla i szlachtę do większej troski o interesy publiczne,
zwłaszcza o zabezpieczenie ojczyzny przed niebezpieczeństwem zewnętrznym. Uważał za najważniejszą rzecz wynalezienie środków na utrzymanie
armii, nie poprzez podwyższenie podatków, ale dzięki ulepszeniu gospodarki publicznej. Równie pilne było zreformowanie wymiaru sprawiedliwości,
by gwarantował on spokój wewnętrzny. Powtarzając myśl kodyfikacji praw,
upomniał się o ich właściwą egzekucję. Za warunek pomyślnej realizacji zamierzeń uznał podniesienie ogólnego poziomu intelektualnego klasy politycznej, dlatego też domagał się ustanowienia przyzwoitej edukacji dla młodzieży szlacheckiej33.
Ocena wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia państwa, dokonana
przez Zamoyskiego z pozycji kanclerskiej, brzmi echem w całej publicystyce
i dokonaniach ks. Staszica. Natomiast, ironią losu pozostaje jego nieobecność w świadomości współczesnego polskiego społeczeństwa.
Niestety, mylił się król wróżąc mu sławę jego pradziada, - dopiero w dwa
wieki po śmierci doczekał się uznania potomnych za reformy agrarne w swoich majątkach ziemskich. Skromny medal z napisami: Andrzej Zamojski Wielki
Kanclerz Koronny 1716-1792 /Pierwsze oczynszowanie włościan w Ziemi Ciechanowskiej, Bieżuń 1760 zaprojektowała i wykonała Stanisława Wątróbska na
zlecenie Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego w 1984 r.34.
S. Czarnowski, autor wstępu do krytycznego wydania Przestróg dla
Polski, dokonał zestawienia pierwszych reformatorów rolnictwa w owym
czasie i tak: pierwszy wyzwolił poddanych dóbr Bieżuń na Mazowszu, począwszy od 1760 r., Andrzej Zamoyski, późniejszy kanclerz; drugi ksiądz
Paweł Ksawery Brzostowski, referendarz litewski: dobra Merecz, przezwane
Pawłowem, urządzenie włościan ukończone w 1769 r.; trzeci Joachim Litawor Chreptowicz, podkanclerzy litewski: Szczorse i Wiszniew w województwie nowogródzkim - zamienił pańszczyznę na stałą daninę w ziemiopłodach;
Stanisław Poniatowski, podskarbi litewski, synowiec króla dobra Korsuń,
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liczące około 400 tys. poddanych, uwalnianie rozpoczęto w 1777 r.; w 1789
większość poddanych już wyzwolona35.
Kanclerz był głęboko przekonany o dobrej woli nowego monarchy
i nie szczędził mu słów pochwał. Był rad, że weszły w czyn jego postulaty reorganizacji naczelnych urzędów i wdzięczny pozostał królowi, że
już w początkach swego panowania zlikwidował w ministeriach wszystko,
co mogło mieć absolutności pozór. Sam król dał tu dobry przykład. Mając
wyłączną władzę nad czterema regimentami gwardii, poddał je pod zarząd
Komisji Wojskowej. Poza tym uruchomił poselstwa przy obcych dworach.
Najwięcej jednak cieszył Zamoyskiego fakt, iż przy ocenie ludzi zaczął się
król kierować nie względami na schlebianie i bliskość boku nadskakujących
mu dworaków, ale istotnymi zasługami. Król z kolei wiązał z jego osobą
nadzieję na przeprowadzenie zmian i usunięcie mankamentów ustrojowych, społecznych i gospodarczych. Kanclerz to wyczuwał i starał się
wcielić w życie swoje zamierzenia36.
W przeddzień 1766 r. zawiązywane konfederacje i obietnice szlachty stania przy królu i rządzie pozwalały sądzić o pomyślnym wybrnięciu
z kłopotów w sprawie dysydentów i innych kwestiach związanych z przywróceniem porządku wewnętrznego. Optymistycznie mogło nastrajać dość
zdecydowane stanowisko posłów odnośnie interwencji zagranicznych w stosunki wewnętrzne Rzeczypospolitej. Optymizm u kanclerza wywodził się
z faktu, iż Katarzyna II w swej deklaracji złożonej u króla dała mu swobodę
działania. Podobno wpłynęło to na jeszcze większą troskę Stanisława Augusta
o dobro publiczne. Zamoyski doceniał znaczenie dobrosąsiedzkich stosunków
z Rosją. Znał dobrze intencje Katarzyny II w zakresie gwarancji praw Rzeczypospolitej, dążył więc do tego, by carowej nie drażnić. Dlatego w odpowiedzi na
prowokujący głos ks. Repnina w sejmie 1766 r. zapewniał go o lojalności Polski
wobec Katarzyny II. Wyraził także nadzieję, że sejm weźmie pod uwagę jej życzenie, by wyznawcy religii grecko-katolickiej nie byli poszkodowani.
Bieg wydarzeń pokazał, że Czartoryscy nie wtajemniczyli go w swe
plany, a dążeń Repnina i koniunkturalnie wspierających go ambasadorów
pruskiego, angielskiego, duńskiego i holenderskiego nie miał szans poznać.
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Ich zabiegom, o przyznanie praw innowiercom, sprzeciwiał się nuncjusz
Wiskonti, który opowiadał się za nietykalnością przywilejów katolicyzmu.
Intersa wyznaniowe poplątały się w kłąb potworny ze względami polityczno-państwowymi, stąd wywiązała się niezwykle energiczna agitacja
biskupów Sołtyka i Krasińskiego, potem konfederacje Toruńska, Słucka
i Barska, czynna interwencja Rosji, a bezpośrednim następstwem zaburzeń był pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej. Dysydenci zostali wykorzystani instrumentalnie i nic na tym nie zyskali37.
Zaistniała sytuacja obciąża największą odpowiedzialnością sterników
nawy wyznaniowej w Polsce. Czy byli tak tępi, czy też gorliwość misyjna
przesłoniła im trzeźwość myślenia? Swą nierozważną postawą, w kwestii
równych praw dla religii grecko-katolickiej, wytrącili ze stanu równowagi
maleńki kamyczek, którzy zrodził lawinę! Zapoczątkowali w ten sposób także proces zniszczenia Unii Brzeskiej - wielkiego dzieła swych przodków.
W działalności kanclerskiej Andrzeja Zamoyskiego dadzą się wyraźnie wydzielić następujące problemy jak: administracja i sądownictwo, miasta, kwestie monetarne, przemysł manufakturowy, oświata. W kręgu zainteresowań kanclerza, natychmiast znalazły się i pozyskały w nim czułego
opiekuna i obrońcę miasta, których problemy tak fatalnie odbiły się na stanie
życia ekonomicznego Rzeczypospolitej. Potrzebę podniesienia ich z upadku
widział i król, który jeszcze przed elekcją mawiał, że nigdy nasz kraj cudzym równać nie potrafi, póki miasta u nas nie zakwitną. Widoczne było to
w aktywnym zaangażowaniu się Zamoyskiego w pracach Komisji Dobrego
Porządku i niemalże codziennej trosce, z jaką wnikał w tę problematykę.
W nim to dopatrywano się inicjatora i patrona warszawskiej Komisji Boni
Ordinis. Zaczął swe działanie od czynników ograniczających pracę samorządu miejskiego, handlu i rzemiosła. Przypomniał zakres kompetencji sądów,
które rozpatrywały sprawy miast i mieszczaństwa oraz postanowienia sejmu
konwokacyjnego z 1764 r. w zakresie ograniczenia szkodliwości działania
jurydyk szlacheckich i starostów. Domagał się rozwinięcia wymiany handlowej i produkcji manufakturowej. Do pilnego uregulowania swych żywotnych
interesów skłaniali go także sami mieszczanie, zarówno z miast wielkich, jak:
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Kraków, Lwów, Poznań oraz małych, jak Wąwolnica. W licznych skargach,
przepełnionych goryczą, brzmiała podobna nuta. Zamoyski czytał podobno
wnikliwie wszystkie dochodzące doń pisma i listy. Interesował się autorami
tych listów, miał doskonałą pamięć i znał wielu ludzi i ich osobiste sprawy.
Brak zainteresowania losami miast najwyższych czynników państwowych,
upadek gospodarki miejskiej, zanik wymiany handlowej, skostnienie produkcji rzemieślniczej, niedorozwój i anemia zakładów manufakturowych,
oto najczęściej powtarzające się argumenty suplik38.
Analiza programu gospodarczego Andrzeja Zamoyskiego w okresie
jego kanclerstwa, i powszechnie uznawany jego dominujący wpływ na poglądy gospodarcze ks. Staszica prowadzą do wniosku, że tenże racjonalnie
wykorzystał zdobytą wiedzę, także w swych prywatnych przedsięwzięciach.
Nie powinno, więc dziwić późniejsze wyłożenie przez niego wielkich sum na
rozwój przemysłu i handlu w Hrubieszowie.
Ks. Staszic, z rąk pierwszego prywatnego właściciela Dóbr Hrubieszów, powinien
przejąć co najmniej trzy jurydyki położone na obrzeżu miasta. Podzamcze i Przy
Parkanie, wzmiankowane były już w umowie dzierżawnej z 1790 r.39 o istnieniu
jurydyki Plebańskiej świadczy pośredni zapis leśniczego F. Langa(?) naniesiony na wykreślonym dla niego szkicu planu Hrubieszowa w 1812 r.40. Nie
zachowały się w źródłach TRH żadne informacje o terminach ich likwidacji.
O osobistym zaangażowaniu ks. Staszica w rozwój przemysłowy tego miasta
świadczą odkryte, a nie publikowane jeszcze jego autografy, na umowach
dzierżaw placów, czy podaniach o kredyt inwestycyjny.
Wcześniej, w okresie, gdy po Rzeczypospolitej plądrowały bezkarnie obce armie i kraj zasypany był obcą walutą, Zamoyski odradzał otwieranie mennicy. Z całej mocy domagał się redukcji złej monety, kiedy dla
podłości tej monety my płacić musimy we dwoje drożej wszystkie do nas
przychodzące towary, czemuż za wychodzące od nas równie brać nie mamy
dla odjęcia, czyli bijącym, czyli przywożącym, wszelkiego zysku?. Pochwalił
manifest podskarbiego wielkiego koronnego o zakazie brania złej monety na
komorach celnych. Trzeba dodać, że fatalnymi skutkami chaosu monetarnego
w Rzeczypospolitej zajmowano się już od pewnego czasu. Dążności do poprawy
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zawierały się głównie w żądaniu ujednolicenia pieniądza. Dostrzegano, iż jednym z zasadniczych następstw tego stanu rzeczy było zachwianie gospodarki państwowej i pogłębiający się upadek zamożności społeczeństwa. Mniej
żalu będzie miał chudeusz, mieszczanek, ubogi chłopek, pracowity rzemieślnik (a tych ludzi najwięcej), bo bogaczów mało, kapitalistów nam nie stało,
a o tych nie trzeba się frasować, dla nas szkoda byłaby, a dla nich szkódka.
Z racji redukcji zepsutych pieniędzy zwrócił się w lutym 1761 r. do brata
Jakuba, aby przykładem innych, w swoich dobrach eliminował złą monetę.
Informował brata także o mającym się odbyć sejmie w celu uregulowania
spraw monetarnych.
Zabrał głos w sprawie mennicy także jako kanclerz. Ponownie sądził,
że to sprawa przedwczesna i nieaktualna. Dla podniesienia wartości monety
polskiej potrzebna byłaby jej koekwacja z zagraniczną. Było to niemożliwe
z powodu powszechnego psucia pieniądza i fałszerstw. Ponieważ, jak twierdził, kurs pieniądza jest to interes publiczny wszystkich krajów dla utrzymania komercjów między sobą, tak życzyłbym przytrzymać się z tą materią do
generalnych traktatów. Za redukcję złej monety, która zapobiegała stratom
gospodarczym, podziękował podskarbim41.
Udało się prof. Orłowskiemu udokumentować, jeszcze z okresu przed
kanclerską aktywnością Zamoyskiego, wiele jego poczynań w kwestiach
monetarnych, w których był czuły na wszystkie objawy rynku niweczące
jego dzieło. Pamiętał jak wiele wysiłku kosztowało go porządkowanie własnych dóbr ziemskich. Dopiero po latach Fryderyk Wielki przyznać się miał
do finansowania toczonych wojen kosztem, psucia polskiej monety. W chwili
wystąpienie na Radzie Senatu z 26.IX.1762 r., po zerwanym sejmie, Andrzej
Zamoyski tej wiedzy posiadać jeszcze nie mógł. Zadziwia, więc jego głęboka
znajomość zagadnienia.
Jednym z przedsięwziąć królewskich, podjętym z dużym rozmachem,
była Kompania Manufaktur Wełnianych. Była ona jedną z pierwszych poważniejszych inicjatyw na polu ożywienia przemysłowego w Rzeczypospolitej, chociaż zmierzała głównie do aktywizacji gospodarczej okolic Warszawy
i Mazowsza. Sprawą uruchomienia zakładów przemysłowych był kanclerz
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żywo zainteresowany, więc chyba nie tylko z urzędu znalazł się jego podpis pod ustawą powołującą do życia nową instytucję. Kompanię, pomyślaną jako spółkę akcyjną, zawiązano 11.IV.1766 r. przy współudziale kapitału
magnackiego i mieszczańskiego, gromadząc 43.200 czerwonych złotych. Jej
ustawę przedłożono do aprobaty królewskiej, którą Stanisław August akceptował 16 kwietnia, a do Metryki Koronnej wpisana została 26.V.1766 r. Król
skorzystał z przywileju danego mu przez Ustawę i na prezesa tej Kompanii
wyznaczył i mianował w dniu 21.IV.1766 r. Zamoyskiego. Akcje były pierwszymi papierami kredytowymi w Polsce. Kompania jednakże działała źle.
Z zamówień, jakie realizowała, znane jest tylko jedno dotyczące sprzedaży
2 tys. kapeluszy dla gwardii królewskiej. Chyba z braku nadzoru powstały
nadużycia finansowe. W sierpniu 1767 r. aresztowano majstra pończosznika
Weissa, który nie potrafił rozliczyć się z wydatków. Stało się to zaraz po
pokazaniu królowi pierwszej produkcji pończoch. Na skutek jakichś braków
kasowych zbiegł z Golędzinowa farbiarz Żapski, a dyrektor fabryki sukienniczej na Lesznie, Thlamm, dopuścił się również nieprawidłowości finansowych42.
Zwykła ironia losu sprawiła, że podobną porażkę poniósł ks. Staszic
w produkcji kołder w Hrubieszowie, dając się podejść lubelskiemu fabrykantowi Rechanowi, który swą propozycję biznesową złożył w języku niemieckim. Wyłożone wtedy pieniądze odzyskało Towarzystwo dopiero przejmując od żyranta - doktora powiatowego Wolnickiego kamienicę (w wyniku
układu). System kredytowy nadany Towarzystwu okazał się rewelacyjnie
skuteczny. Był bardzo dobrym bodźcem rozwoju przemysłowego makroregionu hrubieszowskiego, nie ingerował w samo przedsięwzięcie, tylko rygorystycznie pilnował: celowości wykorzystania środków, terminowości spłat
i zabezpieczenia hipotecznego. Ks. Staszic do jego budowy czerpał wiedzę na temat oszustw kredytowych, nie tylko z teoretycznych rozważań
ze swoim pracodawcą w czasie pobytu w Zamościu, ale także z praktyk
stosowanych przez dzierżawców na terenie Ordynacji.
Kanclerz brał udział w pracach Komisji Porządkowej i Ekonomicznej
Warszawskiej. Bronił kupców krajowych przed uciążliwymi cłami, zaczęto
34

więc szukać u niego sprawiedliwości niemal w każdej sprawie. Wyróżniał się
pozytywnie wśród ówczesnych dygnitarzy, przywykł do rzetelnego i odpowiedzialnego traktowania swej funkcji.
Wśród opracowanych projektów w sprawach miejskich, za jego kanclerstwa, znalazł się następujący: Ubezpieczenie handlów i rzemiosł po miastach większych i miasteczkach królewskich, na sejmie 1766 r. przedstawił
projekt, który nie stawiał przeszkód żadnemu mieszczaninowi w dostaniu
się do cechu. Nie przewidywał tam likwidacji cechów, a jedynie ich modyfikację43.
Polskich polityków, z błogostanu utarczek sejmowych, boleśnie wyrwał książę Repnin wypełniając otrzymaną instrukcję dyplomatyczną porwał
do Kaługi 3 senatorów i posła. 13.X.1767 r. na znak protestu, przeciw bezczynności króla wobec poczynania dyplomaty rosyjskiego, Andrzej Zamoyski złożył swój urząd.
W dziejach Rzeczypospolitej wystąpiły chyba tylko dwa wypadki złożenia pieczęci z motywów politycznych. W 1652 r. Ossoliński wolał wziąć
poselstwo do Rzymu aniżeli piastować kanclerstwo. Zamoyski zaś złożył
swą pieczęć, gdy zauważył, że król nie może wyjednać uwolnienia porwanych senatorów. Odpychała go zwłaszcza czczość przemówień, w których
z patosem wyrażono oburzenie, ale brakło chętnych do złożenia urzędów
wśród dygnitarzy państwowych. Dla Zamoyskiego, który przeżywał mocno
tragizm porażki najwyższych władz i całą grozę położenia Rzeczypospolitej, był to nader bolesny cios. Jego czyn nie zaskoczył króla, który był o tej
decyzji poinformowany przez Repnina, niebawem po uzgodnieniu wspólnej
dymisji z ministrami, którzy chyłkiem się z niej wycofali. Stanisław August
odegrał więc, że był rezygnacją zmieszany i przygnębiony, chociaż wyraził
swe myśli precyzyjnie: Niech każdy z nas ma przed oczyma, że pełnić urząd,
nie rzucać go powinien dobry obywatel w najgorszym czasie, bo najbardziej
w takim dobrej, cnotliwej i rozumnej usługi potrzebuje ojczyzna44.
Nie można odmówić racji królowi, w wypowiedzi której jakby brzmiało echo ze wstępu z Mowy sejmowej Zamoyskiego. Wydaje się, że ekskanclerz
po kolejnych porażkach (lekcja I rozbioru, odrzucenie jego Kodeksu), musiał,
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chyba nie tylko w duchu, przyznać głęboki sens słowom króla. W odległej
przyszłości, ks. Staszic jakby wyciągając wnioski z doświadczenia życiowego Zamoyskiego, walczył do końca o swoje racje zrównoważonego rozwoju
gospodarczego kraju. Złożył dymisję dopiero wtedy, gdy nie miał już żadnej
praktycznej możliwości działania. Słowa króla, skierowane do jego pracodawcy, będące jakby jego dewizą, miał on sam po latach realizować.
Warszawska ulica zareagowała na zachowanie ekskanclerza patriotycznym wierszem, ale dla losów kraju nie miało to już żadnego znaczenia.
Czemu Zamojski złożył pieczęć o tej dobie,
Niżeli swej Ojczyźnie wolał szkodzić sobie.
Cnota nie znając wstrętu nagannego
Jaśnieje blaskiem honoru trwałego.
Nie bierze krzeseł lub je składa, ani
Uważa, czy to lud chwali, czy gani.
Przystań gminie niezbyły winić Zamojskiego,
Że teraz złożył urząd kanclerza wielkiego,
Nie przyjmuje honorów lub je składa cnota
Zamojskich, według zdania, jak sądzi prostota.
Miłość kraju kazała wziąć pieczęć Janowi,
Kraju miłość kazała złożyć Jędrzejowi,
Jan przyjmując a Jędrzej składając honory
Ojców Ojczyzny oba zasłużyli wzory45.
Rozważne i starannie maskowane postępowanie króla powoli przynosiło efekty, ale wymagało cierpliwości, ofiarności i pokory, a tej stanowi
rycerskiemu wciąż brakowało.
Bardzo mocno przeżył Andrzej upokorzenie rozbioru, które niebawem nastąpiło.
Zazdrościł bratu, że z racji pobytu za granicą nie weźmie udziału w sejmie zatwierdzającym utratę terytorium. Dotknęła go materialnie grabież dokonana przez
wojska zaborcze. Duże straty poniósł w dobrach bieżuńskich i kutnowskich,
ale nic mu nie zabrano, co niestety przytrafiło się Czartoryskiemu46. W tym
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czasie, na skutek ogołocenia spichlerzy chłopskich i dworskich, zagrożone
zostały wiosenne zasiewy w r. 1773, w będącej pod jego opieką Ordynacji.
Pocieszał Stanisława Augusta, że pomimo klęski istnieje wciąż możliwość
wyjścia z kryzysu i jest ona nadal w ręku rządu i narodu. Ostrożnie doradzał
podjęcie działań nad podniesieniem gospodarczym kraju i wzmocnieniem
jego obronności. Czynił to w głębokiej tajemnicy przed zaborcami. Liczył, że
rozwój manufaktur pomoże wykorzystać rodzime surowce do przyśpieszenia
rozwoju gospodarczego. Stawiał królowi za wzór urządzenia pruskie, a zarazem ostrzegał, że całe powodzenie przedsięwzięcia będzie leżało w rękach
młodego pokolenia. Zamoyski dostrzegał siły tkwiące w masach włościańskich
i liczył na nie. Orłowski cytuje relację córki Anny o sugestii przedstawionej Poniatowskiemu: WKMość, odrzekł tenże, nie masz prawa powiększać armii bez
zezwolenia sejmu i gwarantów, ale chłop nasz prędko się na żołnierza wyrobi, byle mu dobrych dano oficerów47.
Wiele lat później, ks. Staszic także doceni znaczenie tkwiącego w chłopach
potencjału demograficznego.
Pogarszający się stan zdrowia, IX ordynata zamojskiego Jana Jakuba
i brak męskiego potomka, stawiał przed Andrzejem szansę na przejęcie wielkiej fortuny ziemskiej. Negocjacje rodzinne trwały długo, obaj byli doświadczonymi ludźmi interesu i dawno wydobyli swe majątki rodowe ze stanu
zadłużenia. Gdy niebawem nadciągnęła katastrofa I rozbioru Rzeczypospolitej (1772 r.) ekskanclerz całkowicie usunął się z życia politycznego, koncentrując swe siły na zarządzaniu własnymi dobrami. Ordynacja przecięta
została kordonem granicznym. Sytuacja ta postawiła ordynata w podwójnej
podległości, dotychczasowej pod polskiego króla i ustanowionej zaborem
pod austriackiego cesarza. Gdy dojdzie do rodzinnej ugody, Andrzej będzie
ją przejmował dwukrotnie ok. 1780 r. Część większą austriacką w zamojskiej
kolegiacie, zaś polską w kościele parafialnym w Turobinie, którego prepozyturę po kilku latach odda ks. Staszicowi.
Władze austriackie stosowały wobec ekskanclerza podwójną grę. Z jednej strony zabiegały o wciągnięcie znaczącej w owym czasie osobistości, na
ich przejętym terytorium, w orbitę wiedeńskiego dworu, z drugiej zaś strony
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przywiązywały bardzo dużą wagę do twierdzy zamojskiej i przejęły ją z rąk
Ordynacji. Kariera, na austriackim dworze, dla posiadacza tak wielkiej fortuny nie była łatwa, chociaż podobno w Wiedniu miano o nim jak najlepsze
zdanie. Kaunitz mówił na jego temat, że to czysta, jasna, imponująca postać,
imponuje wrogom. Po tytule hrabiowskim otrzymał Andrzej godność deputata Stanów Galicyjskich. Funkcję tę starał się wykorzystać do obrony spraw
związanych z Ordynacją. Interesował gubernatora kwestią zatwierdzenia
praw Ordynacji.
Ks. Staszic twierdził, że Andrzej był inicjatorem Stanów. Potem spływały na niego pochwały cesarskie: 7.I.1784 r. za łaskawe obchodzenie się
z poddanymi, 23.XII.1784 - cesarskie zadowolenie z przyjęcia kolonistów
niemieckich. Dwór austriacki prowadził chytrą politykę wobec Zamoyskich.
Z jednej strony dawał znać, iż znajdują się oni w kręgu łask cesarskich, z drugiej zaś zwlekał z załatwieniem ich próśb w sprawie zatwierdzenia statutu
Ordynacji. W dalszym ciągu pozostawali oni w charakterze dobrze widzianych, ale zależnych petentów48.
Król Stanisław August także zabiegał o wykorzystanie nieprzeciętnego talentu ekskanclerza i z chwilą ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej (Komisja
nad edukacją młodzi narodowej szlacheckiej dozór mająca) w 1773 r. włączył go
do jej składu. Zamoyski wierny swym poglądom podjął to wyzwanie by zwrócić
uwagę społeczeństwa na przygotowanie młodego pokolenia do jego życiowej roli. Zajęcie się budową systemu kształcenia i wychowana młodzieży
odpowiadało jego koncepcji wykorzenienia zła oraz ratowania zagrożonego
bytu państwa. Brał udział w pierwszych zebraniach, które kładły podwaliny
pod nowe reformy oświatowe. Wspólnie z Michałem Poniatowskim i Joachimem Chreptowiczem zalecał taktykę łagodną, by nie drażnić przeciwników i opozycjonistów. Przykładał się, by dobra wakujące po jezuitach
nie poginęli przez różne sposoby i żeby zupełnie byli obrócone na szkoły
publiczne49. To jego zasługą i Wybickiego było uporządkowanie tej kwestii oraz likwidacja nadużyć biskupa Massalskiego na Litwie.
Wcześniej, mając świadomość konieczności przygotowania wykwalifikowanych kadr nauczycielskich, domagał się z trybuny sejmowej zapro38

wadzenia odmiennej od dotychczasowej edukacji młodzieży szlacheckiej.
Rozmiłowany w ideale równości, żądał Zamoyski jednej w całym państwie
ustanowionej szkoły. Szkoła państwowa, jednakowa dla wszystkich, winna
spełnić podwójne zadanie: uformować serce i umysł, czyli ukształtować charakter i dać wiedzę, ale nie abstrakcyjną, tylko taką, która możliwą będzie
do zastosowania w życiu praktycznym. W tym celu radził oprzeć program
nauczania o historię, która daje siłę do objęcia rządów, poucza o przyczynach
upadku i powstania narodów, w niej każdy się doczyta, że wolności utrzymanie od jedności, tj. od zgody wewnętrznej i od praw egzekucji zawisło,
ona pokaże, czego chronić się należy, by Rzeczypospolita nie zamieniła
się w monarchię. Działalności oświatowej tym chętniej oddawał się, że był
przekonanym, iż jedynym ratowania swego narodu środkiem jest dobre młodzieży wychowanie i gruntowne oświecenie. Zasłużył się też, jako obrońca
funduszów edukacyjnych, jakie w nikczemny sposób niektórzy członkowie
Komisji Rozdawniczej po likwidacji zakonu Jezuitów rozdrapywać poczęli.
Złożył tutaj Zamoyski dowód nieskazitelności, stanowczości i odwagi.
Poza tym, jak twierdził ks. Staszic oddał się cały naukom i uszczęśliwianiu swych włościan. Dziejopismo, moralność, prawodawcze nauki były
jego czytania wyborem, a szczęśliwość ludzi jego rozmyślania przedmiotem.
Uczonych szukał i z tymi przestawać lubił... Cały dzień zajmowała go biblioteka. Był to sam wybór dzieł ulubionych mu nauk. Wieczór przebywał
z wybranymi przyjaciółmi. Zabawiały go rozmowy o politycznych dziejach
czasu; o wynalazkach w umiejętnościach, o różnych nowych dziełach, albo
też o pisarzu, którego w tym dniu czytał50.
Udzielanie się Zamoyskiego na polu oświatowym, po latach pozwoli
ks. Staszicowi poznawać zmagania o narodowy charakter oświaty w Polsce
od jej twórcy i ważnego uczestnika. Gdy w okresie Księstwa Warszawskiego,
skrzyżują się jego drogi ze Stanisławem Kostką Potockim, powstanie na polu
nauki i oświaty nadzwyczaj kompetentny duet, który dokona dzieł wielkich,
także w kwestii zagospodarowania funduszów po Jezuitach.
Do aktywności politycznej próbował Zamoyski wrócić raz jeszcze
w 1776 r., gdy z inicjatywy Stanisława Augusta sejm podjął uchwałę o uło39

żeniu nowego zbioru praw. Opracowany pod jego kierunkiem kodeks (Zbiór
praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J. W. Andrzeja Zamoyskiego ekskanclerza koronnego ułożony...) nie naruszając przy tym zasadniczo praw szlachty, stwarzał lepsze warunki do rozwoju miast zezwalając
mieszczanom na kupno dóbr poza miastem, łagodził nieco poddaństwo chłopów, zezwalał na zawieranie małżeństw pomiędzy szlachtą a chłopami oraz
ograniczał pozycję Kościoła katolickiego w państwie. Nowy Zbiór praw,
jeszcze przed wniesieniem pod obrady sejmu, spotkał się z ostrą krytyką ze
strony szlachty i hierarchii kościelnej. Szczególne zasługi w jego obaleniu
miał Jan Andrzej Archetti arcybiskup chalcedoński - w latach 1776-1783
nuncjusz apostolski w Polsce (przy poparciu Katarzyny II został w 1784 r.
kardynałem), który do tego celu zręcznie wykorzystał gorliwość franciszkanów. Po odrzuceniu Kodeksu przez sejm w 1780 r., ekskanclerz ostatecznie
wycofał się z życia publicznego.
Zdążył jeszcze pokazać swoim dzieciom z galerii sejmowej początki
obrad Sejmu Wielkiego, po czym 6 kwietnia 1790 r. wraz z całą rodziną udał
się w podróż po terenie monarchii austriackiej, której głównym celem były
Włochy.
Zgodnie z poglądami pedagogicznymi ks. Staszica młodzi Zamoyscy
byli już na tyle wyedukowani, że można było im pokazać obce kraje. Zasadne wydaje się przypuszczenie, że dzieci w trakcie wyprawy pozostawały
pod bezpośrednią opieką rodziców, którzy decydowali o trasie i zwiedzanych
obiektach. Całość eskapady znamy z Dziennika podróży51 przetrwałych niemalże w całości bez małego fragmentu obejmującego okres od końca grudnia 1790 r. do początku lutego 1791 r.52. Niezwykła aktywność ks. Staszica,
czas wypraw i dokonywanych obserwacji wskazują, że w trakcie podróży
samodzielnie realizował własny program badawczy polegający na poznaniu w
zwiedzanych okolicach panujących tam stosunków społecznych, gospodarczych,
stanu nauki i zabytków. Ponadto, Dzienniki są przepełnione, własnymi, naukowymi obserwacjami geologicznymi i przyrodniczymi. Prawdopodobnie
spostrzeżenia poczynione w trakcie przejazdów na bieżąco omawiane były
z Andrzejem Zamoyskim, Konstancją i ich dziećmi, zaś te, których dokonał
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w miejscach postoju mógł relacjonować w trakcie posiłków i oficjalnych wycieczek z rodziną ordynata. Z racji podeszłego wieku ekskanclerza oraz jego
żony Konstancji, nawyków wynikających z przynależności do stanu, wyprawa musiała być dostosowana do ich możliwości fizycznych, a intensywność
oglądania ograniczona do najważniejszych zabytków, zakładów przemysłowych, uczelni i miejsc widokowych. Relacja ks. Staszica jest niezwykłą
skarbnicą wiedzy o życiu panującym w krainach monarchii austriackiej.
W zapiskach tylko trzykrotnie pojawiła się wzmianka o echach obradującego ciągłe w Warszawie, po raz pierwszy w historii Polski, Sejmu
Czteroletniego, z wiru którego wyrwała rodzinę Zamoyskich wyprawa pedagogiczna kończąca edukację dzieci.
24.V.1791 r. we Florencji zanotował: Konstytucje polskie wielkie wrażenie
uczyniły tu w tych wszystkich, z którymi tylko mówiłem53.
12 lipca w Morgslag: Wiadomość o przypuszczeniu miast do prawa i o urządzeniu tronu polskiego przyszła do Rzymu 20 maja. Uczyniła wielkie wrażenie. Powszechnie mówiono, że król polski jest mocny, że wiele mu nadano
władzy, że teraz Polska będzie czynna. Mówili to ci sami, którzy, mówiąc
o królu francuskim, utrzymywali, iż to tylko król został się co do imienia,
iż zginęła Francja, bo król nie ma władzy. Tak to gmin wszelki myśli.
Król francuski więcej ma prawie danej sobie władzy, jak król polski54.
3 sierpnia w Wiedniu: Przyjechał do hordy złych Polaków i ten kapłan, który,
idąc za ambicją swojej familii w posiadaniu nierządnej mocy hetmaństwa
[Massalski], mówił z największą gorliwością obywatela przeciwko ustawie
departamentu wojskowego; a w kilka lat, gdy go ambicja biskupstwa krakowskiego i inne nadzieje Moskwy i dworu wodziły, mówił znowu z podobnąż gorliwością obywatela przeciwko zniesieniu tego departamentu; ten to
biskup, który na sejmie moskiewskim, obdarłszy z innymi Rzeczypospolitą
z różnych starostw, jeszcze podręcznym fałszowaniem więcej nad dary moskiewskie sobie przywłaszczył, ten sam dzisiejszy sejm porządku wyjechał
okrzyczeć za granicą. W tych dniach jeszcze spodziewany ów eksjezuita, dotychczas hipokryta, biskup, który Moskwie zaprzedany, który w obdzieraniu
gwałtownym cudzego majątku osławił się i gdy wszyscy poczciwi obrócili na
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niego oko wzgardy na tym sejmie, on, zwierchu biskup, wewnątrz nadzieją,
ambicją zakupiony Moskal, woła, iż przysięga senatora nie pozwala mu przystawać na ustawę porządku w kraju, sukcesji tronu etc.55.
W Dziennikach ks. Staszica uderza wielka szczegółowość opisów rolnictwa, jego stanu i organizacji, pokazany jest przejęty od Zamoyskiego cały
zasób wiedzy gospodarczej.
13 czerwca 1791 r. w Turynie: Grunta są kadastrowane, ale niestale, bo
corocznie czyni się rewizja urodzajów i podług urodzajów większych lub
[mniejszych] podatki mnożą się lub zmniejszają. Więc tu trzeba płacić, kto by
powiększał populację i kto by starał się powiększyć produkta56.
23 czerwca Mediolan: Podatki są, jak w despotyzmie, wszystkich gatunków:
od żywności w bramach miast, od towarów na granicach; karty, papier, sól,
loteria, ziemia, tabaka, woda, domy i głowy płacą etc. Jest cała ziemia kadastrowana i mierzona57. I dalej: Podatki są cesarskie, i te są stałe, drugie
są krajowe, i te corocznie podług przypadku odmieniają się, powiększają lub
zmniejszają. Podatki cesarskie są: akcyzy, tabaka, sól, żywność wszelka, pogłówne i taksa od wartości gruntów. Ta ostatnia wynosi do 30 0d sta czystej
intraty, włożona nie na intratę, ale na wartość dóbr. Podatki cesarz nie powiększa, chyba w czasie wojny, i to tylko «subsidium» doczesne58.
Ks. Staszic notuje również wszystkie ślady pobytu niedawno zmarłego
cesarza Józefa II, którego cenił za dokonania, ale którego autokratyczny sposób wdrażania reform społecznych uznał za nieskuteczny. 15 lipca po zwiedzeniu założonego przez niego wiedeńskiego parku Augarten zapisał: Stoją
zdrowe te drzewa potężne, które Józef II w jednym roku z lasu przewiózł.
Chciał przerobić z dzikich drzew piękne szpalery - zepsuł. Chciał przerobić z
ludzi-próżniaków ludzi pracowitych i sobie pożytecznych i czułych - tego nie
potrafił. Umarł59.
1.VIII.1791 r., także w Wiedniu zanotował: Józef II w samej rzeczy chciał dobrze uczynić ludziom, ale ich nie znał i nie uważał, iż to zapytanie dotychczas
nierozwiązane, czyli ten człowiek potężny, który familią udzielną, swoją moc
na przywilejach ludzkości zasadzającą, może razem swój dom utrzymać i ludziom dobrze czynić; czyli dobro familii absolutnej nie jest często przeciwne
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dobru wszystkich ludzi? Tego dowodem jego wojny, jego niektóre prawa i zarządy. On ludzi nie znał i skąd jego moc pochodzi, nie uważał. Porównał ludzi
z tymi nieczułymi drzewy. Ruszył z swojej mocy: z dzikich a nieochrostanych
drzew, po niedostępnych parowach i górach porosłych, zrobił w jednym roku,
w jednej zimie ten ogród wspaniały, w którym miło patrzeć na te ogromne
topole, rozłożyste kasztany, lipy buki i dęby, które nieużyto dla człowieka rosły po skaliskach. Co zrobił z tymi drzewy, chciał w tak krótkim czasie zrobić
i z ludźmi. Kiedy te drzewa przerobił w te porządne i miłe ulice i chłody, przybywało mu zdrowia; kiedy ludzi chciał przerobić, zgryzł się i umarł. Drzewa
stoją dotychczas, ludzie powrócili do dawnego stanu, tylko mnichy nie
powróciły do klasztorów60.
Zarówno przemożny wobec swoich włościan ekskanclerz, jak i pełnomocny we wszystkim plenipotent ks. Sapieżyny wobec swoich de facto
hrubieszowskich poddanych ks. Staszic, czuli pewien respekt i szacunek wobec ich wolnej woli. Potężny cesarz, który z nikim liczyć się nie musiał, nie
czuł, że każda zmiana stosunków społecznych wymaga zgodnego współdziałania obu stron tego przedsięwzięcia: jego autora i realizatora. Ks. Staszic
pamiętał delikatne próby wprowadzenia oczynszowania w kluczu janowskim
i instrukcję ordynata dla swojego ekonoma. Cesarz zaś operował tylko siłą
swojej woli. Pierwsi odnieśli sukces w dziedzinie inżynierii społecznej i zakładane cele zrealizowali, ten zaś poniósł pośmiertną porażkę.
Można sądzić, że ta lekcja postępowania z ludźmi, której swemu pracownikowi udzielił ordynat, legła u podstaw jego późniejszego sukcesu organizacyjnego w wiekopomnym dziele utworzenia Towarzystwa Rolniczego
Hrubieszowskiego.
Okres kontraktu pedagogicznego ks. Staszica u Zamoyskich zakończyła włoska eskapada ale nie przerwała dalszego ścisłego związku z rodziną. Osądzając młodych Zamoyskich po ich późniejszych dokonaniach, ich
pedagog zdał swój życiowy egzamin celująco. Wychował członków znamienitego rodu na świadomych i wartościowych obywateli narodu polskiego.
Andrzej Zamoyski zmarł 10.II.1792 r., u schyłku swych dni doczekał
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która wprowadziła w życie jego idee zawarte
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w Kodeksie. Los oszczędził mu także zgryzoty Targowicy, insurekcji i likwidacji ojczyzny, której starał się służyć najlepiej jak umiał.
Postać ekskanclerza Koźmian przedstawił następująco: Jędrzej Zamoyski był wzrostu niewielkiego, miernej i silnej postaci, twarzy poważnej,
powierzchownie surowej; nosił perukę w loki fryzowaną, suknię szaraczkową
sukienną, staroświecką, niemiecką robotą skrojoną, nad butami nadkolanka
białe61.
Ocenę dokonań kanclerskich zestawił następująco Leśniewski: Odnaleziony przez prof. Konopczyńskiego spis wszelkich papierów, pozostałych po
Zamoyskim, a pochodzących w ogromnej większości z lat 1764-1767, obejmuje następujące sprawy:
1. Ogólny ustrój państwa,
2 Sprawy duchowieństwa i wyznań,
3. Miasta,
4. Sądownictwo i prawodawstwo cywilne i karne,
5. Handel i przemysł,
6. Sprawy zagraniczne,
7. Sprawy skarbowe,
8. Moneta,
9. Materie wojskowe,
10. Edukacja narodowa,
11. Sprawy pruskie i gdańskie,
12. Sprawy inflanckie i kurlandzkie,
13. Diariusze sejmowe (1767, 1776),
14. Czynności kanclerskie,
15. Pisma polityczne,
Prof. Konopczyński zaopatruje tę listę w następujący komentarz: «Spis ten
nie daje wyobrażenia o autorach i pochodzeniu memoriałów lub dokumentów, jest jednak... interesujący... Dwojakiej... możemy spodziewać się korzyści... Przekona on, jaką mnogość spraw państwowych miał w ręku późniejszy
twórca «Zbioru Praw»; ile kwestii on znał sam jeden (bo tytuły powyższe
wskazują na unikaty), ile planów mniej lub więcej wszechstronnej naprawy
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powstawało, albo pod piórem, albo z zachęty kanclerza koronnego. Wielka
szkoda... że z tytułów nic prawie pewnego nie można jeszcze wnosić o autorze: ale na korzyść Zamojskiego powstaje z całokształtu domniemanie wysoce prawdopodobne, że on pomysły te wypracowywał, inicjował, lub ośmielał.
Dotyczy to najważniejszych zwłaszcza pism niniejszego zbioru, czysto reformatorskich, nigdzie po za tem przez nas nie spotykanych»62.
Syntetyczną charakterystykę dokonań jego życia przedstawił prof.
Orłowski: okazał się konsekwentnym obrońcą mieszczan i chłopów. Był zdecydowanym zwolennikiem silnego rządu, który, według niego, gwarantował
obronę niezależności państwowej, zabezpieczał rozwój ekonomiczny kraju i poszanowanie praw obywatelskich. Zagadnienie pomyślności Rzeczypospolitej
upatrywał w splocie ogólnych czynników ekonomicznych i zaprowadzeniu
wewnętrznego ładu. Bez przesady można powiedzieć, że niemal nie było dziedziny życia, gdzie by się nie starał wprowadzić ulepszeń, odpowiadających
nowym potrzebom i czasom.
Był człowiekiem pogodnym, światłym, ambitnym i obdarzonym zdolnościami
organizacyjnymi. Stale pogłębiał swoją wiedzę. Wspaniale skompletowaną
bibliotekę prawno-historyczną znał z podziwu godną dokładnością.
[...] Reformy społeczno-gospodarcze A. Zamoyskiego polegały przede wszystkim na oczynszowaniu poddanych i organizacji (właściwie reaktywizacji) samorządu tak w miastach prywatnych, jak i na wsi. Następstwem ich było
nieznaczne rozluźnienie poddaństwa włościan i poprawa ich stosunku do ziemi. Dla mieszczan oznaczały zwolnienie z wszelkich powinności feudalnych.
Zamoyski utrzymał jednak zależność gospodarczą i sądowo-administracyjną
podopiecznych, w czym nie poszedł dalej od współczesnych reformatorów.
W procesie ogólnego ożywienia gospodarczego doceniał wagą urbanizacji.
W swoich dobrach postarał się o przywrócenie praw miejskich podupadłym
grodom i wsparł je specjalnymi urządzeniami społeczno-ekonomicznymi.
Dużą wagę przywiązywał do sumiennie ewidencjonowanej administracji gospodarczej. Efekty przeobrażeń były widoczne. Z miast szczególnie intensywnie rozwinęło się Kutno, zajęcia rzemieślniczo-kupieckie wzięły tam wkrótce
górę nad rolniczymi. Najkorzystniej ukształtowała się sytuacja ekonomiczna
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chłopów w kluczu bieżuńskim; gdzie mimo załamania się reform, jeszcze w XIX
stuleciu obserwowano widoczne ślady eksperymentu Zamoyskiego.
W pracach jego widoczna była chęć tworzenia «nowego» po nowemu, co wynikało z rozumienia rozwoju stosunków społeczno-gospodarczych
i znajomości przemian dokonujących się w krajach zaawansowanych w rozwoju
i postępie. Próbował przeszczepić na grunt polski nowoczesną administrację
państwową instytucji usprawniające życie ekonomiczne. Był rzecznikiem stabilizacji monety (Mennica), międzynarodowego handlu intensyfikacji przemysłu manufakturowego (Kompania Manufaktur Wełnianych).
[...] Znamienne było zdanie, jakie wypowiedział do brata po objęciu Ordynacji Zamojskiej: «Mając dobra i tutaj, i tam [zabór austriacki] niepodobna
podejmować się urzędów, gdyż zawsze przyszłoby się, komu narazić». Trzeba
przyznać, że przy tej ostrożności gotów był do ofiar dla Rzeczypospolitej,
czego dawał dowody.
Sprawa oryginalności koncepcji A. Zamoyskiego, jak u wielu mu współczesnych, trudna jest do ustalenia. Był pod wpływem Czartoryskich, ale nie ulegał
im bez reszty. Przejmował myśli reformatorów zagranicznych, ale je adaptował do polskiej rzeczywistości. Reformy jego przypominały może najbardziej
urządzenia fizjokratów, choć wyprzedzały przecież okres recepcji tej teorii
ekonomicznej na gruncie polskim. Z przedstawicielami fizjokratów mógł się
zetknąć osobiście. Teorie ich znał z lektury czy też kontaktów, na przykład
z J. Chreptowiczem.
Oceniając społeczno-ekonomiczne poglądy naszego reformatora trudno pominąć sprawę ich niejako dwoistości. Z jednej strony, bowiem był przekonany
o niemożliwości nagłego przewrotu, co zaznaczył wyraźnie J. Wybicki:
«... bo lubo Andrzej Zamoyski i przez interes kraju i miłość człowieka był
za wolnością poddanych, jako głęboki polityk był nieprzyjacielem gwałtownej i nagłej w tej mierze po całym kraju zmiany». Z drugiej zaś, widząc
Ojczyznę w obliczu politycznej i ekonomicznej ruiny, szukał niezmordowanie
środków obrony, podsuwając do rozwiązania kwestię chłopską, która potencjalnie nosiła niejako w sobie zalążki przewrotu agrarnego.
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Oczywiście, reformy A. Zamoyskiego i jego naśladowców nie stwarzały specjalnej groźby dla istniejącego porządku feudalnego. Nie wykraczały
zasadniczo poza poziom rządnego gospodarstwa. Wskazywały jednak, że naprawa ustroju politycznego i gospodarki społecznej może odbywać się z korzyścią dla nich. Ten sam dobrze rozumiany interes własny kierował wówczas
kapitały magnackie na uruchomienie przemysłu manufakturowego.
Obiektywnie rzecz biorąc, procesy te sprzyjały rozwojowi zalążków ustroju
kapitalistycznego, które rodziły się w Polsce w warunkach wyjątkowo niepodatnych.
A. Zamoyski należał niewątpliwie do wybitnych ludzi Oświecenia polskiego.
Swoimi zaletami charakteru i intelektu wyróżniał się na tle zepsutej, anarchicznej i przedajnej magnaterii. Poglądami zaś i pionierskimi poczynaniami
wyprzedzał współczesnych ludzi postępu63.
Był on dla młodego ks. Staszica wzorem perfekcyjnego organizatora
pracy własnej i pewnej jej pedanterii, czego wyrazy dał on w swojej charakterystyce tej postaci. Jednakże w tym osądzie, nie tylko on jeden, może być
nieobiektywny. Orłowski także zwraca na to uwagę: wiele wiadomości zawierają wspomnienia dwóch podopiecznych A. Zamoyskiego: J. Wybickiego
i S. Staszica. Korzystanie z tych źródeł wymagało ostrożności z uwagi na zbyt
przesadne miejscami oceny pryncypała. Dotyczy to zwłaszcza Staszica, który
nie szczędził słów uznania dla swego chlebodawcy64.
Podobny do ekskanclerza zwyczaj postępowania otrzymał ks. Staszic
w spadku po swym pracodawcy, z którym w wielu kwestiach byli zgodni.
Zamoyski przystępował do rzeczy w sposób nadzwyczaj staranny i odpowiedzialny. Rzucając myśli na temat kolegialności prac ministerstw, sam starał
się dać przykład właściwego rozwiązania tego problemu. Wspólnie z pozostałymi kanclerzami wziął się za organizację jednej z najpoważniejszych
komisji - Skarbowej. Wydaje się, że nieprzypadkowo wybrał właśnie tę komisję, zaznaczył bowiem, że ekonomika jest fundamentem każdego państwa.
Uzdrowienie chorego organizmu gospodarczego Rzeczypospolitej uważał za
pierwszy i zasadniczy punkt wyjścia dla dalszych zmian. W związku z tym
złożył projekt organizacji Komisji Skarbowej z uwagą, by izba poselska, po
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starannym zapoznaniu się z jego treścią, na jednej z kolejnych sesji wyraziła
swój pogląd w tej sprawie65.
Droga ks. Staszica do domu Andrzeja Zamoyskiego pozostanie zapewne już na zawsze w sferze domysłów i spekulacji, budowanych na pojedynczych zdaniach wypowiedzianych przez niego samego i przyjaznego
mu Koźmiana66. Prawdopodobnie to Wybicki, w czasie gdy pełnił funkcję
podwojewody, dostrzegł wyróżniającego się kleryka Seminarium Poznańskiego i w trakcie prac nad kodeksem wspomniał o nim ekskanclerzowi, co
mogło by tłumaczyć użycie zwrotu przez ks. Staszica o 20-letniej znajomości
swojego pracodawcy!
Prof. Wójcik zwrócił uwagę na kwestię odpowiedzialności rodziców
za wybór pedagogów dla swoich dzieci: Czy magnat, szykujący się do objęcia Ordynacji Zamojskiej, mógł pozwolić sobie na powierzenie opieki swych
dzieci osobie przypadkowej. Stan duchowny i studia zagraniczne świadczyły,
że Staszic jest człowiekiem kompetentnym. Mimo wszystko Zamoyski wybierając nauczyciela musiał mieć więcej informacji o życiu i talentach przyszłego
guwernera. Zawierał przecież kontrakt na 10 lat, z honorarium wynoszącym
4000 zł rocznie, płatnych dożywotnio. Była to suma ogromna, ale i odpowiedzialność nauczyciela - wielka67.
Wprawdzie był to okres gdy Zamoyski, po porażce z próbą zreformowania
prawa, wycofał się z czynnej polityki i zaszył w domowym zaciszu, ale trudno sobie wyobrazić osobę tak majętną osobiście edukujące własne dzieci.
Dla zmęczonej psychiki ordynata potrzebny był zastrzyk nowej energii i takowy znalazł w osobie nauczyciela swoich dzieci. Odrzucono jego projekty
a większość szlachty była nimi oburzona do żywego. Nie miał już przyjaciół.
Król, drżący przed Stackelbergiem, stronił od tego, który naraził się wszechwładnemu ambasadorowi i który stracił mir u szlachty. Odstąpili go dawni
współpracownicy. Został sam68.
Prawdopodobnie zadziałało tutaj sprzężenie zwrotne gdyż młody, gorąco miłujący Ojczyznę i wielbiący ludzkość filozof nie mógł nie być pociągnięty przez tego męża, który zasadom swoim zawsze wierny, nie tylko w ustach
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miał hasła służby społecznej, ale czynami swymi starał się o dobro publiczne.
Wszak on to był, który jeszcze za czasów ostatniego Sasa, w roku 1760 nadał
części swoich chłopów wolność osobistą, zamienił ich pańszczyzny na umiarkowane czynsze i zorganizował samorząd gromadzki. Gdy próba powiodła
się na dwóch folwarkach, rozciągnął nadane niektórym prawa do wszystkich
chłopów klucza bieżuńskiego, w roku 1765. Obecnie pracował nad ulżeniem
doli poddanych ordynackich. Ten pan z panów, jeden z najzamożniejszych
ludzi w Rzeczypospolitej, spędzał czas na odwiedzaniu swych wsi i na rozmowach z chłopami: wnikał w sprawy prywatne i gromadzkie, uczył samorządu, sprawdzał postęp gospodarczy. Nie szczędził dobrej rady, dotkniętemu
nieszczęściem chętnie odraczał lub opuszczał czynsz, często udzielał wsparcia. Zakładał szkółki dla dzieci, zachęcał młodzież do rzemiosła, popierał
przemysł domowy. Wyznaczał nagrody za okazywane mu sztuki najcieńszego
płótna utkanego we wsi69.
Jeżeli porówna się wnioski wyciągnięte przez Czarnowskiego z harmonogramem powstawania Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego w latach 1811-1822, uderza ewidentny wpływ pedagogiczny, jaki Zamoyski wywarł na Staszicu. Nie filantropia jedynie kierowała Zamoyskim, ta czułostkowa «miłość człowieka» wprowadzona w modę przez Russa, którą wzruszały
się ówczesne wyższe i oświeceńsze koła towarzyskie. Niewątpliwie i on był
przejęty ideami nowoczesnymi. Ale był człowiekiem rozważnym i praktycznym. Badał długo, próbował, zanim rozciągnął reformę na wszystkich swoich
chłopów. Owoce jego pracy okazywały, iż nie chodziło o urzeczywistnienie
zachcianki wielkopańskiej, ale o ułożenie stosunków, które obu stronom, zarówno poddanym jak dziedzicowi, miały dać korzyść. Wzrosła w dobrach
Zamoyskiego zamożność chłopów. Ale nie pomniejszyły się dochody pana.
Chłopów było coraz więcej: gdy w całej Polsce dziedzice uskarżali się na
zbiegostwo poddanych, gdy pustoszały gospodarstwa, Zamoyski osadzał coraz nowych czynszowników. Płacili oni czynsze, o ile mogli, regularnie. A nad
całą tą działalnością górowała myśl o dobru państwa. Zamoyski zdaje sobie
dokładnie sprawę z tego, iż dawny ustrój stanowy Rzeczypospolitej jest jed-
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ną z przyczyn jej słabości. By kraj ratować, trzeba żołnierza, a tego jedynie
chłop dostarczyć może70.
Także Leśniewski zwrócił uwagę na znaczenie i poziom edukacji jaką
z domu swego pracodawcy wyniósł ks. Staszic. Wstąpienia Staszica do domu
Andrzeja Zamojskiego, co, [...], nastąpiło w roku 1781. I sam fakt: wejście
na drogę pedagogicznego zawodu, i chwila, w której to nastąpiło: w krótkim czasie po odrzuceniu przez sejm i to w tak radykalnej formie «Zbioru
praw sądowych», a wreszcie atmosfera wysoce obywatelska domu, w którym
Staszic rozpoczynał nowy okres swojego życia - miały dla jego przyszłości
decydujące znaczenie. Stwierdzić albowiem można i należy, że rolę, jaką
Staszic odegrał i, dodam, dziś jeszcze odgrywać powinien w naszym życiu
zbiorowym, umożliwiło mu bez wątpienia zetknięcie się jego z tą niepospolitą
jednostką epoki stanisławowskiej, jaką był bezsprzecznie Andrzej Zamojski71.
Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę analizy treści jego publicznych wystąpień
w okresie kanclerskiej posługi: Wszystkie te jego przemówienia zasługują na
uwzględnienie [...], ponieważ stanowią one cenny przyczynek do charakterystyki moralnej i umysłowej Andrzeja Zamojskiego, a więc pośrednio mają
znaczenie i dla kwestii źródeł ideologii Staszica72.
Zdaniem Leśniewskiego ks. Staszic należy do tego rzędu pisarzy społecznych, którzy swe myśli w znaczeniu norm wartościujących snują w znacznej
mierze z głębi własnego sumienia, przenoszą je później do doświadczalnej
rzeczywistości historycznej, krytykując ją, o ile mówią o przeszłości, dając
praktyczne, konkretne wskazania, o ile wybiegają w przyszłość. Do tego źródła własnych natchnień przyłączyło się jeszcze u Staszica inne źródło, niezmiernie bogate, które jego indywidualnym wyczuciem i intuicjom nadało
kierunek, pozwoliło im się skrystalizować, przyodziać w szatę słowną i pod tą
postacią przejść do świadomości pokoleń jemu współczesnych i tych, które po
nim przyszły. Źródłem tym były jego podróże zagranice, które pozwoliły mu
zetknąć się z panującym podówczas na Zachodzie ruchem umysłowym w najszerszym tego słowa znaczeniu, a obok tego zawiązane stosunki znajomości,
niemal że przyjaźni, z jedną z najbogatszych duchowo, moralnie i umysłowo
postaci czasów stanisławowskich, z ekskanclerzem ordynatem Zamojskim73.
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Jako pierwszy odnotował ten wpływ Koźmian w Pamiętnikach. Trudno zaakceptować pogląd, że zwierzał się mu sam ks. Staszic, więc zapewne
oparł tę relację na informacjach uzyskanych od plenipotenta Zamoyskich
J. Owidzkiego. Tak się potoczyły losy zarządcy Ordynacji, że przez dekadę
był bezpośrednim świadkiem pobytu ks. Staszica w Zamościu, i tam się
z nim zaprzyjaźnił a gospodarując we własnym majątku został przyjacielem
i sąsiadem Koźmiana. Staszic młody, gorący, żywy, cnotliwy, od obrazu doli
tego męża, od szału i zapamiętania ziomków tak silne odebrał wrażenie, że
odtąd zamyślał się nad stanem Polski, nad sposobami ratowania jej. Bolał
wraz z Jędrzejem Zamoyskim, w rozmowach w nim szukał hartu duszy,
rósł w pogardę, w nienawiść do zbrodni i występków narodowych. Nie mając
znaczenia, zapragnął go sobie piórem stworzyć, rozdmuchiwał, niecił w sobie
żar pałającej miłością ojczyzny i już rozmyślał nad znakomitymi politycznymi
dziełami74.
Zamoyski imponował ks. Staszicowi postawą życiową, dokonaniami
gospodarczymi i doświadczeniem politycznym. Analizując zapis z Autobiografii: W częstych rozmowach z tym najcnotliwszym obywatelem, nieskończenie do swej ojczyzny przywiązanym, a przez długie doświadczenie
i przez wielką biegłość w prawach, znającym wszystkie wady towarzyskiej
zasady kraju naszego. Tymi z nim rozmowami skłoniony, aby je wystawić
narodowi stojącemu nad przepaścią i wskazać ostatni moment do ratunku i poprawy75. Prof. Wójcik doszedł do konstatacji, że Andrzej Zamoyski
był drugim człowiekiem po Buffonie, który wywarł największy wpływ na
formację intelektualną ks. Staszica. Był człowiekiem o ogromnej wiedzy i doświadczeniu w działalności politycznej i administracyjnej kraju, a także jednym
z rzeczników polepszenia losu stanów niższych76. Ten zamojski, wewnętrzny okres rozwoju własnego u Staszica zauważył także prof. Nowacki: Do
1781 r. trwa okres wypełniony pracą nad sobą, zdobywaniem wykształcenia,
przygotowywaniem się do działalności. Od 1781 do 1791 r. następuje koncentrowanie energii na zagadnieniach politycznych. Najwybitniejsze wyniki
tej pracy zawierają «Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego» i «Przestrogi
dla Polski»77.
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Ciekawe spostrzeżenie czyni Czarnowski na temat poglądu ekskanclerza o możliwości rozbudowy bazy mobilizacyjnej dla polskiego wojska. Myśl
o stworzeniu licznych odwodów wojskowych z chłopów, otrzymujących w zamian za służbę zbrojną uwolnienie od pańszczyzn, była też żywo dyskutowana
w kole najbliższych współpracowników Zamoyskiego z czasów jego działalności publicznej. Staszic podejmuje ją następnie w swoich «Uwagach».
Przede wszystkim jednak kraj musi wzmóc się gospodarczo, a w tym celu należy zapewnić przypływ żywiołów świeżych do nielicznego i zubożałego stanu
miejskiego, oraz poprzeć rozwój przemysłu78.
Jest wielce prawdopodobne, że ks. Staszic sięgnie raz jeszcze do tej
argumentacji gdy będzie starał się udowodnić w Statystyce Polski, pisanej ku
pokrzepieniu serc w nowych zmienionych warunkach geopolitycznych, że
nawet tak kadłubowy twór polskiej państwowości, jakim było Księstwo Warszawskie, ma potencjał demograficzny pozwalający na wystawienia liczącej się w regionie siły zbrojnej i niezbędny potencjał ekonomiczny, który to
wszystko udźwignie79. Podobną analizę, ale tym razem już katastralną i finansowo-księgową (bo na to warunki pozwalały) zaobserwować można w procesie
organizacyjnym Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Najpierw uporządkowanie granic i odziedziczonych świadczeń kolatorskich, potem sporządzenie katastru geodezyjnego Dóbr Hrubieszów i jednolitego przelicznika
podatkowego dla obszaru całych dóbr, założenie ewidencji stanu posiadania
każdego członka Towarzystwa, a na sam koniec zewnętrzna kontrola finansowo-księgowa przed samym zatwierdzeniem darowizny.
Analitycy twórczości ks. Staszica na każdym kroku odnajdują zapożyczenia intelektualne od jego pracodawcy i mentora. S. Czarnowski dostrzega
echo Mowy na sejm 1764 r. w Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego: Tylko
dojrzały, wytrawny praktyk polityczny, liczący się z istniejącymi warunkami
działania, przewidujący każdy szkopuł, każdą kłodę rzuconą pod nogi przez
możliwą opozycję, mógł zdobyć się na tę trzeźwość sądu, na to umiarkowanie
w doborze środków, na tę ostrożność w odważaniu korzyści najbardziej pociągającej reformy, jakie widzimy w «Uwagach» na każdym nieomal kroku.
Nikt inny, poza Zamoyskim, nie był w styczności codziennej ze Staszicem80.
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Zauważa też zapożyczenie od Zamoyskiego zagadnienia nazwanego prawem
oszczędniczym, a kończy konstatacją: Zamoyski dał mu swoje stare doświadczenie polityczne, swoją znajomość ludzi i spraw krajowych. Gmach wzniósł
Staszic81.
Czarnowski analizując charakter i genezę najgłośniejszego dzieła ks.
Staszica, zwraca uwagę, że: Zważyć również należy fakt, że «Uwagi» mają
cechy dzieła, które nie zostało od razu pomyślane w całości, że widocznie
poszczególne ich rozdziały powstały - przynajmniej w szkicach - w czasie
rozmaitym, a następnie dopiero połączone zostały w jedność. Nie omylimy
się upatrując w niektórych miejscach «Uwag» śladu redakcji wcześniejszych i notatek, rzuconych na papier i odłożonych82. W tej sytuacji rodzi się
pytanie: Czy można założyć, że ks. Staszic na życzenie ordynata spisywał dla
niego swoje uwagi na zadane(?) lub dowolne tematy? Oraz: Czy można także
założyć, że to poziom i oryginalność użytych sformułowań i poglądów, które
w tych referatach(?) dostrzegł A. Zamoyski, zadecydowały o nakłonieniu go
do skompilowania z nich większego dzieła?
Z racji prac nad Zbiorem praw ordynat zgromadził najświeższe dzieła
z całej Europy. Ks. Staszic, mając pod ręką tak wyposażoną bibliotekę sięgał
do współczesnych teorii filozoficznych. Prof. Szacka dostrzegła jego próby
formułowania własnych założeń pedagogicznych. Punktem wyjścia jego teorii stała się sensualistyczna koncepcja człowieka. Ufając, że przy pomocy wychowania można człowieka dowolnie kształtować, pragnął wychować przede
wszystkim ludzi pracowitych i przez swą pracę użytecznych społeczeństwu.
Dlatego też dopominał się o wprowadzenie do szkół przedmiotów takich jak
chemia i fizyka, których znajomość ułatwić może poznanie i wykorzystanie
bogactw krajowych83.
Podobnym poglądom musiał hołdować i ordynat, skoro użył go do
opłaconego przez siebie eksperymentu z wykształceniem sierot84.Historycy
analizujący stan materialny ks. Staszica nie zdołali odpowiedzieć na pytanie - czy rozchwytany nakład 400 egz. Uwag z marca 1787 r.,(a niebawem
pojawił się i nowy) był sukcesem kasowym? A jeżeli był, to czyim ks.
Staszica, czy X ordynata?
53

Nic w moim życiu nie zdarzyło mi się czytać mocniejszego, potężniejszego,
odważniejszego - pisał Kajetan Koźmian o jego pracach publicystycznych.
Taka opinia, współczesnego opisywanym zjawiskom świadka, to niezbity
dowód potężnego ładunku emocjonalnego jakim przepełniony był sam ks.
Staszic i jakim eksplodował w publicystyce. Opinia ta jest także dowodem
pojawienia się intelektualnych napięć w polskim społeczeństwie i jego żywiołowej reakcji na programy, z którymi się w pełni identyfikowało.
Ks. Staszic nigdy nie porzucił zamiłowania do książki, i można wnioskować, że zawsze starał się nadążać za postępami nauki i na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę. Znaczną część lektury treści polityczno-społecznej należy
odnieść do czasów pobytu Staszica w domu ekskanclerza Andrzeja Zamoyskiego. Od chwili powrotu z zagranicy, t.j. od roku 1781, do chwili wydania
„Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego”, tj. do roku 1785, względnie nawet
l787, upłynęło całych lat 5, a może nawet i 7. W międzyczasie przeszedł Staszic przez cały szereg doświadczeń, niejedno przeżył i niejedno przemyślał,
tym razem już na innym gruncie, w innej atmosferze, wśród innych wpływów,
niż grunt, atmosfera i wpływy w czasach jego studiów uniwersyteckich. Gruntem tym - będzie dla niego własna jego ojczyzna; atmosferą - jej losy w drugiej
połowie panowania Stanisława Augusta; a wpływem - oddziaływanie na niego jednej z najbardziej po obywatelsku myślących postaci w naszym wieku
osiemnastym - ekskanclerza ordynata Zamoyskiego85.
W Zamościu ks. Staszic korzystał z wiedzy swego pracodawcy, jego
rodowego archiwum, ale był także zorientowany w ewidencji działalności
gospodarczej Ordynacji. Archiwum pozwoliło mu zrozumieć okoliczności
powstania tej fortuny86. Umiejętności poruszania się po księgach rachunkowych nie pozwolono mu niestety dowieść w momencie sporu o autorstwo
korekty zapisu na wekslu Konstancji Zamoyskiej. Jej syn Aleksander (XI
ordynat) odmówił mu dostępu do ksiąg finansowych, co stawiało ks. Staszica
w niezręcznej sytuacji, gdyż na potwierdzenie prawdziwości swojej wersji
lokaty 2 tys. dukatów, mógł tylko złożyć przysięgę. Nie można wykluczyć,
że w poszukiwaniach takiej adnotacji korzystałby z wiedzy Owidzkiego.
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Historycy analizujący poglądy społeczno-gospodarcze ks. Staszica
dostrzegli duże podobieństwo pomiędzy jego pomysłami i zasadami, a głoszonymi przez szkołę fizjokratów. Jednak nigdzie jego konkretnej wzmianki o takim zapożyczeniu nie odnaleźli. Podobną trudność sprawiło ustalenie
ewentualnych polskich wpływów, jakie oddziaływały na kształtowanie się
jego postawy. Jednakże z racji bliskiego związku ordynata z Józefem Wybickim, oraz pracy tego pierwszego w Komisji Edukacji Narodowej, doszli do
konkluzji, że poglądy na kwestię chłopską, miejską i sprawę duchowieństwa
zawarte w Listach patriotycznych Wybickiego, są zbyt rażąco podobne do
myśli Staszica, by można było zaprzeczyć ich zależności. Również wielkie
znaczenie musiały mieć dla kształtowania się poglądów pedagogicznych Staszica i «Pierwiastkowe przepisy» z lat 1773 1776 i «Ustawy» z roku 1783,
wydane przez naszą Komisję Edukacji Narodowej87.
Zważywszy emocjonalne zaangażowanie Andrzeja Zamoyskiego
w opublikowanie Listów patriotycznych czy Uwag, można ostrożnie wnioskować, że zawsze był on przekonany o słuszności swoich poglądów z okresu czynnego zaangażowania politycznego. Dlatego należy doszukiwać się
źródeł zasady funkcjonowania, powstałej po pół wieku, Rady Gospodarczej
Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego już w projekcie ustanowienie
Rady Nieustającej z prawem głosu konkludującego, która by działała w czasie między sejmami. Istnienie takiej rady motywował tym, że «nie za kadencją sejmów przypadają interesa, lecz za przypadaniem interesów przytomne
wzywają się rady»88.
W wystąpieniach Zamoyskiego, z tego okresu, dopatrywano się klarownej definicji stanu gospodarczego Rzeczypospolitej i logicznych koncepcji zaradzenia złu. Niektóre z jego propozycji podjęte zostały już przez
sejm konwokacyjny, inne zrealizowane zostały w latach 1773-1776, docenili
je także posłowie Sejmu Czteroletniego. Ponadczasową wartość uznały następne pokolenie, z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.
Stąd mogła wywodzić się powszechna akceptacja działalności edukacyjnej i gospodarczej ks. Staszica. Realizował je tak w skali całej ówczesnej gospodarki
narodowej, jak i samodzielnie w swoich prywatnych dobrach, a następnie
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w Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim. Postulaty Mowy sejmowej
1764 r. przytoczone przez Leśniewskiego:
4) równiejszego rozłożenia podatków;
5) podniesienia miast, upadłych skutkiem braku opieki nad niemi ze strony
Rzeczypospolitej;
6) podniesienia manufaktur, bo te przynoszą wszystko, co do wygód należy,
osadzają miasta, bogacą państwo89, widoczne są w pierwszych dokumentach
organizacyjnych Towarzystwa Rolniczego90 i autografach ks. Staszica91.
Także prof. Szacka zwracała uwagę na zbieżność poglądów tych obu
wybitnych postaci polskiego Oświecenia, jednakże nigdy nie prowadziła
ona badań archiwalnych, i stąd jej wnioskowanie ma charakter teoretyczny.
Wydaje się, że nie tylko ci mężowie byli świadomi zapętlenia się zacofania
gospodarczego Rzeczypospolitej, gdzie liche prawo generowało niskie podatki, a nikły budżet dusił rozwój. [Staszic] Był przekonany, że bez reform
chłopskich nie uda się rozwinąć przemysłu. Rozumiał, że wiele przedsięwzięć
przemysłowych ostatnich czasów, między innymi podskarbiego litewskiego
Tyzenhausa, nie powiodło się, albowiem «własności i sprawiedliwości stan
rolniczy nie miał» (Uwagi nad życiem). I tu możemy znaleźć echo rozważań
Andrzeja Zamoyskiego, który pracując przy układaniu kodeksu, pragnął rozluźnić więzy poddaństwa chłopów z myślą o stworzeniu w ten sposób warunków do uzyskania wolnych rąk roboczych92.
Jednakże dalej zagubiła się w swojej ocenie postawy ekskanclerza,
ówczesnej rzeczywistości. Szło mu znacznie bardziej o efekty gospodarcze niż
użylenie doli chłopskiej. Dlatego też proponował wprowadzenie pańszczyzny
«wydziałowej» a to znaczy określenie wymiaru powinności nie w liczbie dni, lecz
w zadaniach do wykonania. Wiedział bowiem, że powszechne oczynszowanie
jest chwilowo niemożliwe w związku ze słabym rozwojem93. Takim stwierdzeniem dała ona ewidentny przykład nie dostrzegania problemu o wielkim ciężarze gatunkowym. Należy pamiętać, że prawdziwymi intencjami, którymi
kierował się zamieniając pańszczyznę na czynsz w dobrach bieżuńskich było
podniesienie efektywności ekonomicznej poszczególnych majątków. Mizeria ekonomiczna Rzeczypospolitej i słaby rozwój gospodarki pieniężnej nie
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pozwalały osiągnąć mu oszałamiających rezultatów. Dlatego nie był wolny
od wahań nad sensownością przyjętych kalkulacji ekonomicznych: Być może
też wartość dni pańszczyźnianych oszacowano zbyt wysoko94.
Nikt przed nim nie opracował wzorców wyceny ekonomicznej wydajności pańszczyźnianej organizacji pracy. Ustawowo kwestia ta nigdy nie
została rozwiązana. Licznymi działaniami próbował osiągnąć jakieś wynik.
Za to właśnie należy docenić jego intencje organizacyjne! Wprowadzony, pół
wieku później, przez władze Księstwa Warszawskiego obowiązek zawierania
umów z włościanami pod naciskiem Kodeksu Napoleona nie był respektowany. Dopiero jego wnuk w 1847 r. pokusił się o rzetelną próbę oszacowania
przeliczników tych robót95.
Nie były obce ks. Staszicowi poglądy prezentowane przez Wybickiego i przeniesione przez niego do projektu Zbioru praw, w którego konstrukcji
czynnie uczestniczył, z okresu bardzo bliskiego współdziałania z ordynatem.
Skoro tak się stało, to musiało to mieć aprobatę samego ekskanclerza. Metodologiczną przesłanką rozważań Wybickiego jest kameralistyczna teza, że
bogactwo kraju i siła państwa zależą od ilości jego ludności, która jest «wymiarem bogactwa krajowego, konsumpcji, handlu i przemysłu». Porównując
Anglię i Francję z Polską, stwierdza słabe zaludnienie własnego kraju i w tym
widzi źródło wszystkich innych jego klęsk. Za przyczynę słabego zaludnienia
obok «nierządności» kraju uważa „uciążliwe rolnika poddaństwo i prawem
niezabezpieczoną dla niego sprawiedliwość96.
Tezy Wybickiego, a zwłaszcza czynnik populacyjny jako decydujące
ogniwo rozwoju społecznego, musiały ks. Staszicowi trwale zapisać się w pamięci. Poddaństwo «wygubia rodzaj ludzki», natomiast zniesienie poddaństwa wpływa na wzrost ludności97. Stały się one po latach osnową jego pracy
O statystyce Polski, którą starał się zaszczepić wiarę polskiemu społeczeństwu
w realizm szans utrzymania, ofiarowanej przez Napoleona, skrawka własnej
państwowości. Także proponowane reformy, mające na celu zmniejszenie
śmiertelności98, zostały przez młodego księdza zapamiętane. Jednoznacznie
potwierdzają to liczne opisy, sporządzone w trakcie podróży po Włoszech,
ze zwiedzanych z Zamoyskimi, przytułków99. Grzywicka zwróciła uwagę, że
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Wybicki postulował zastępowanie pańszczyzny czynszami, zagwarantowanie
chłopu posiadania jego nadziału przez formalną umowę z panem z tym, że
posiadanie to będą dziedziczyć jeden lub dwaj synowie chłopscy; pozostali
powinni otrzymać wolność, aby mogli zasilić przemysł siłą roboczą. Poza
tym chłop powinien otrzymać sprawiedliwość oraz ochronę prawa min. przez
poddanie ekonomów w majątkach szlacheckich pewnemu nadzorowi ze strony państwa. To wszystko powinno zachęcić chłopstwo do podnoszenia wydajności i intensywności pracy100. Wydajniejsza praca przynosząc chłopom
większe korzyści podwyższy poziom ich życia, dzięki czemu zmniejszy się
śmiertelność, a wraz z tym podniesie się dobrobyt kraju i dziedziców (wzrośnie tym samym rozmiar renty feudalnej). Ks. Staszic przystępując do organizowania Towarzystwa udowodnił, że przyjął taki sposób rozumowania.
W cytowanym Dzienniku są zawarte także ciepłe słowa o napotkanym
w Wiedniu prekursorze oczynszowania - Pawle Brzostowskim: Oto człowiek
w towarzystwie najspokojniejszy, nigdy nie szkodliwy, tylko zawsze w potrzebie ludziom użyteczny, pracujący całe życie nad tym, aby wszystko, co go otacza, było wolnym i szczęśliwym, i aby on mógł na starość używać tej spokojności i tej pociechy, które jedyną nadgrodą jest poczciwych ludzi za życia101.
Andrzej Zamoyski analizując ekonomiczne tło swojego eksperymentu
z oczynszowaniem włościan zwrócił uwagę na jedną okoliczność, przejętą i zastosowaną niejako „hurtem” przez ks. Staszica w organizacji Towarzystwa.
Słowa kanclerza: Muszą więc czuwać wszyscy nad sobą, ażeby pracowity
i oszczędny za leniwego i rozpustnego nie płacił102, zrealizowana została
w proporcjonalnym rozłożeniu ciężarów podatkowych na jednostkę posiadanego przez włościanina gruntu.
Ks. Staszic, jako fizjokrata, przejął wiele zbliżonych poglądów od
swego pracodawcy i zapożyczenia te widoczne były w jego publikacjach.
Kierunek liberalny, żądał wolności osobistej włościan i ochrony prawnej ich
interesów, jako najlepszej gwarancji racjonalnych stosunków społeczno-gospodarczych, które powinny się opierać na dobrowolnych umowach stron
zainteresowanych. Czynszowanie mieściło się doskonale w ramach jego
programu, aczkolwiek nie stanowiło ono koniecznego jego składnika.[...]
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Program ten odpowiadał interesom ówczesnego postępowego ziemiaństwa
i mieszczaństwa, reprezentujących rodzący się u nas kapitalizm; nie mniej
dogadzał on magnatom, którym uwolnienie włościan z więzów poddaństwa
dostarczyłoby materiału do lepszego skolonizowania ich latyfundiów i ułatwiło przeprowadzenie oczynszowania103.
Na koniec jawi się nam X ordynat jako prekursor opieki socjalnej i autor definicji nieszczęścia, której użył ks. Staszic zabiegając u cara Aleksandra
I o zatwierdzenie swojej darowizny. Sprawa pomocy społecznej zajmowała
Staszica od dawna. Znał najpewniej przykłady poczynań reformatorskich,
związanych ze znoszeniem, lub ograniczaniem pańszczyzny przez działaczy
końca XVIII wieku. Mógł wynieść to zainteresowanie rozmów z Andrzejem
Zamoyskim. Wśród szczegółów, które tak żywo ubarwiają «Pochwałę A. Zamoyskiego», przytacza Staszic fakt, że Zamoyski, projektując księgę praw,
«zwrócił uwagę na wiek, w jakim nic uczynić dla towarzystwa nie jesteśmy
udolni, a wszystkiego od społeczeństwa potrzebujący; w jakim towarzystwo,
pomocnem być nie umiejące, zawsze jest złe» - na wiek dzieciństwa i na wiek
starości104.
Odnotowania wymaga różnica w podejściu do kwestii nobilitacji mistrza i jego ucznia. Na jej karb należy przypisać dzielącą ich przepaść przynależności klasowej, oraz fakt, że ks. Staszic mógł odnieść się do tego zagadnienia niemal 50 lat po swoim pracodawcy. Kwestię indygenatów i nobilitacji
poparł, twierdząc, że są zawsze pożyteczne dla kraju, «bo jeżeli dla fortuny
następują, to bogacą państwa, jeżeli dla talentów i zasług, to godnymi napełniają ludźmi». Przy sposobności zarekomendował kandydatów wysuniętych
przez króla do nobilitacji, z zaznaczeniem ich zasług dla Rzeczypospolitej.
Byli to między innymi: baron, Riancour, który ofiarował 100 tys. tynfów na
wybudowanie siedziby sądów; Schmidt, od dłuższego czasu pracował w ekonomiach królewskich; Fontana, który zawiadywał manufakturami królewskimi i Rzeczypospolitej oraz budował mosty. Zaznaczył, że król cieszyłby
się, gdyby i stany Rzeczypospolitej wysuwały do nobilitacji ludzi znanych
z zasług. Wezwał do zatwierdzenia dyskutowanych projektów105. Ks. Staszic
zignorował zupełnie to zagadnienie w czasie swojej aktywności w czasach
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Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Był zapewne przekonany,
że jest ona spóźniona o całe wieki, a w warunkach wdrażania Kodeksu Napoleona, może opóźnić postęp reform społecznych w kraju. Pełna zgodność
ich poglądów widoczna jest natomiast w podejściu do kwestii urbanizacji
dóbr ziemskich i sprawy chłopskiej. U Zamoyskiego widać wyraźną dążność
do intensyfikacji gospodarczej swoich dóbr. Urbanizacja dóbr była w tym
zakresie jednym ze środków, drugim było oczynszowanie. Słusznie, bowiem
podkreśla się współzależność między stopniem urbanizacji i rozwojem renty
pieniężnej106. Tę kwestię, podobnie jak i ekskanclerz, miał ks. Staszic sposobność realizować zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i prywatnym.
Pierwsze, czynił jako organizator przemysłu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, odbudowując go niemal od podstaw po okresie zupełnej
bezpaństwowości. W wymiarze prywatnym, uczynił to drogą wielkiej hojnej
darowizny na urbanizację miasta Hrubieszowa, jego przemysłu i handlu. Zaakcentować należy jego przemyślaną metodę zabezpieczenia funduszy przed
marnotrawstwem, która okazała się niezwykle skuteczną - to tutaj właśnie
należy szukać źródła idei zrównoważonego rozwoju Dóbr Hrubieszów. Ks.
Staszic, w swoich dobrach, wyniósł społeczność rolniczą do rangi świadomych współwłaścicieli i zabezpieczył nie tylko jej byt ekonomiczny, ale także dał szansę na podniesienie poziomu wykształcenia. W TRH rolnik miał
świadomość, że jego los jest zależny jest od wyników własnej pracy.
Zamoyskiego od dawna niepokoił los rolnika: Wyraził ubolewanie nad
upadkiem rolnictwa «przez niewole poddaństwa i taxę ich (tj. chłopów) głowy wbrew prawu boskiemu», gdy tymczasem rolnictwo przynosi wszystko,
bez czego żyć nie można, wsie obsadza, przymnaża ludzi, a przecież, «nie
wielość prowincji pustych i ubogich, lecz osiadłych i bogatych każdemu państwu przynosi konsyderacja i respekt»107, ów problem, po 50 latach, rozwiązał jego uczeń gospodarujący na skromnym obszarze 3 swoich folwarków.
Ustanowił tym niedościgniony wzór inżynierii społecznej dla polskiej klasy
politycznej na następne pół wieku.
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Andrzej Zamoyski wywarł duży wpływ na formację intelektualną ks.
Staszica. Z perspektywy czasu obaj okazali się jednymi z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiego Oświecenia.
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Jacek Feduszka

DRUKARSTWO i OFICYNY WYDAWNICZE
w Zamościu i regionie
do połowy XX wieku

ie jest celem niniejszego referatu przedstawienie kompletnej
historii drukarstwa i oficyn wydawniczych w Zamościu i regionie, uczynili
to, bowiem już w dużym zakresie tacy badacze i regionaliści jak: Zdzisław
Spaczyński, Andrzej Kędziora i Sławomir Myk w swoich pracach monograficznych i artykułach. Podejmując temat zawarty w tytule, staraliśmy się jednak
wskazać na te zjawiska w dziejach drukarstwa zamojskiego i ruchu wydawniczego w regionie na przestrzeni blisko 400 lat, które w istotny sposób wpłynęły,
z jednej strony na rozbudzenie zainteresowania słowem drukowanym i jego
rozpowszechnieniem wśród elit naukowych i intelektualnych w XVI-XVIII
wieku, rodzącej się inteligencji w XIX i XX wieku, a z drugiej strony na
inspiracje dla rozwoju drukarstwa i wydawnictw regionalnych, mające różne
źródła w różnych epokach ich funkcjonowania. Podstawę niniejszego ogólnego opracowania i rozważań w nim podjętych, stanowią przede wszystkim
monografie i artykuły opublikowane już, a dotyczące zagadnień rozwoju
ruchu wydawniczego i drukarstwa w Zamościu i regionie. Tekst niniejszy
stanowi również wybrany fragment przygotowywanego przez autora niniejszych słów, zarysu dziejów kultury Zamościa i regionu zamojskiego na tle
historycznym od XVI do połowy XX wieku.
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I.
Najstarsze inicjatywy drukarskie i wydawnicze w regionie najbliższym Zamościowi, są związane z XVI wiecznym rozwojem życia umysłowego i edukacji innowierców - w tym przypadku wyznawców i zwolenników
Jana Kalwina – kalwinów oraz szybko rozprzestrzeniającej się po Europie
sztuce drukarskiej w tym stuleciu. Jednym z prężnych ośrodków życia umysłowego społeczności kalwińskiej w XVI wieku w regionie, stał się Łaszczów
- miasto lokowane w 1549 roku, założone przez Łazarza Łaszcza. W 1561
roku powstała tutaj z inicjatywy rodu Gorajskich - ówczesnych właścicieli
miasta, oficyna drukarska, zorganizowana przez typografa Daniela z Łęczycy, poprzednio mistrza drukarskiego w Pińczowie - znakomitym ariańskim
ośrodku wydawniczym i naukowym. Drukarnia łaszczowska, jak większość
drukarni założonych w małych miasteczkach, miała charakter tymczasowy.
Już w 1562 roku przerwała działalność. Wznowienie druku książek rozpoczęto ponownie w Łaszczowie w 1606 roku, dzięki staraniom Krzysztofa
Kraińskiego (1556-1618) - kalwina, autora wielu prac (katechizmów, kancjonałów, agend i postylli), superintendenta kalwińskiego dla Małopolski w latach
1600-1602 konseniora kalwińskiego, który od 1602 roku osiadł w Łaszczowie.
Z oficyny łaszczowskiej, oprócz wielu prac K. Kraińskiego, wychodziły kalwińskie druki teologiczne oraz polemiki religijne, przede wszystkim z arianami. W 1610 roku w Łaszczowie opublikowano dzieło Jakuba Biskupskiego, ministra zboru kalwińskiego pt. „Rachunek sumariusza prawdy katolickiej
w przedniejszych artikulech”, dedykowane Andrzejowi i Janowi Firlejom oraz
Janowi Kaszowskiemu, protektorom kalwinizmu. Jak ocenia Zdzisław Spaczyński: „drukarnia kalwińska w Łaszczowie spełniła doniosłą rolę w rozwoju kultury polskiej doby Odrodzenia nie tylko na terenie dzisiejszej Zamojszczyzny, ale i poza jej granicami, przyczyniając się do upowszechnienia
książki, piśmiennictwa i języka narodowego”.
Wiek XVI przyniósł rozszerzenie możliwości studiów wyższych w Rzeczypospolitej. W 1548 roku powstał luterański uniwersytet w Królewcu,
ściągający studentów z Prus, Korony i Litwy, w latach 1578-1579 do rangi
Akademii podniesione zostało kolegium jezuickie w Wilnie (stało się to za
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sprawą biskupa Waleriana Protaszewicza, decyzję biskupią zatwierdził przywilejem król Stefan Batory). Trzecią nową inicjatywą akademicką w XVI
stuleciu na ziemiach polskich było powołanie do życia przez kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego (1542-1605) w 1594 roku Akademii Zamojskiej.
W przeciwieństwie do Akademii Wileńskiej i Uniwersytetu Krakowskiego, mających za podstawowe zadanie propagowanie kultury polskiej na
Litwie i Rusi, Akademia zamojska była uczelnią nowego typu. W intencjach
Jana Zamoyskiego i działaniach przez niego podejmowanych w czasie organizacji uczelni, szkoła zamojska była przede wszystkim szkołą obywatelską,
kładącą nacisk na kulturę prawa, wykształcenie klasyczne (pełne, w stylu
uczelni francuskich i włoskich), a nade wszystko umiejętności praktyczne,
które po ukończeniu Akademii przez synów szlacheckich, byłyby z powodzeniem wykorzystywane w działalności politycznej (w sejmie i senacie),
urzędach administracyjnych i trybunałach
Główną siłą napędową ruchu wydawniczego w Zamościu był sam założyciel Akademii i drukarni akademickiej oraz organizator uczonego kręgu
profesorów i dworzan zamojskich - Jan Zamoyski. Wprawdzie jego wpływ
na publikacje poszczególnych książek był zazwyczaj tylko pośredni, lecz bez
jego udziału całe przedsięwzięcie po prostu by nie istniało. Dzielnie sekundowali mu przy tym inni, jak Jan Szczęsny Herbert, Piotr Ciekliński, Szymon
Szymonowic, Szymon i Fabian Birkowscy czy Adam Burski. Oni też zajęli
się bezpośrednio edycją konkretnych tekstów.
W pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku drukarnia przeżywała
okres swojego szczytowego rozwoju. Od 1596 lub 1597 roku, kiedy pracował w Zamościu typograf drukarski Marcin Łęski (zm. po 1616 r.), będący
równocześnie samodzielnym wydawcą, ukazały się tutaj wspaniałe dzieła
naukowe z zakresu prawa m.in. Jana Szczęsnego Herburta „Statua Regni
Poloniae” (1597 r.), Tomasza Dreznera (1560-1616), „Processus iudiciarius
Regni Poloniae” (1601-1602 r.), Mikołaja Jaskiera, „Iuris provincialis quod
speculum Saxonum” (1601-1602 r.), z zakresu filologii i filozofii m.in. Dionizjusza z Halikarnasu, „De collocatione verborum...” (wyd. 1602 i 1604 r.),
Pseudo - Hereniusza, „Enarratio” (1604 r.), Cycerona, „Elementa seu loci...”
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(1609 r.) czy profesora Akademii Adama Burskiego (ur. ok. 1560 – zm. 1611),
„Dialectica Ciceronis” (1604 r.).
Do dziś znamy ponad 90 tytułów pierwodruków akademickich z okresu
świetności drukarni i pracowni typograficznej Akademii Zamojskiej. Przeważają wśród nich łacińskie panegiryki, układane m.in. przez Dawida Hilchena
(1561-1610) i Szymona Szymonowica (1558-1629). Trzecią część produkcji
wydawniczej drukarni w XVI i XVII wieku stanowiły jednak poważne dzieła
naukowe, prawne, medyczne, filologiczne i filozoficzne, pisane obok języka
łacińskiego także w języku polskim lub opatrzone polskim tłumaczeniem. W
okresie prawie dwuwiekowego istnienia drukarni akademickiej spod pras zamojskich wyszło ok. 1500 druków, wydawanych nie tylko w języku polskim
lub łacińskim, lecz także w greckim. Niektóre dzieła filologiczne, dzięki
pięknemu i starannemu wykonaniu, zyskały sobie uznanie także poza granicami kraju. Z zamojskiej drukarni wyszło wiele wartościowych dzieł, które
dzisiaj jeszcze uznawane są za „białe kruki” o nieprzemijającej wartości.
Funkcjonowanie w Zamościu Akademii a także jej nieodłącznej części, jaką była drukarnia, jak pisze prof. Ryszard Szczygieł, „wpływało na
sławę miasta w europejskim kręgu uczonych i intelektualistów, z których
wielu chciało utrzymywać kontakty z fundatorem Akademii. Przyczyniało
się także do formowania miejscowego środowiska intelektualnego, które oddziaływało na wszystkich mieszkańców Zamościa. Była to zbiorowość dynamiczna, ciągle ulegająca zmianom i umożliwiająca przenikanie się stanów.
Kilkusetosobowa społeczność profesorów i studentów stanowiła specyficzną
zbiorowość wśród mieszkańców miasta (...)”. Zamość był wielofunkcyjnym
ośrodkiem miejskim, posiadającym krąg władzy skupiony wokół pałacu Zamoyskich, krąg religijny związany z kolegiatą i Kapitułą oraz klasztorami
oraz krąg intelektualny związany z Akademią Zamojską. Ten ostatni powiązany był z pozostałymi licznymi więzami, formalnoprawnymi i finansowymi,
szczególnie z kolegiatą i Kapitułą kolegiacką.
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II.
Akademia Zamojska uległa likwidacji przez władze zaborcze w 1784
roku. Bezpośrednio przed kasatą Akademii ostatnim typografem pracującym
w drukarni akademickiej był Michał Kamieński, a opiekę nad drukarnią sprawował Walenty Temper. W 1788 roku zinwentaryzowano majątek opuszczonej drukarni akademickiej (wraz z gisernią i introligatornią). W 1789 roku
drukarnia wznowiła działalność, a od 1802 roku za sprawą XII ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego (1775-1856) odnowiono drukarnię, nad którą
zarząd przejęła Ordynacja Zamojska. Drukarni nadano nowoczesny oświeceniowy charakter, który znalazł odzwierciedlenie także w formie zewnętrznej wydawnictw i przejrzystym nowoczesnym druku. W drukarni pracowały
cztery osoby, a ostatnim jej zarządcą był Jan Karol Pruski (zm. 1823 r.).
W 1812 roku wobec zagrożenia wojennego i nadchodzącego oblężenia twierdzy zamojskiej, drukarnię zlikwidowano, a jej wyposażenie będące własnością Ordynacji Zamojskiej przeniesiono do Zwierzyńca. Tam też utworzono
typografię ordynacką, działającą w oparciu o przewiezione z Zamościa wyposażenie drukarni akademickiej jeszcze do lat 60. XIX wieku.
W regionie w początkach XIX wieku istniała jedynie niewielka drukarnia w Łaszczowie, którą założyli tamtejsi Żydzi. W drukarni drukowano m.in. księgi talmudyczne. Był to zakład niewielki i niewielki był zasięg
jego produkcji. Niestety nie dysponujemy bliższymi danymi, co do funkcjonowania tego zakładu, całość dokumentacji dotyczącej tej drukarni uległa
zagładzie wraz ze zniszczeniem synagogi łaszczowskiej w czasie II wojny
światowej.
W innym ważnym dla regionu ośrodku drukarskim, jakim stał się
w połowie XIX wieku Tomaszów Lubelski, początki tego rzemiosła wiążą
się - jak oceniają badacze - z przybyłymi z sąsiedniego Józefowa żydowskimi
drukarzami. W Józefowie, bowiem w latach 30. i 40. XIX wieku tamtejsi Żydzi prowadzili dobrze prosperującą drukarnię. Sprawiały to przede wszystkim dogodne warunki nabycia papieru w ordynackiej papierni funkcjonującej w Hamerni k/Józefowa. Papiernia ta zaopatrywała również typografię
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ordynacką w Zwierzyńcu. Przed I wojną światową w Tomaszowie Lubelskim
funkcjonowała niewielka drukarnia żydowska, która należała do Sztainwurcla. Tomaszowskie inicjatywy wydawnicze związane były także z typografią
Chaima Szyflingera. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku
nastąpił ogromny wzrost zainteresowania społeczeństwa literaturą i dziejami
narodu. Ożywiły się zainteresowania związane z tradycją i kulturą regionu.
Na ówczesną działalność wydawniczą inteligencji tomaszowskiej, światłych
mieszczan i tamtejszej młodzieży niewątpliwy wpływ miała działalność braci Zygmunta i Stefana Pomarańskich oraz przykład zamojskiego Koła Miłośników Książki.
Na początek XX wieku przypadają początki drukarstwa i działalności
wydawniczej w Hrubieszowie. Wtedy to właśnie Wiktor Kiesewetter w 1909 roku
założył w Hrubieszowie księgarnię, a w kilka lat później drukarnię z introligatornią. Oficyną kierowała żona Kiesewettera - Bogumiła z Wiśniewskich
(1876-1944). Ta pierwsza drukarnia hrubieszowska, jak większość tego typu
zakładów w innych miastach powiatowych, wykonywała przede wszystkim
druki akcydensowe dla potrzeb lokalnych. Drukowano także broszury, afisze, ulotki oraz lokalne czasopisma. W latach 1910-1914 w drukarni Bogumiły Kiesewetter drukowano czasopismo „Rolnik Hrubieszowski”, którego
pierwszym redaktorem był Bogdan Janiszewski. W latach okupacji austriackiej w okresie I wojny światowej czynna była w Hrubieszowie drukarnia
Gutfelda. Tutaj w latach 1915-1918 ukazywał się nieregularnie „Dziennik
Urzędowy C. i K. Komendantury Obwodowej w Hrubieszowie”. W latach
1920-1939 żywą działalność przejawiała Drukarnia Sejmiku Powiatowego
w Hrubieszowie, znana też pod nazwą Drukarni Wydziału Powiatowego. Od
1920 do 1925 roku z Drukarni Sejmiku Hrubieszowskiego wychodził tygodnik o nazwie „Przegląd Hrubieszowski”. Tego typu inicjatywy tak charakterystyczne dla wielu ośrodków powiatowych w Odrodzonej Polsce, miały
również i swój odpowiednik w Zamościu tego czasu.
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III.
Dla kultury Zamościa w 2. połowie XIX wieku i początków XX
wieku, bardzo ważne znaczenie miało niewątpliwie funkcjonowanie księgarń
i drukarń. Pierwszą drukarnię - Typografię rosyjsko - polską, założył w 1872
roku Mojżesz Hernhut (1843-1913). Ten zawodowy drukarz, urodził się
w Chełmie, na stałe zaś zamieszkał w Lublinie. Praktykę zawodową zdobywał w lubelskiej drukarni Michaliny Kossakowskiej (1836-1894). Drukarnia
Hernhuta mieściła się w Zamościu od 1872 roku przy ulicy Ślusarskiej 22
(obecnie ul. Żeromskiego). Była to największa i najbardziej zasobna w materiały
drukarnia zamojska. W drukarni wykonywano blankiety urzędowe dla potrzeb handlu i przemysłu, etykiety, reklamy, wizytówki oraz afisze wszelkich
rodzajów. W początkach XX wieku drukarnia wykonywała także pocztówki
m.in. z widokami ówczesnego Zamościa według fotografii Jana Strzyżowskiego (1871-1938).
Zakład drukarski Hernhuta cieszył się dużą renomą nie tylko w regionie, ale i w całym Królestwie, często też zlecenia przychodziły z terenów
Cesarstwa. Drukarnia tym samym rozrastała się, w 1886 roku właściciel wyposażył firmę w warsztat litograficzny. Przy drukarni z czasem powstał skład
papieru, materiałów piśmiennych i magazyn książek. W 1908 roku Hernhut
zwrócił się do Gubernatora Lubelskiego o zezwolenie na założenie księgarni,
prośbę właściciela oddalono jednak ze względu na opinię Zarządu Gubernialnego Żandarmerii. Agenci żandarmerii donieśli bowiem, że w drukarni
Hernhuta w 1907 roku drukowano nielegalną gazetę polską pt. „Głos Ziemi
Zamojskiej” i kolportowano „Głos Żydowski” - tygodnik społeczno - polityczny w języku polskim, zamknięty przez władze rosyjskie za propagowanie kultury polskiej i solidaryzowanie się z rewolucją 1905-1906 roku.
Dopiero złagodzenie działań cenzury rosyjskiej i odwilż polityczna
po 1905 roku umożliwiła m.in. w Zamościu na otwarcie nowych drukarń. W 1908
roku zezwolenie na założenie drukarni otrzymał Szaja Szper wspólnie z żoną
Chawą Szper (ur. 1875 r.), nosiła ona nazwę „Nowa Typografia”. Od 1911
roku drukarnię stworzył Aron Józef Szmajser, który od 1894 roku prowadził
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w Zamościu wyrób stempli kauczukowych i pieczęci. W 1913 roku działał
również w Zamościu drukarz Hersz Gelibter.
Istotne znaczenie dla kultury miasta na przełomie XIX i XX wieku,
miało upowszechnianie książki i prasy, jedynych źródeł informacji w owym
czasie. Po likwidacji twierdzy zamojskiej powstały w Zamościu dwa punkty
sprzedaży książek. Pierwszy z nich znajdował się w sklepie Dawida Szyfmana, drugi zaś w sklepie Michaela Fiedlera, tam też znajdował się pierwszy
punkt wypożyczania książek. Dawid Szyfman sprzedawał m.in. podręczniki
szkolne w języku polskim i rosyjskim, natomiast M. Fiedler sprzedawał i wypożyczał książki wyłącznie w języku polskim. Oba punkty w niedługim czasie
zostały zamknięte. Ponowne zezwolenie na handel książkami w 1872 roku
uzyskał tylko Dawid Szyfman, (a następnie kolejny kupiec i księgarz Salomon Goldman w 1874 roku). Księgarnia Szyfmana, przedstawiciela znanej
rodziny kupieckiej w Zamościu, istniała przez ponad 30 lat (do ok. 1903
roku). Szyfman utrzymywał przy swojej księgarni ręczny warsztat drukarski
z czcionkami polskimi i rosyjskimi. Po odkryciu i skonfiskowaniu warsztatu
w 1880 roku Szyfman postarał się o zalegalizowanie warsztatu z zastrzeżeniem, że będzie go używał tylko do druku modnych wówczas wizytówek.
W latach 80. i 90. XIX wieku podejmowano wiele prób zakładania nowych
księgarń. Inicjatywy podejmowane przez osoby pochodzenia polskiego kończyły się z reguły fiaskiem. Wystarczył byle pretekst lub najmniejsze podejrzenie o „nieprawomyślność” by uniemożliwić zamiar stworzenia tego typu
placówki.
W 1881 roku władze odmówiły Tytusowi Żukowskiemu, buchalterowi zamojskiej kasy powiatowej, który chciał założyć księgarnię przy ulicy
Piotra I (zwanej także „Pietrowską”, obecna ulica Grodzka na odcinku od
ul. Akademickiej do Rynku Wielkiego). Uznano, że dwa istniejące punkty
księgarskie w sklepach Szyfmana i Goldmana, „w zupełności zaspokajają
miejscowe potrzeby”, a ponadto prowadzenie księgarni nie da się pogodzić
z pracą zawodową Żukowskiego. W 1888 roku nie wydano zezwolenia na
agendę kolportażu czasopism Anieli Tomorowicz, jako Polce. W roku następnym taką samą odmowę otrzymała Henrietta Krzyczkowska z Lipska.
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Jedyną osobą, która otrzymała jednak pozwolenie na prowadzenie „sklepu
z książkami i prasą” była Feliksa Tokarska, córka byłego właściciela majątku
Sobieszczany w powiecie lubelskim, siostra poczmistrza Stacji Pocztowej w Zamościu. Sklep Tokarskiej znajdował się w Nowej Osadzie.
Ożywienie w księgarstwie zamojskim następuje dopiero po roku
1905. W tym właśnie czasie przy ówczesnej ulicy Stolarskiej (obecnie ul.
Staszica od ul. Bernarda Morando do Kolegiaty zamojskiej), założył księgarnię Julian Kasprzycki, przedtem zarządca majątku Wierzbica i Iłowiec, pozbawiony pracy z powodu parcelacji majątku i złego stanu zdrowia. Była to
pierwsza księgarnia nastawiona wyłącznie na popularyzację polskiej książki.
Istniała jeszcze w 1911 roku. Od 1909 roku Julian Kasprzycki był właścicielem pierwszego w Zamościu kinematografu o nazwie „Oaza”. W 1913
roku funkcjonowało w Zamościu sześć księgarń. Oprócz nich funkcjonował
handel straganiarski. Na odpustach, targach i jarmarkach sprzedawano
książki i broszury, przede wszystkim o charakterze religijnym, modlitewniki
a także kalendarze, podręczniki szkolne, beletrystykę oraz książki rolnicze.
Otwierano także pierwsze sklepiki z dewocjonaliami, takowy prowadził od
1911 roku na Przedmieściu lubelskim Jan Michałkiewicz.
Ważne miejsce w kulturze Zamościa i upowszechnianiu słowa drukowanego spełniały biblioteki. Na bibliotekę publiczną z prawdziwego zdarzenia, zaopatrzoną w polskie książki, Zamość musiał czekać długo. Pierwsze wypożyczalnie książek istniały przy niektórych składach księgarskich,
np. wspomnianego już Fiedlera czy Goldmana. Obok czytelni i bibliotek rosyjskich np. przy Bractwie cerkiewnym św. Mikołaja (ok. 1900 książek i czasopism o treści religijnej i historyczno-prawnej), czy w klubie dla oficerów,
które poza Rosjanami nie cieszyły się popularnością wśród ludności polskiej
czy żydowskiej Zamościa, jedynymi możliwościami wypożyczania książek
były składy i sklepy księgarskie. Dopiero po 1905 roku utworzone stowarzyszenia: „Polska Macierz Szkolna” i „Światło”, przystąpiły do organizowania
polskich bibliotek (jak również polskich szkół). Pierwsza biblioteka pod nazwą: „Bezpłatna Biblioteka i Czytelnia”, powstała 25 X 1906 roku przy ulicy
Sadowej w domu należącym niegdyś do komendanta twierdzy zamojskiej
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gen. Filipa Kannabicha. Bibliotekarką była tam Anna Kiełbińska, córka aktualnego właściciela domu, w którym umieszczono placówkę. Na początku
biblioteka liczyła 1500 tomów książek i 10 tytułów czasopism codziennych
i tygodników10.
W latach 1917-1921 funkcjonowały w Zamościu cztery drukarnie
żydowskie. Drukowały one oprócz druków akcydensowych i okolicznościowych (w tym afisze) także miejscową prasę. Najwięcej drukowano w drukarni
Szmajsera (m.in. „Nowiny Zamojskie”, „Głos Zamościa” i „Ziemię Zamojską”) i w drukarni Hernhuta („Gazetę Zamojską” i „Kurier Zamojski”).
W tych latach podejmowano także próby otwarcia polskiego zakładu typograficznego: m.in. Drukarni Polskiej i Drukarni Chrześcijańskiej (w 1918 r.)
oraz Towarzystwa Akcyjnego „Grafika” (w 1919 r.). Dopiero jednak w lipcu
1921 roku z inicjatywy Sejmiku Zamojskiego jako jedno z jego przedsiębiorstw,
uruchomiono Drukarnię Sejmikową, zatrudniającą początkowo kilkanaście
osób. W latach 20. XX w. kierował Drukarnią Mieczysław Klauznicer. W latach
20. i 30. XX w. Drukarnia Sejmikowa oferowała szeroki wachlarz usług poligraficznych a także wyrób pieczęci. Dzięki kierownikowi zakładu, dbającemu
o formę zewnętrzną druków i wydawnictw, drukarnia cieszyła się niesłabnącym powodzeniem. Duży wpływ na jej znakomitą pracę miał niewątpliwie
związek z zamojskim Kołem Miłośników Książki i regionalistami zamojskimi, którzy także drukowali tutaj swoje prace (m.in. Michał Marian Pieszko).
W latach 30. XX w. zakład wzbogacił się o nowoczesne maszyny i bogaty
zasób poligraficzny, sprowadzając m.in. nowoczesna czcionkę Półtawskiego
(w 1937 r.). Drukowano tutaj również wszystkie miejscowe czasopisma w latach 20. i 30., również ilustrowane. Wśród tytułów były: „Ziemia Zamojska”,
„Słowo Zamojskie”, „Prawda”, „Teka Zamojska”, „Nasza Myśl”, „Nasze
Jest Jutro”, „Myśli Młodociane”, „Ognisko Zamojskie” „Wolność Sumienia”
a także czasopisma regionalne m.in. „Echo Biłgorajskie”, „Nad Poziomy”
- ukazujące się w Krasnymstawie czy horyniecką „Pobudkę”11.
Ważne miejsce w produkcji drukarskiej Drukarni Sejmikowej, zajmowała publikacja pozycji Koła Miłośników Książki oraz książek Wydawnictwa „Księgarnia Polska”.
74

IV.
Funkcjonujące w Zamościu Wydawnictwo „Księgarnia Polska”
(powstałe 15 XII 1917 roku pod nazwą „Zygmunt Pomarański - Ksiegarnia
Polska” a od 1918 r. funkcjonujące pod nazwą: „Księgarnia - Z. Pomarański i S-ka”), braci Stefana i Zygmunta Pomarańskich miało zasięg ogólnokrajowy W szczytowym okresie rozwoju posiadało filie w Hrubieszowie
(od 1923 r.), Włodzimierzu Wołyńskim (1923-1928), Krasnymstawie (19241925) i Warszawie (od 1925, przy ul. Marszałkowskiej 52/19). Wydawnictwo
znane było z wielu pożytecznych i ciekawych inicjatyw edytorskich, jego
działalność nakładowa trwała 13 lat. Pomysłodawcą i przez wiele lat inspiratorem większości poczynań wydawniczych był Stefan Pomarański. Jego brat
Zygmunt zajmował się stroną organizacyjną i finansową firmy. Wśród licznych czasopism lokalnych polskich i żydowskich, wysokim poziomem naukowym wyróżniały się pierwsze inicjatywy wydawnicze m.in. utworzenie
w 1918 roku dwutygodnika „Kronika Powiatu Zamojskiego”, oraz ukazującego się od tego roku kwartalnika „Teka Zamojska”, wydawanego z przerwami przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Oprócz niego ukazał
się w Zamościu m.in. jeden z trzech tomów „Rocznika Tatarskiego” pisma
społeczności tatarskiej zamieszkałej w Polsce.
W początkowym okresie funkcjonowania wydawnictwa dominowały tematyczne serie wydawnicze, w większości o charakterze popularyzatorskim (m.in. seria „Czytajmy”, „Biblioteczka Dydaktyczna”, „Biblioteka
Żołnierza”, Biblioteczka Kroniki Powiatu Zamojskiego”, „Obrona Kresów”,
„Biblioteczka Historyczna”). Od 1919 roku wydawnictwo publikowało również pozaseryjne pozycje książkowe, począwszy od publikacji naukowych
(m.in. M. Handelsmana, „Historyka” (1921) - pierwszy polski podręcznik
metodologii historii, publikacje naukowe znakomitego hellenisty polskiego
i europejskiego, Tadeusza Zielińskiego), poprzez książki popularnonaukowe
(m.in. dotyczące historii Polski, w tym szczególnie powstania styczniowego
1863-1864 i postaci Józefa Piłsudskiego) i wreszcie literaturę popularną, w
tym powieści obyczajowe i kryminalne mało znanych dzisiaj autorów polskich i obcych. Łącznie wydawnictwo opublikowało ponad 180 druków,
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w większości były to wydania broszurowe (w tym odbitki z „Teki Zamojskiej” i „Kroniki Powiatu Zamojskiego”). Tylko ok. 7% publikacji wydrukowano w Zamościu, resztę wydawnictw drukowano przede wszystkim w Warszawie, Krakowie i Lwowie a także w Krzemieńcu, Włocławku,
Tomaszowie i Wierzbniku. Wszystkie wydawnictwa posiadały, co prawda
skromną szatę graficzną, ale zdobił je znak wydawniczy firmy, wzorowany
na sygnecie dawnej oficyny Akademii Zamojskiej (jeździec na uskrzydlonym
koniu - Belerofont).
Trudności finansowe początku lat 30. XX wieku zmusiły jednak
właścicieli do zamknięcia wydawnictwa w 1931 roku. Zygmunt Pomarański, który od 1930 roku był samodzielnym właścicielem firmy, wyjechał do
Kraśnika, jego żona nadal jednak prowadziła księgarnię, którą 9 II 1933 roku
odkupił Lucjan Kąpicki12.
Istnienie Wydawnictwa „Księgarnia Polska” braci Pomarańskich,
było niewątpliwie najważniejszym przedsięwzięciem w dziejach ruchu umysłowego w międzywojennym Zamościu i najbliższym regionie. Wpływało
ono w istotny sposób na charakter działań naukowych i edukacyjnych Zamościa w latach 1918-1939, inspirowało i inicjowało podejmowane przez
środowiska inteligenckie regionu działania kulturalne, naukowe i edukacyjne.
Żadne późniejsze próby stworzenia zbliżonych choćby inicjatyw, o nie mniej
szerokim kontekście działań, nie dorównują i nie osiągnęły w Zamościu i regionie analogicznego zasięgu, jaki posiadało i zrealizowało w Niepodległej
Polsce w wymiarze regionalnym wydawnictwo braci Pomarańskich.
V.
W 1939 roku funkcjonowały w Zamościu trzy drukarnie żydowskie
(oficyna Szpera - Rynek Wielki 17, Szmajsera - ul. Moranda i Hernhuta) oraz
Drukarnia Sejmikowa. Po wybuchu wojny i zajęciu Zamościa przez Niemców, okupant zlikwidował drukarnie żydowskie, przejmując ich majątek.
W oficynie Hernhutów Niemcy utworzyli filię drukarni powiatowej, którą
pod zarządem niemieckim stanowiła przedwojenna Drukarnia Sejmikowa.
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W drukarni powiatowej drukowano przede wszystkim afisze i obwieszczenia okupacyjne władz miejskich oraz częściowo kartki żywnościowe i druki administracyjne niemieckie. W drukarni pracowali Polacy. Od początku
prowadzono w drukarni z narażeniem życia pracę konspiracyjną dla ruchu
oporu. Przygotowywano tam w konspiracji druki, dokumenty i pieczęcie dla
struktur podziemia. W czasie okupacji wydrukowano także konspiracyjnie
m.in. „Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny” w nieznanym dzisiaj
nakładzie. W tym czasie także w drukarni znalazło zatrudnienie wiele osób
zagrożonych wywiezieniem przez Niemców na roboty przymusowe. W 1944
roku drukarze zamojscy z narażeniem życia uratowali przed wywiezieniem
przez okupanta maszyny drukarskie i wyposażenia drukarni powiatowej. Zabezpieczyli także poważny zapas papieru, co umożliwiło bezpośrednio po
ucieczce Niemców rozpoczęcie pracy. W drukarni zamojskiej w sierpniu
1944 wydrukowano pierwsze afisze informacyjne i obwieszczenia powiatowej Delegatury Rządu RP po wyjściu z konspiracji, a także zarządzenia
starosty zamojskiego.
W drukarni także przygotowano pierwszą emisję bonów zastępczych
zamojskich, będących w obiegu na terenie Zamościa i powiatu do momentu
emisji polskiego pieniądza w początkach 1945 roku. Powstawały tutaj także
książeczki wojskowe, zeszyty szkolne i przedrukowywane tymczasowo niemieckie znaczki pocztowe z polskim nadrukiem.
W tak trudnych latach zasadniczych przemian społecznych i politycznych starano się nawiązać do tradycji przedwojennych w nader skromnym zakresie. W 1944 roku w Zamościu ukazały się drukiem cztery pierwsze
w Polsce powojennej tomiki poetyckie, Julina Przybosia, Adama Ważyka,
Mieczysława Jastruna i Jerzego Putramenta. Opublikowano także 4 tomy materiałów do dziejów okupacyjnych, zebrane przez dr Zygmunta Klukowskiego, prace naukowe i dzienniki urzędowe, a także pierwsze czasopismo w powojennym Zamościu, ówczesny „Tygodnik Zamojski”. Na niwie społecznej
pojawiają się także wtedy nowe postacie wśród regionalistów zamojskich, są
to przede wszystkim nauczyciele: Jeremi Dragan, Hipolit Kozioł i Stefan Litwin.
Obok nich starają się przywrócić charakter badań regionalnych i twórczość
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kulturalną miasta: Michał M. Pieszko, Michał Bojarczuk, Władysław Romanowicz i dr Tadeusz Onyszkiewicz. Jednak z czasem aktywność w duchu
i w formie przedwojennej nie jest już możliwa z przyczyn przede wszystkim
politycznych. Ruch wydawniczy zasadniczo zamiera na dłuższy okres czasu. Produkcja drukarni zamojskiej funkcjonującej pod zarządem początkowo
Rady Powiatowej, później Powiatowej Rady Narodowej, sprowadza się do
produkcji druków akcydensowych, sporadycznie jedynie publikując większe
wydawnictwa.
Przedstawiciele „nowego porządku”, jaki zapanował po roku 1945
przeciwstawiali się, aby o korzystaniu z dóbr kultury, w tym także o reaktywowaniu czy zapoczątkowaniu ruchu wydawniczego, rozstrzygał sektor
prywatny, mający w ich ocenie na celu zysk, a nie wytyczne PPR. Centralnie
planowano utworzenie Rady Organizacji Kultury, do której weszliby przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń twórczych i nauczycieli.
Miała ona pełnić funkcję organu doradczego przy ministrze, zajmującego się
opracowywaniem statutu organizacji kultury oraz ustaw: bibliotecznej, wydawniczej i o domach ludowych. Istotne było zabezpieczenie odpowiedniej
bazy materialnej w postaci bibliotek, muzeów, instytucji badawczych, drukarni, sal teatralnych, kinowych, koncertowych, rozgłośni radiowych, publikacji książek. Wszystkie środki służące popularyzacji kultury, upaństwowiono, a pracownikom tego sektora wyznaczono rolę narzędzia kształtującego
„nowe społeczeństwo”. Te decyzje umożliwiły komunistom PPR rozpoczęcie procesu indoktrynacji negatywnie nastawionego do nich społeczeństwa.
Zdawano sobie sprawę, że żadnym dekretem nie stworzą podporządkowania
sobie inteligencji, bez której działanie w sferze kultury jest niemożliwe. Stąd
też nim wykształcili ludzi dyspozycyjnych wobec nowej władzy, podjęli kroki zmierzające do zjednania sobie jak największej grupy osób apolitycznych.
Na łamach organu prasowego PPR „Kuźnicy”, Stefan Żółkiewski domagał
się, aby wśród artystów i oświatowców szerzyć ideologię komunistyczną.
Inteligencja popierająca lewicę, miała w tym duchu oddziaływać na społeczeństwo. Postulował on przejęcie wszystkiego, co dotąd rządziło się prawami wolnego rynku i zorganizowania zinstytucjonalizowanych form życia
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kulturalnego, co uniemożliwiłoby istnienie czegokolwiek niezgonego z wizją
partii13.
Życie kulturalne w regionie rozwijało się w myśl naczelnych postulatów upowszechniania kultury i sztuki, nad całokształtem prac czuwał wojewódzki wydział kultury i sztuki w Lublinie. Jako organ doradczy powstała we
wrześniu 1945 roku Wojewódzka Rada Kultury i Sztuki. Odpowiednikami na
szczeblu powiatowym były komisje kultury i sztuki. W okresie wojny o zaraz
po jej zakończeniu cenzura, podporządkowana Ministerstwu Bezpieczeństwa
Publicznego, działała zupełnie bez jakichkolwiek podstaw prawnych. Usankcjonowanie tego działania nastąpiło 5 VII 1946 roku po wydaniu dekretu
o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Na
jego mocy komuniści przejmowali nadzór nad publikacjami i widowiskami.
Sformułowania zawarte w dekrecie umożliwiały niedopuszczenie do rozpowszechniania każdego tekstu niezgodnego z ideologią komunistyczną. Jednocześnie dawało to PPR, a później PZPR monopol na działalność kulturalną, zmierzającą do indoktrynacji całego narodu14.
W województwach powołano biura kontroli, a w powiatach - jednoosobowe placówki cenzury. Kompetencje tego urzędu były ogromne. Odbierał on koncesje, konfiskował prywatne drukarnie, reglamentował papier,
weryfikował przedwojenne zasoby bibliotek, pełnił merytoryczny nadzór nad
repertuarem kin, teatrów, imprez rozrywkowych. Kodyfikował on kierunki
ataków na AK, NSZ, religię, politykę II Rzeczypospolitej, Rząd RP w Londynie. W ślad za tym szły uderzenia w zespoły redakcyjne, zwalnianie dziennikarzy, uniemożliwianie jakiejkolwiek kontynuacji działań przedwojennych
w sferze kultury i życia społecznego. Od 1949 roku polecono urzędom kontroli usuwanie z literatury wszelkich akcentów katolickich, liberalnych i estetycznych15.
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Ten z konieczności, krótki przegląd zjawisk związanych z rozwojem słowa drukowanego w Zamościu i regionie, wskazuje niewątpliwie na
wyjątkowość działań tego typu w naszym otoczeniu przez ponad 400 lat.
Wszystkie z przytoczonych w tekście przykładów aktywności drukarskiej
i wydawniczej, składają się na dziedzictwo kulturowe Zamościa i regionu,
przepojone treściami regionalnymi w kontekście wartości narodowych, państwowych i ogólnoludzkich. Szczególny jest dorobek przełomu XVI i XVII
wieku oraz sławnej tradycji „Księgarni Polskiej” w XX wieku. Te dwa momenty w dziejach drukarstwa i oficyn wydawniczych zamojskich i regionalnych, stanowią i powinny stanowić obecnie w naszej ocenie trzon i punkt
wyjścia edukacji regionalnej. Edukacji związanej z propagowaniem dorobku
dziedzictwa kultury regionu, jak też i poczucia tożsamości i więzi regionalnej
oraz postawy otwartości na inne społeczności i kultury. Poznanie, bowiem
przeobrażeń i osiągnięć regionu wpływa na pozytywne postrzeganie otaczających nas miejsc i poznanie tych ludzi, dla których niekiedy celem życia
stało się szpaltowanie rzeczywistości i rozszerzanie horyzontów ludzkiego
poznania i myślenia, którego nośnikiem najpełniejszym, tak w przeszłości,
jak i obecnie pozostaje słowo pisane.
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Danuta R. Kawałko

CZASOPISMA REGIONALNE
na Zamojszczyźnie

dziejach prasy polskiej badacze wyróżniają kilka okresów.
Okres ostatni wyznaczony został przez likwidację urzędu cenzury prewencyjnej (1990), co dało początek demonopolizacji, demokratyzacji i pluralizacji prasy. Dlatego też ostatnie dwudziestolecie charakteryzuje się niezwykłą aktywnością wydawniczą w Polsce, widoczną zarówno na rynku prasy
ogólnopolskiej, jak również regionalnej i lokalnej. Pisma wydają niezależni wydawcy, koncerny prasowe, ale także samorządy różnych szczebli, instytucje kultury, parafie, szkoły, partie polityczne, stowarzyszenia, a nawet
spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy osiedli. Posiadanie własnego biuletynu
informacyjnego stało się ambicją wielu instytucji. Dużą aktywność wydawniczą obserwuje się również na Zamojszczyźnie.
1.Definicje czasopisma
Ogół wydawnictw drukowanych periodycznie i rozpowszechnianych
publicznie nosi nazwę prasy. W grupie tej są zarówno gazety - tj. wydawnictwa ukazujące się codziennie lub kilka razy w tygodniu, czasopisma - do
których zalicza się wydawnictwa wychodzące z częstotliwością od tygodnika
po kwartalnik oraz periodyki - czyli pisma ukazujące się jako półroczniki
i roczniki (często za periodyki uważane są także miesięczniki i kwartalniki).
[Edward Chudziński, Prasa regionalna i regionalistyczna w: Słownik wiedzy
o prasie, ParkEdukacja 2007, s. 126-133]
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Inna definicja określa czasopismo jako: periodyk, publikację periodyczną, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych
terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę,
aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi. Ze względu na częstotliwość wydań wyróżniamy kilka rodzajów czasopism: dzienniki, dwudniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki oraz szczególną postać czasopism - nieregularniki.
Wydawnictwa rzadsze niż kwartalne (np. półroczniki, roczniki) określa się
często jako edycję kolejnych zeszytów, wydań lub tomów. Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż. Te wydawane częściej
nazywa się gazetami. [http://www.definicja.com/Czasopismo, dostęp on-line
18.04.2010]
Wg Encyklopedii wiedzy o prasie [red. Julian Maślanka, Ossolineum
1976, s. 60] - czasopismo to typ prasy o ograniczonej częściowo aktualności
(a więc o dużej amplitudzie periodyczności) i uniwersalności treści, czyli
publikacja periodyczna nie posiadająca cech gazety. W polskiej praktyce wydawniczej i bibliograficzno-statystycznej za czasopismo uważa się każdy periodyk ogólnoinformacyjny, ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu.
2.Definicja czasopism regionalnych
W zależności od przestrzennego (geograficznego) zasięgu oddziaływania prasy można podzielić ją na: ogólnokrajową, regionalną (obejmuje
zasięgiem obszar jednego województwa w obecnych granicach administracyjnych), mikroregionalną (utożsamianą z województwami z lat 1975-1998),
lokalną (obejmującą jeden lub kilka powiatów), sublokalną (ogranicza się do
jednej lub kilku gmin czy miast, bądź nawet ich części). Stosując jedynie to
kryterium do zdefiniowania prasy regionalnej, można zauważyć, że granica
między prasą regionalną i lokalną nie jest wystarczająco czytelna. Dlatego
też, na miano prasy regionalnej (a w szczególności regionalistycznej) zasłu83

gują te periodyki, które identyfikują się z regionem poprzez podejmowaną
tematykę regionalną, podkreślają odrębność regionu, pielęgnowanie historycznej, kulturowej i językowej tradycji, inicjują działania wzmacniające
więź mieszkańców z regionem. [Edward Chudziński]
Encyklopedia wiedzy o prasie definiuje, że czasopisma regionalne to
niejednolita grupa czasopism (do której w potocznym znaczeniu zalicza się
zarówno czasopisma treści specjalnej, jak i prasę), trudna do ścisłego wyróżnienia wskutek postępującej - głównie pod wpływem środków masowego
komunikowania - homogenizacji życia społeczno-kulturalnego. Proces ten
nie sprzyja trwałości regionalizmu pojmowanego jako zespół swoistych cech
(kulturowych, gospodarczych i innych) wyróżniających jeden obszar od drugiego; pod wpływem tych czynników pojawia się nie mająca w rzeczywistości uzasadnienia tendencja utożsamiania regionu z jednostkami podziału
administracyjnego.
Dlatego też trudno w sposób jednoznaczny wyodrębnić z ogólnej produkcji czasopiśmienniczej jednorodną grupę czasopism regionalnych, których specyficzną cechą jest fakt ukazywania się poza centralnym ośrodkiem
życia społeczno-politycznego i kulturalnego oraz ograniczenia się w swej
problematyce i w swoim zespole autorskim do pewnego zwartego obszaru.
Ze względu na kryterium tematyczne, w polskiej praktyce wydawniczej można wyróżnić grupę właściwych czasopism regionalnych, stanowiących typ czasopism naukowych poświęconych problematyce badawczej
danego regionu. Grupa czasopism wyróżniająca się ze względu na formalne
kryteria (geograficzne) jest równoznaczna z potocznym rozumieniem pojęcia
czasopism regionalnych, które utożsamia się z pojęciem prasy lokalnej; w obrębie tej ostatniej można wyróżnić pewne typy prasy, której związek z regionem
jest oczywisty.
Początki czasopism regionalnych wiążą się z aktywizacją ruchów narodowowyzwoleńczych datujących się od czasów Wiosny Ludów oraz narodzinami folklorystyki, krajoznawstwa i etnografii. W 1848 r. na ziemiach
polskich ukazało się 51 nowych czasopism regionalnych, w większości poza
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tradycyjnymi ośrodkami wydawniczymi (Toruń, Cieszyn, Leszno, Tarnów).
Do najstarszych czasopism regionalnych w Polsce zalicza się, m.in. wydawany w Lesznie Przyjaciel Ludu (1834-49), wileńskie Ateneum (1841-51), Gwiazdka Cieszyńska (1848-1939). Intensywny rozwój czasopism regionalnych nastąpił
na przełomie XIX i XX w. Z tego okresu pochodzą, m.in. Zaranie Śląskie
założone w 1907 r. i toruńskie Zapiski Historyczne (1908 r.). Podstawowe funkcje tego czasopiśmiennictwa sprowadzały się do rozbudzania poczucia więzi poszczególnych regionów z kulturą ogólnonarodową (polska prasa
warmińsko-mazurska, prasa śląska) oraz ukazywania bogactwa regionalnej
twórczości i jej roli w kształtowaniu kultury narodowej. [Encyklopedia]
3.Czasopisma regionalne na Zamojszczyźnie
Przy zbieraniu materiałów do niniejszego opracowania, podstawowym
kryterium wyboru było miejsce wydawania periodyku. Stąd, na ustaloną
ogólną liczbę składają się wszystkie periodyki, bez względu na częstotliwość
ukazywania się (od dzienników i jednodniówek po roczniki oraz te ukazujące
się nieregularnie), wychodzące na terenie Zamojszczyzny. W badaniach nie
uwzględniono pisemek, które powstawały w szkołach. Stało się tak jedynie
ze względu na niemożliwość dotarcia do bardzo obszernej informacji (liczba
szkół różnych szczebli). Zebrany materiał poddany został wstępnej analizie i pogrupowany według kilku kryteriów. Jednak podstawowym celem
opracowania było ustalenie najbardziej kompletnego zestawienia wychodzących periodyków.
Dla potrzeb opracowania Zamojszczyzna (tj. kryterium geograficznego
zasięgu wydawania prasy) jest rozumiana jako: teren byłego województwa zamojskiego, z miejscowościami z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego,
krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, które w wyniku podziału
administracyjnego kraju w roku 1975 zostały włączone do województwa zamojskiego, oraz teren Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, z miejscowościami które od roku 1992 wchodzą w skład diecezji.
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Podstawą do opracowania katalogu czasopism wychodzących na Zamojszczyźnie w okresie międzywojennym była praca: Andrzej Notkowski,
Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939), Warszawa-Łódź 1982. Dla wydawnictw wychodzących w Zamościu wykorzystano
także: Andrzej Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Chełm 2000. Periodyki hrubieszowskie opisano na podstawie publikacji: Zdzisław Spaczyński,
Drukarnie i wydawnictwa, Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1997 nr 2-3 s.
105-107. Ponadto korzystano z: Bogdan Szyszka, Czasopisma pedagogiczne
Zamojszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym, Zamojski Kwartalnik
Kulturalny, 2000 nr 3-4, s. 98-100.
Przy opracowywaniu katalogu czasopism wychodzących po II wojnie
światowej, badaniami objęto: I. Bazy Biblioteki Narodowej: Bibliografia czasopism polskich: 1/. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł (kwartalniki): a/. Czasopisma polskie 1985-2000
b/. Czasopisma polskie od 2001-- . 2/. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych
(roczniki) za lata: a/. 1958-1975 b/. 1976-1980 c/. 1985-1989 d/. 1996-1999
e/. 2000 r. f/. 2001-2005 g/. 2006 r. h/. 2007 r. 3/. Bibliografia Niezależnych
Wydawnictw Ciągłych. II. Bazę Bibliografii Zamojszczyzny Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu: 1/. do 2006 r. 2/.
po 2006 r. Posiłkowano się również pracą: Prasa na Zamojszczyźnie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze [oprac. Grażyna Markiewicz], Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu 1997. Materiał bibliograficzny przedstawiono tu w dwóch częściach: pierwsza rejestruje bibliografię na
temat prasy (257 opisów), druga zaś katalog czasopism regionalnych i lokalnych ukazujących się do po II wojnie światowej - do 1996 r. (87 opisów).
Jest to jedyny tego typu katalog prasy Zamojszczyzny.
Zamojskie tradycje wydawnicze sięgają końca XVI wieku. Pierwsze
periodyki, słynne zamojskie kalendarze, wydawano w drukarni Akademii
Zamojskiej. Wychodziły one z przerwami w latach 1674-1776, a wydawali
je profesorowie Akademii - Stanisław Niewieski, Franciszek Niewieski, Tomasz Ormiński i Stanisław Duńczewski (wydał 50 roczników). Na początku
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XIX wieku wychodził w Zamościu Dziennik Ekonomiczny Zamoyski. Był
pierwszym w Polsce periodykiem rolniczo-ekonomicznym wydawanym
z inicjatywy Zamojskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przy wsparciu XII
ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego. W latach 1803-1804 wyszło 18
numerów pisma. Kolejne czasopisma pojawiają się dopiero w XX wieku.
W latach 1910-1914, w drukarni Bogumiły Kisewetterowej w Hrubieszowie
drukowano Rolnika Hrubieszowskiego. Jego wydawcą i redaktorem był Bogdan Janiszewski, później Wiktor Kisewetter. Dwutygodnik był poświęcony
sprawom polskiego rolnictwa i przemysłu oraz zagadnieniom ekonomiczno-społecznym guberni chełmskiej. Podczas I wojny światowej, w Hrubieszowie, Tomaszowie i Zamościu wychodził, w języku polskim i niemieckim
Dziennik Urzędowy C. i K. Komisji Obwodowej.
Duży rozkwit wydawnictw periodycznych przypada na okres międzywojenny. Na Zamojszczyźnie wydawano wówczas łącznie 38 tytułów czasopism. Największa liczba - 30 ukazywała się w Zamościu, 14 w Hrubieszowie,
dwa w Tomaszowie Lubelskim i jedno w Biłgoraju.
Czasopisma wychodzące na Zamojszczyźnie
w okresie międzywojennym
(Tytuł czasopisma /redaktor ; wydawca. - lata ukazywania się. - charakter
czasopisma. - częstotliwość ukazywania się [liczba numerów])
Biłgoraj: Echo Biłgorajskie: miesięcznik oświatowo-społeczny /red. odpow.
Julian Sabat ; Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. - do
1928
Hrubieszów: Dziennik Urzędowy C. i K. Komendy Obwodowej w Hrubieszowie /wyd. Alfred Weiss von Ulog. - 1915-1918. - w jęz. polskim i niemieckim;
Przegląd Hrubieszowski /Wydział Powiatowy Sejmiku Hrubieszowskiego. 1920-1925. - tygodnik, późn. dwutygodnik i miesięcznik; Dzwon /Komitet
Lewicy Ludowej. - 1923. - czasopismo społeczno-literackie. - dwutygodnik;
Echo Hrubieszowskie /wyd. Zygmunt Bończa-Czajkowski. - 1923-1930; Pąkowie /[kółko literackie młodzieży szkolnej]. - 1923-1927; Głos Robotniczo87

Chłopski. - 1925. - dwutygodnik; Głos Hrubieszowski /red. Adam Szczerbowski ; wyd. Michał Wańczyk. - 1926. - czasopismo poświęcone rozwojowi
kulturalnemu i ekonomicznemu. - dwutygodnik; Nasza Niwa /red. Stefan Folwarczny ; Oddział Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych
w Hrubieszowie. - 1926-1927. - miesięcznik kulturalno-oświatowy; Wiadomości Hrubieszowskie. - 1928-1929; Echo Hrubieszowskie. - 1929-1930;
Gazeta Urzędowa Wydziału Powiatowego w Hrubieszowie. - 1930-1931. dwutygodnik; Głos Ludu Hrubieszowskiego /red. Franciszek Sznajdrowicz.
- 1930-1931. - tygodnik; Nowe Wiadomości Hrubieszowskie. - 1935-1939;
Komunikat Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego /red.
Bolesław Kłembukowski. - 1936-1939
Tomaszów Lubelski: Dziennik Urzędowy C. i K. Komendy Obwodowej
w Tomaszowie. - 1915-1918. - w jęz. polskim i niemieckim; Ziemia Tomaszowska /samorząd powiatowy. - 1922-1927
Zamość: Dziennik Urzędowy Komendy Obwodowej w Zamościu. - 19151918 [ok. 50 nr-ów]. - w jęz. polskim i niemieckim; Nowiny Zamojskie
/red. Józef Lesiewski. - 1917-1919 [49 nr-ów]. - czasopismo informacyjnopublicystyczne. - tygodnik; Gazeta Zamojska /red. Piotr Zubowicz i Maciej
Rataj ; pismo Stronnictwa „Wyzwolenie”. - 1918-1919. - tygodnik; Kurier
Zamojski /red. Stefan Tiszler. - 1918-1919; Kronika Powiatu Zamojskiego
/red. odpow.: Julian Wyszyński, Ludwik Kobierzycki, Stefan Pomarański ;
wyd. Zygmunt Pomarański. - 1918 [24 nr-y]. - dwutygodnik [późn. dekadówka]; Teka Zamojska : poprzednio Kronika Powiatu Zamojskiego /red.
Stefan Pomarański. - 1919-1921 [25 nr-ów]. - miesięcznik; Głos Zamościa /
red. Henryk Warchałowski ; wyd. Zygmunt Nahajski. - 1919-1920 [ponad 20
nr-ów]. - pismo poświęcone sprawom społecznym i gospodarczym. - dwutygodnik; Ziemia Zamojska /pismo samorządu powiatowego. - 1920-1929.
- dekadówka, później dwutygodnik; Głos Wyzwolenia /red. Maksymilian
Malinowski ; pismo Stronnictwa „Wyzwolenie”. - 1922; Głos Wyzwolenia
Powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. - 1922; Halbajer.
- 1923-1925. - żydowskie czasopismo religijne; Głos Zamojszczyzny miesięcznik oświatowo-społeczny /red. odpow. Jan Gaździcki ; Zarządy Oddziału
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Powiatowego ZPNSP w Biłgoraju i Zamościu. – 1928-1931; Gazeta Zamojska /red. Stanisław Józefowicz ; pismo samorządu powiatowego. - 1929 [11
nr-ów]. - tygodnik, później dwa razy w tygodniu; Głos Polski Odrodzonej
/Kościół Polskokatolicki. - 1929-1930. - miesięcznik ogólnopolski; Komunikat Informacyjny /Kościół Polskokatolicki. - 1929-1932. - miesięcznik ogólnopolski; Nowiny Wyborcze. - 1929-1930. - tygodnik; Słowo Zamojskie /red.
Emil Migasiński ; wyd. Antoni Borkowski. - 1929-1930 [63 nr-y]. - tygodnik;
Unzer Gajst [Nasz Duch]. - 1928-1938. - żydowskie czasopismo religijne;
Zamoszczer Sztyme /red. Lejba Goldgraber. - 1928 [tygodnik] i 1937-1939
[dwutygodnik]. - w języku jidysz; Polska Odrodzona /Kościół Polskokatolicki. - 1930-1934. - dwutygodnik ogólnopolski; Zamoszczer Wort /red. Berko
Firsztman. - 1930-1932. - dwutygodnik. - w jęz. jidysz; Ognisko Zamojskie:
kwartalnik poświęcony zagadnieniom metodyczno-pedagogicznym. - 19311932; Nowe Wiadomości Zamojskie. - 1937; Mefice Torah Wudath. - 1937.
- żydowskie czasopismo religijne; Teka Zamojska : kwartalnik kulturalny /
red. Zygmunt Klukowski. - 1938-1939 [6 zeszytów]. - kwartalnik; Prawda /red. i wyd. Zbigniew Klaudel. - 1939 [19 nr-ów]. - tygodnik; Gromada
Strzelecka /red. Michał Bojarczuk ; Związek Strzelecki. - 1939. - miesięcznik. - Prawda. - 1939. - tygodnik
Po II wojnie światowej na Zamojszczyźnie odnotowano 186 tytułów
czasopism. Liczbę tę tworzą tytuły, które trafiły do bibliotek (Biblioteki Narodowej, Książnicy Zamojskiej), zostały opracowane i zamieszczone w elektronicznych katalogach bibliotek. Informacja ta z całą pewnością nie jest kompletna, ponieważ nie wszystkie wydawane czasopisma, zarówno wcześniej,
jak i obecnie trafiają do bibliotek.
Zgromadzony materiał nie jest jednorodny. Nie dla wszystkich tytułów możliwe było ustalenie kompletnego opisu bibliograficznego, zawierającego informację o tytule, instytucji wydającej czasopismo, redaktorze naczelnym, latach i częstotliwości ukazywania się oraz wszystkich zmianach,
jakim podlegało wydawane czasopismo. Jedynie nieliczne tytuły zawierają
komplet takich informacji.
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Zebrany materiał poddany został wstępnej analizie i pogrupowany wg
kryterium: instytucji wydających periodyki (pisma: organów władzy samorządowej i państwowej, instytucji kultury, stowarzyszeń i towarzystw regionalnych, zamojskich szkół wyższych, instytucji kościelnych). Ponadto wyodrębniono najdłużej wychodzące czasopisma oraz te, które podejmują tematykę związaną z regionem na poziomie naukowym i popularnonaukowym.
W badaniach pominięto analizę częstotliwości ukazywania się pism.
Wiele czasopism zmieniało tę częstotliwość nawet kilkakrotnie, a informacje
dostępne w katalogach często nie pozwalały na dokładne ustalenia. Na podstawie zebranego materiału można jedynie stwierdzić, że wychodzące w regionie
czasopisma ukazywały się we wszystkich znanych prasie interwałach czasowych. Również nie został poruszony problem nakładów poszczególnych
tytułów, z powodu braku tego typu informacji w katalogach.
Powstawanie nowych tytułów prasowych uzależnione jest od wielu
czynników, ale jednym z ważniejszych jest sytuacja polityczna, która wyznacza prasie ramy działania. Do 1989 r. system prasy lokalnej był bardzo
słabo rozwinięty (na Zamojszczyźnie do 1990 r. wychodziło około 40 tytułów czasopism). Prawie pięciokrotny wzrost tej liczby wystąpił po zniesieniu
cenzury prewencyjnej.
Jedynym czasopismem, które odnotowano na Zamojszczyźnie w latach 40. ubiegłego wieku była Ziemia Tomaszowska : Organ Powiatowej
Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim (16 nr-ów w 1944 r.). Nie wykluczone, że podobne czasopisma wydawane były w innych miastach powiatowych na Lubelszczyźnie.
W 1954 r. Powiatowy Komitet Frontu Narodowego w Hrubieszowie
wydawał Głos Ziemi Hrubieszowskiej, a w 1956 r. wydawano Nasz Dom :
kwartalnik Państwowego Domu Harcerza w Hrubieszowie.
Od 1961 r. wychodzi Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica : organ Zarządu TRH im. Stanisława Staszica, zaś od 1962 r. Foto-Informator : biuletyn informacyjny Zamojskiego
Towarzystwa Fotograficznego.
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Wraz z utworzeniem województwa zamojskiego ukazywał się Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu (1975-1984), w latach
1985-1989 jako Dziennik Urzędowy Województwa Zamojskiego. W latach 19761997[?] wychodził Rocznik Statystyczny Województwa Zamojskiego. Dwa
czasopisma pojawiły się w 1977 r.: Konserwatorska Teka Zamojska : biuletyn
Pracowni Konserwacji Zabytków (1977-1987) oraz Wspólna Praca : tygodnik międzyzakładowy (1977-1981). Nieprzerwanie od 1979 roku wychodzi
TZ Tygodnik Zamojski : Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów, Zamość. W latach 1979-1981 ukazywał się Zamojski Informator Kulturalny:
miesięcznik poświęcony sprawom kultury woj. Zamojskiego, wydawany
przez Wydział Kultury i Sztuki.
Kilkanaście nowych tytułów czasopism odnotowano w latach 80. Były
to mi.in.: biuletyny informacyjne NSZZ „Solidarność”, czasopisma rolnicze
związane z Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego w Sitnie, pisma
wydawane przez instytucje kultury (Zamojski Kwartalnik Kulturalny, Prace i Materiały Zamojskie), towarzystwa regionalne (Rocznik Lubaczowski,
Rocznik Tomaszowski, Rocznik Zamojski) oraz pismo samorządowe Tanew
początkowo jako pismo NSZZ „Solidarność” - Oddział Biłgoraj. Zdecydowana większość z nich już się nie ukazuje.
Największy rozkwit działalności wydawniczej czasopism przypada na
okres po 1989 r. Od 1990 r. do chwili obecnej na Zamojszczyźnie powstało
ponad 150 nowych tytułów czasopism. Posiadanie własnego pisma stało się
ambicją wielu instytucji, a przede wszystkim samorządów gminnych i powiatowych. Wydawane przez samorządy czasopisma są źródłem bieżącej informacji o ich działalności, w pewnym sensie forum prezentacji pracy wybieranych
władz.
Wydawcami czasopism na Zamojszczyźnie są: organy władzy samorządowej i państwowej różnych szczebli - 27 (liczba ta jest większa, jednak
nie do wszystkich pism samorządowych udało się dotrzeć), towarzystwa społeczno-kulturalne - 27, związki zawodowe (głównie NSZZ „Solidarność”),
instytucje kościelne - 17 (ich liczba jest znacznie większa; brak kompletnej
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wiedzy na temat czasopism parafialnych), szkoły wyższe - 13, instytucje kultury - 13, wydawcy niezależni, zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe
i inni.
Z uwagi na objętość materiału nie ma możliwości zamieszczenia pełnego katalogu czasopism. W opracowaniu zamieszczono jedynie katalog wybranych grup czasopism.
Czasopisma organów władzy samorządowej i państwowej
- Ziemia Tomaszowska : Organ Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie
Lubelskim. - Lublin. - 1944 [16 nr-ów]. - nieregularnie
- Głos Ziemi Hrubieszowskiej /Powiatowy Komitet Frontu Narodowego
w Hrubieszowie. -1954
- Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu. - Zamość:
Urząd Wojewódzki. - 1975-1984. - nieregularnie
- Dziennik Urzędowy Województwa Zamojskiego. - Zamość : Wojewoda Zamojski. - 1985-1998. - nieregularnie [wcześniej: Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu]
- Tanew : biłgorajska gazeta samorządowa /Biłgorajskie Centrum Kultury.
- Biłgoraj : BCK. - 1989-. - kwartalnik [wcześniej: Tanew : pismo NSZZ Solidarność - Oddział Biłgoraj. - 1989]
- Gazeta Krasnobrodzka : miesięcznik samorządu gminnego /red. nacz.
Mariola Czapla ; Krasnobrodzki Dom Kultury. - Krasnobród : KDK. - 1990-.
- miesięcznik
- Echo Tyszowiec : miesięcznik samorządowy /red. nacz. Mariusz Zając.
- Tyszowce : Urząd Gminy. - 1991-1992. - miesięcznik
- Głos Łaszczowa : dwutygodnik informacyjny Urzędu Gminy w Łaszczowie
/red. Danuta Piwowska. - Łaszczów : Urząd Gminy. - 1991-. - dwutygodnik
- Rewizje Tomaszowskie : pismo samorządu terytorialnego /red. nacz. Jakub
Kodymowski. -Tomaszów Lubelski : Gmina Miejska. - 1991-.
- dwutygodnik
- Samorząd Zamojski : dwutygodnik Rady Miejskiej /Tadeusz Kowalski, Jerzy Słupecki. - Zamość : Rada Miejska. - 1991-1992. - dwutygodnik
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- Wiadomości Zwierzynieckie : pismo samorządowe. - Zwierzyniec :
Zwierzyniecki Dom Kultury. - 1993-. - kwartalnik
- Głos Szczebrzeszyna : samorządowy kwartalnik informacyjny /Wojciech
Świergoń. - Szczebrzeszyn : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szczebrzeszynie. - 1995-. - kwartalnik
- Gminne Tematy : biuletyn Samorządowy Gminy Zamość. - Zamość : Urząd
Gminy Zamość. - 1996-.
- Głos Bełżca : pismo samorządu terytorialnego : Bełżec, Brzeziny, Chyże,
Szalenik Kolonia, Żyłka /red. nacz. Wojtek Stepaniuk. - Bełżec : Gminny
Ośrodek Kultury. - 1997-. - miesięcznik
- Wieści Biłgorajskie : gazeta powiatowa : Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza,
Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin /red. nacz. Jolanta M. Kozak. - Lublin : Panorama
Sp. z o. o. - 1998-1999. - miesięcznik
- Wieści Hrubieszowsko-Tomaszowskie : gazeta powiatowa : Bełżec, Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Mircze, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski,
Tyszowce, Uchanie, Ulhówek, Werbkowice /red. nacz. Jolanta M. Kozak.
- Lublin : Panorama Sp. z o. o. - 1999-. - miesięcznik [wcześniej: Wieści
Tomaszowskie]
- Wieści Tomaszowskie : gazeta powiatowa : Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów
Lubelski, Tyszowce Ulhówek /red. nacz. Jolanta M. Kozak. - Lublin : Panorama Sp. z o. o. - 1999. - miesięcznik
- Gazeta Lubycka : pismo samorządu terytorialnego /red. nacz. Małgorzata
Nadzikiewicz. - Lubycza Królewska : Gminny Ośrodek Kultury. - 2000-. dwumiesięcznik
- Kwartalnik Biłgorajski : pismo naukowo-samorządowe /red. nacz. Stanisław Jadczak. - Biłgoraj, Lublin : „Express Press. - 2000- [1 (2000)]. - kwartalnik
- Biuletyn Samorządu Gminy Zamość /red. nacz. Ryszard Gliwiński. - Zamość : Urząd Gminy Zamość. - 2001-. - miesięcznik
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- Jedność : pismo samorządowe gminy Hrubieszów. - Wołajowice : Gminny
Ośrodek Kultury w Hrubieszowie. - 2003-2008 . - miesięcznik
- Wieści Gminne : biuletyn informacyjny Gminy Sitno /red. nacz. Kajetan
Protas. - Sitno : Urząd Gminy w Sitnie. - 2004-. - kwartalnik
- Ziemia Lubaczowska : czasopismo samorządowe : ekologia, gospodarka,
kultura /Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie. - Lubaczów :
PCKiS. - 2004-. - kwartalnik
- Kurier Starostwa Powiatowego w Biłgoraju /red. Tomasz Książek.
- Zamość : Stowarzyszenie Promocji Lubelszczyzny LEuropa. - 2005-.
- nieregularnie
- Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Skierbieszów /red. Mieczysław
Bartoń. - Skierbieszów : Urząd Gminy, 2006-. - kwartalnik
- Jedność Hrubieszowska : pismo samorządowe gminy Hrubieszów /red.
nacz. Danuta Kloc. - Wołajowice : Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach. - 2008-. - miesięcznik [wcześniej: Jedność :
samorządowy miesięcznik gminy Hrubieszów. - 2003-2008]
- Biłgorajska Gazeta Powiatowa : bezpłatny miesięcznik mieszkańców powiatu biłgorajskiego. - Biłgoraj : Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. - 2008-.
- miesięcznik.
Czasopisma instytucji kultury
- Zamojski Kwartalnik Kulturalny /red. nacz. Agnieszka Szykuła-Żygawska.
- Zamość : Zamojski Dom Kultury. - 1984-. - kwartalnik
- Prace i Materiały Zamojskie : archeologia /red. Irena Pielak. - Zamość :
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Zamościu. - 1988[T.1 (1988), T. 2. (1989), T. 3 (1991)]
- Wspólnota Trzeszczańska. - Trzeszczany : Gminny Ośrodek Kultury. - 1990
- miesięcznik
- Kramarz Uchański : gazeta Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach /red.
Sławomir Stasiuk i in. - Uchanie : GOK. - 1992-.
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- Skarbiec : pisemko biblioteki publicznej w Jarosławcu /red. Jan Czyżewski
i in. - Jarosławiec : Biblioteka Publiczna. - 1992-. - kwartalnik
- Zgrzyt : Uchanie, Grabowiec, Wojsławice /red. nacz. Sławomir Stasiuk.
- Uchanie : Gminny Ośrodek Kultury. - 1993-. - miesięcznik
- Bibliotekarz Zamojski /red. nacz. Halina Zielińska. - Zamość : Książnica
Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. - 1995- [30 nrów]. - półrocznik
- Książkomania. - Płoskie : Filia Biblioteczna. - 1999-. - nieregularnie
- Goniec Łukowej : miesięcznik kulturalno-oświatowy gminy Łukowa. - Łukowa : Gminny Ośrodek Kultury. - 2001- [6 nr-ów]. - nieregularnie
- Sitarz Biłgorajski : jednodniówka /red. Dorota Skakuj, Jerzy Waszkiewicz.
- Biłgoraj : Nadrzecze : Fundacja Kresy 2000. - 2001- [wyd.: 1 - 2001, 2 2002, 3 - 2004]. - jednodniówka
- Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne = Zamosc’ko-Volins’kì Muzejnì Zošiti = The Zamość-Volyn Museum Periodicals /Zamość : Muzeum Zamojskie.
- 2003- [T.1 (2003), T. 2 (2004), T. 3 (2005), T. 4 (2006-2007)
- Zeszyt Osuchowski /zespół pod kier. Jerzego Markiewicza. - Łukowa :
Gminny Ośrodek Kultury. - 2004-. - rocznik
- Przyczynki do poznania Dziejów Miejscowości Gminy Łabunie /red. Bogdan Szykuła. - Łabunie : Urząd Gminy Łabunie, Biblioteka Publiczna Gminy
Łabunie. - 2007-. - nieregularnie
Czasopisma wydawane przez towarzystwa społeczno-kulturalne
- Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego : organ Zarządu
TRH im. Stanisława Staszica /red. nacz. Jerzy Krzyżewski. - Hrubieszów :
TRH. -1961- [157 nr-ów]. - kwartalnik
- Foto-Informator : biuletyn informacyjny Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego /red. Stanisław Orłowski. – Zamość : ZTF. - 1962- [130 nr-ów].
- nieregularnie
- Rocznik Tomaszowski /red. nacz. Zdzisław Spaczyński. - Tomaszów Lub. :
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne. - 1981- [T.1 (1983)]
95

- Rocznik Zamojski /red. Wiesław Śladkowski. - Zamość : Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk = Societas Scientiarum ac Litterarum Zamoscensis.
- 1984- [T.1 (1984), T. 2 (1988), T. 3 (1992)]
- Rocznik Lubaczowski /red. nacz. Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. - 1985-. - rocznik
- Ostoja : pismo Towarzystwa Przyjaciół Skierbieszowa im. I. Mościckiego.
- Skierbieszów : TPS. - 1990-. - nieregularnie
- Ziemia Tomaszowska : tygodnik publicystyczno-reklamowy Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego /red. nacz. Marian Adam Stawecki. - Tomaszów Lubelski : TTR. - 1990-. - tygodnik
- Zwierzyńczyk /red. Alfred Hałasa i in. - Zwierzyniec : Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca. - 1990-1992
- Infort : informator forteczny Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. - Zamość:
zespół red. Krzysztof Biskup et al. - 1991-. - nieregularnie
- Radość : katolickie pismo dzieci i młodzieży. - Łukowa : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. - 1992- [46 nr-ów]. - nieregularnie
- Wiadomości Tomaszowskie : biuletyn informacyjny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce : wydanie okolicznościowe. - Tomaszów
Lubelski. - (18 września 1992). - jednodniówka
- Nasze Pokolenie : biuletyn 26 Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.
- Tomaszów Lubelski : Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce. - 1994-.
- nieregularnie
- Gazeta Ziemi Hrubieszowskiej /red. nacz. Jerzy Masłowski. - Hrubieszów :
Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Pro-Patria. - 1993-.
- Chrząszcz, Szczebrzeszyn : Organ Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna. - 1996 - [50 nr-ów]. - miesięcznik
- Tomaszowska Teka Regionalna /Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne.
- Tomaszów Lubelski : TTR, 1997- [1 (1997), 2 (1998)]. - nieregularnie
- Ultrasonografia: kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
/red. nacz. Wiesław Jakubowski. - Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. - 1998-. - kwartalnik
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- Kwartalnik Tarnogrodzki /red. nacz. Władysław Dubaj. - Tarnogród : Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne. - 1999-. - kwartalnik
- Merkuriusz Kresowy : gazeta społeczno-kulturalna. - Łaszczów : Towarzystwo Przyjaciół Łaszczowa : Gminny Ośrodek Kultury. - 1999-.
- miesięcznik
- „Rubież” : pismo środowiska konserwatywno-narodowego /Stowarzyszenie „Rubież”. - Zamość : SR. - 2000-. - miesięcznik
- Wiadomości Józefowskie : miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Józefowskiej /red. nacz. Andrzej Lefanowicz. - Józefów : TPZJ. - 2002-.
- miesięcznik
- Zapis Czasu. Dziedzictwo i współczesność /red. Elżbieta Gnyp : Zamojskie
Towarzystwo „Renesans”. - Zamość: ZTR. - 2002- [1/2002, 2/2007].
- nieregularnie
- Aspekty : biłgorajski rocznik społeczno-kulturalny /red. Marek J. Szubiak.
- Biłgoraj : Biłgorajskie Towarzystwo Literackie. - 2004-. - rocznik
- Roztocze : biuletyn informacyjny Zamojskiego Stowarzyszenia Samorządowego /Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe. - Zamość : ZSS. - 2004-.
- kwartalnik
- Gazeta Horyniecka : pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
/red. nacz. Bożena Mróz. - Horyniec-Zdrój : SPZH. - 2005-.
- dwumiesięcznik
- Pisemko /Stowarzyszenie „Czajnia”. - Tomaszów Lubelski : Stowarzyszenie „Czajnia”. - 2005-. - miesięcznik
- Trzeci Sektor : biuletyn Stowarzyszenia Promocji Lubelszczyzny LEuropa
/red. Tomasz Kowalewski. - Zamość : Stowarzyszenie Promocji Lubelszczyzny LEuropa, 2005-. - nieregularnie
- Nad Tanwią i Ładą : przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej /Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne. - Biłgoraj : BTR. – 2006- [T. 1 (2006),
T. 2 (2007), T. 3 (2008)]. - rocznik.
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Czasopisma wydawane przez zamojskie szkoły wyższe
- Nasze Forum : biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu /red. nacz. Małgorzata Bzówka. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. - 1998- [45 nr-ów]. - kwartalnik
- Zamojskie Studia i Materiały [od 2003 serie: Informatyka, Fizjoterapia,
Ekonomia, Pedagogika, Prawo i Administracja /Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu. - Zamość : WSZiA. - 1999- [30 zeszytów].
- nieregularnie
- Gazeta Akademicka. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu. - 2000-2003 . - nieregularnie
- Zamojskie Studia Prawno-Ekonomiczne /przewodn. Karol Kukuła ; Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą
w Zamościu. - Zamość : WSH-E, 2000- [T.1 (2000)]. - nieregularnie
- Barometr Koniunktury Gospodarczej Województwa Lubelskiego /Instytut
Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. - Rzeszów : IG WSIiZ,
Zamość : WSZiA. - 2001-2008. - kwartalnik
- Barometr Regionalny : analizy i prognozy /red. nacz. Mieczysław Kowerski. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. 2002- [17 nr-ów]. - kwartalnik
- Prace Studenckich Kół Naukowych /Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. - Zamość : WSZiA. - 2002- [18 zeszytów].
- nieregularnie
- Kalarus : pismo społeczności akademickiej Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu /red. nacz. Piotr
Bartnik. - Zamość : WSH-E. - 2002-. - nieregularnie
- Akademicka Reaktywacja /red. nacz. Mateusz Gajos. - Zamość : Wyższa
Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. - 2003-2007. - kwartalnik
[wcześniej: Gazeta Akademicka. - 2000-2003]
- Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana
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Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu /przewodn. kol. red. Stanisław Leon Popek . - Zamość : WSH-E. - 2004- [5 zeszytów]. - nieregularnie
- Facta Simonidis : zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Zamościu /red. nacz. Henryk Chałupczak. - Zamość : PWSZ im. Szymona
Szymonowica w Zamościu. - 2008- [2 zeszyty]. - nieregularnie
- Skafander : pismo studenckie /red. nacz. Michał Karchut i Mateusz
Sawczuk. - Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. - 2009[4 nr-y]. - nieregularnie
- Lubelski Barometr Gospodarczy : raporty red. nacz. Mieczysław Kowerski; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. - Zamość : WSZiA. 2009[3 nr-y]. - kwartalnik.
Czasopisma wydawane przez Kurię Diecezjalną w Zamościu
- Zamojski Informator Diecezjalny /red. zespół: Adam K. Firosz, Zygmunt
Jagiełło, Mariusz R. Trojanowski. - Zamość : Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej. – 1992- [70 zeszytów]. - kwartalnik
- Kalendarz Liturgiczny Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wraz ze schematyzmem na rok 1993 /Kuria Diecezjalna w Zamościu. - Zamość : Kuria Diecezjalna w Zamościu. - 1993- [18 zeszytów]. - rocznik
- Schematyzm Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej /red. Adam K. Firosz. - Zamość : Kuria Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. - 1995- [R. 1 (1995), R. 2
(1999), R. 3 (2008)]. - nieregularnie
- Biuletyn Muzeum Diecezjalnego /red. Mariusz Leszczyński, Franciszek
Greniuk, Stanisław Makara; Muzeum Diecezjalne w Zamościu. - Zamość :
Muzeum Diecezjalne. - 1997- [1 (1997), 2 (1998), 3 (1999-2000)]. - nieregularnie
- Niedziela Zamojsko-Lubaczowska : Częstochowa: Zamość /red. Agnieszka
Chadzińska - Częstochowa; red. odpowiedz. Tomasz Bomba, Jacek Rak - Zamość. - Zamość : Kuria Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. - 1998-.
- tygodnik.
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Inne czasopisma religijne
- Nasze Zwierciadło : magazyn duszpasterstwa młodzieży /red. nacz. Tomasz
Maj. - Tyszowce : Urząd Gminy. - 1992-. - nieregularnie
- Radość: katolickie pismo dzieci i młodzieży. - Łukowa : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. - 1992- [46 nr-ów]. - nieregularnie
- Maryja Wniebowzięta /red. nacz. Józef Flis. - Biłgoraj : Parafia Trójcy Świętej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - 1997-. - miesięcznik
- Nowe Miasto : czasopismo katolickie Parafii Świętego Krzyża /red.
nacz. Czesław Galek. - Zamość : Parafia Świętego Krzyża. - 1997-.
- dwumiesięcznik
- Teraz: Lubaczów i okolice : miesięcznik katolicko-społeczno-kulturalny
/red. nacz. Krzysztof Szczepański; Klub Inteligencji katolickiej w Lubaczowie. - Lubaczów : KIK. - 1997-. - dwumiesięcznik
- Ekklezja : kwartalnik biblijno-informacyjny /Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Zamościu. - Zamość : ZKEC. - 1998-. - kwartalnik
- Jeremiasz /Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Dubie - Dub : Parafia Niepokonanego Poczęcia Najświetszej Maryi Panny.
- 1998. - dwutygodnik
- Legio Mariae : biuletyn Legionu Maryi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
/red. Marian Domagała. - Zamość : Komicjum Legionu Maryi p.w. Matki
Bożej Opieki. - 1998-. - nieregularnie
- Przymierze : gazeta Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Klemensowie. - Klemensów : Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. - 1998-.
- nieregularnie
- Dominik Turobiński : pismo parafii św. Dominika w Turobinie /red. nacz.
Anna Gajak. - Turobin : Parafia św. Dominika w Turobinie. - 2001-. - kwartalnik
- Nasz Miesięcznik. - Gozdów : Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego. - [dane
z 2006 r.]. – miesięcznik
- Niecodziennik : pismo Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Światło”.
– Sól : Parafia p. w. Św. Michała Archanioła. - [dane z 2006 r.]
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W systemie czasopism regionalnych obserwuje się dużą niestabilność.
Jest to zjawisko złożone, warunkowane przez wiele czynników. Jednym z nich
jest trudna sytuacja finansowa wydawców. Ponadto wiele czasopism regionalnych tworzą dziennikarze nie posiadający wystarczającego przygotowania
zawodowego, które pozwoliłoby na stworzenie atrakcyjnej dla czytelników
oferty. Miejsce „zamkniętych” i zawieszonych tytułów zajmują nowe. Spośród wychodzących na Zamojszczyźnie po II wojnie światowej 186 tytułów,
obecnie wychodzi 60. Najdłużej, tj. dziesięć lat i dłużej ukazują się 23 periodyki.
Czasopisma wychodzące 10 lat i dłużej
Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (od 1961), Foto-Informator. Biuletyn Informacyjny Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
(1962), Tygodnik Zamojski (1979), Zamojski Kwartalnik Kulturalny (1984),
Rocznik Lubaczowski (1985), Tanew (1989), Gazeta Krasnobrodzka (1990),
Rewizje Tomaszowskie (1991), Zamojski Informator Diecezjalny (1992),
Kalendarz Liturgiczny Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (1993), Bibliotekarz Zamojski (1995), Dziennik Wschodni (1995), Kronika Tygodnia (1995),
Schematyzm Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (1995), Chrząszcz (1996),
Biuletyn Muzeum Diecezjalnego (1997), Głos Bełżca (1997), Maryja Wniebowzięta (1997), Teraz. Lubaczów i Okolice (1997), Nasze Forum (1998),
Niedziela Zamojsko-Lubaczowska (1998), Kwartalnik Tarnogrodzki (1999),
Zamojskie Studia i Materiały (1999), Gazeta Lubycka (2000), Myśliwiec Kresowy. Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość. Zamojski Kwartalnik Myśliwych i Sympatyków Łowiectwa (2000)
Wydawane czasopisma niosą różnorodny przekaz informacyjny. Są
wśród nich takie, które nastawione są na dostarczanie bieżących i reklamowych informacji lokalnych. Inne zamieszczają również publicystykę komentującą wydarzenia bieżące i historyczne. Jedynie niewielka liczba czasopism
podejmuje tematy związane z regionem na poziomie naukowym, bądź popu101

larnonaukowym. Do grupy tych czasopism zaliczono 21 tytułów. Przy wyborze brany był pod uwagę wizerunek pisma na przestrzeni całego okresu
ukazywania się.

Czasopisma podejmujące tematykę regionalną w naukowych
i popularnonaukowych publikacjach
Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (1961-), - Konserwatorska Teka Zamojska. Biuletyn Pracowni Konserwacji Zabytków (19771987), Rocznik Tomaszowski (1981-), Rocznik Zamojski (1984-), Zamojski
Kwartalnik Kulturalny (1984-), Rocznik Lubaczowski (1985-), Prace i Materiały Zamojskie. Archeologia (1988-1991), Magazyn Kresowy MK (19901993), Biuletyn Muzeum Diecezjalnego (1997-), Zamojskie Studia i Materiały (1999-), Kwartalnik Biłgorajski. Pismo Naukowo-Samorządowe (2000-),
Zamojskie Studia Prawno-Ekonomiczne (2000-), Barometr Koniunktury Gospodarczej Województwa Lubelskiego (2001-2008), Rocznik Hrubieszowski
(2001-2002), Archiwariusz Zamojski (2002-), Barometr Regionalny. Analizy
i Prognozy (2002-), Zapis Czasu (2002-), Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne (2003-), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu (2004-), Nad Tanwią i Ładą.
Przyczynki do Historii i Kultury Ziemi Biłgorajskiej (2006-), Facta Simonidis: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
(2008-).
Podsumowanie
Zamojszczyzna obfituje w czasopisma. Tradycje wydawnicze periodyków sięgają tu czasów Akademii Zamojskiej. W okresie międzywojennym
wychodziło 38 tytułów czasopism, zaś po II wojnie 186 - w tym ponad 150
od 1990 roku. Lista ta nie jest zamknięta. Wydawcami czasopism są: organy władzy samorządowej i państwowej różnych szczebli, towarzystwa spo102

łeczno-kulturalne, związki zawodowe, instytucje kościelne, szkoły wyższe,
instytucje kultury, wydawcy niezależni, zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe i inni. Czasopisma ukazują się z różnorodną częstotliwością (od
jednodniówek, poprzez dwudniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki,
dwumiesięczniki, kwartalniki po roczniki i nieregularniki), a wiele tytułów
zmieniało częstotliwość ukazywania się nawet kilkakrotnie. Wśród czasopism regionalnych obserwuje się dużą niestabilność. Spośród wychodzących
po II wojnie światowej 186 tytułów, obecnie wychodzi 60. Najdłużej, tj. dziesięć lat i dłużej ukazują się jedynie 24 periodyki. Wydawcami, którzy wydają
największą liczbę tytułów są: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w
Zamościu - 8 (w tym 5 ukazuje się obecnie) oraz Kuria Diecezjalna w Zamościu - 5 i wszystkie ukazują się nieprzerwanie. Za czasopisma regionalistyczne, tj. poruszające tematy regionalne w sposób naukowy i popularnonaukowy uznano 21 tytułów.
Wszystkie wychodzące na Zamojszczyźnie czasopisma regionalne dokumentują życie regionu, i w tych zadaniach są równie istotne.
Zagadnienie czasopism regionalnych nie jest do końca przebadane,
ponieważ nie wszyscy wydawcy archiwizują wydawane egzemplarze, a nie
zawsze trafiają one do instytucji do tego powołanych (archiwów, muzeów,
bibliotek).

103

Danuta R. Kawałko

Nadanie imienia Zygmunta Klukowskiego
Działowi Informacji Bibliografii i Wiedzy o Regionie
Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
w Zamościu
Zamość, 6 marca 2010 r.

odczas konferencji Wydawnictwa lokalne a integracja małej
ojczyzny, która odbyła się w Zamościu w dniach 6-7 marca 2010 r., Działowi
Informacji Bibliografii i Wiedzy o Regionie - Książnicy Zamojskiej nadane
zostało imię Zygmunta Klukowskiego.
Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego jest główną biblioteką Miasta Zamość. Od 1999 r. pełni zadania biblioteki miejskiej
i powiatowej. Ważną grupę zadań realizowanych przez Książnicę stanowi
dokumentowanie dorobku regionu zamojskiego oraz gromadzenie zbiorów
związanych z Zamojszczyzną. Obecność regionalistów stała się dobrą okazją do uhonorowania tej działalności Książnicy Zamojskiej, poprzez nadanie
imienia Zygmunta Klukowskiego Działowi Informacji Bibliografii i Wiedzy
o Regionie.
Kim był Zygmunt Klukowski? Z zawodu był cenionym lekarzem
medycyny. Mieszkał i pracował w Szczebrzeszynie przez 40 lat. Ale był
znany przede wszystkim jako działacz społeczny, bibliofil, publicysta, historyk, regionalista. Zamiłowanie do książek wyniósł z domu rodzinnego.
Bibliofilstwo było jego największą namiętnością. Był organizatorem ruchu
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bibliofilskiego, popularyzatorem wiedzy o książce, wydawcą bibliofilskich
druków, drukarzem amatorem i kolekcjonerem. Założył w Zamościu (1923)
Koło Miłośników Książek, które było trzecim w kraju stowarzyszeniem bibliofilskim.
Zgromadził księgozbiór, o wyraźnym profilu historycznym, liczący
prawdopodobnie 9 tysięcy woluminów. Był zbieraczem i wydawcą pamiętników. Zgromadził ok. 2,5 tysiąca pamiętników. Zbiór ten oceniany jest jako
jeden z największych w dwudziestoleciu międzywojennym. Propagował pisanie pamiętników. Znalazło to wyraz przede wszystkim w okresie II wojny
światowej. Tą droga powstał, inspirowany przez Klukowskiego i pod jego
redakcją, zbiór relacji które zostały wydane drukiem jako kilkutomowe Wydawnictwo Materiałów do Dziejów Zamojszczyzny w Latach Wojny 19391944. Sam pisał wspomnienia i dzienniki. Podczas okupacji prowadził osobisty dziennik. Równocześnie spisywał wspomnienia z lat wcześniejszych.
Jego Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944) ukazał się w 1958
r. (dodruk w 1959 r.), zaś w 1990 r. Dziennik 1944-45. Opis okresu powojennego trafił do czytelników dopiero w 2007 r. (10 lat wcześniej ukazał się
w Stanach Zjednoczonych). Wydawnictwo Karta wydało dwa tomy: Zamojszczyzna. - T. 1, 1918-1943; T. 2, 1944-1959 - na podstawie rękopisów
i maszynopisów zdeponowanych w Bibliotece KUL. W 2008 r. ukazało
się drugie wydanie Zamojszczyzny.
Za działalność bibliofilską, przed II wojną światową Zygmunt
Klukowski został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1938) i Srebrnym
Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Ukoronowaniem działalności
bibliofilskiej było nadanie Klukowskiemu dyplomu Orderu Białego Kruka
(1959). Redakcja „Polityki” przyznała Klukowskiemu nagrodę „POLITYKI”
ROKU 1959 za książkę Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1959-1944,
jako najwybitniejsze dzieło w dziedzinie najnowszej historii Polski.
Zygmunt Klukowski kolekcjonował także ekslibrisy. Jego zbiór
liczył 6 tysięcy znaków książkowych. Znany jest również jako organizator
placówek kultury. M.in. z jego inicjatywy powstało Muzeum Zamojskie
(1926). W 1927 r. doprowadził do przejęcia Biblioteki Miejskiej w Zamościu
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przez Zamojskie Koło Miłośników Książki, która pod tym patronatem zaczęła
rozwijać się. W latach 30. miała dział objazdowy. Przyczynił się do otwarcia
Biblioteki Miejskiej w Szczebrzeszynie (1939).
Zbiory Zygmunta Klukowskiego w największej części trafiły do
Biblioteki KUL, ale także do Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie
i Muzeum Zamojskiego.
Zygmuntowi Klukowskiemu można poświęcić odrębne wykłady, ale
myślę, że ta krótka charakterystyka przekona Państwa o naszym wyborze
jego osoby jako patrona działu regionalnego Książnicy Zamojskiej.
Uroczystego nadania imienia dokonali: Iwonna Stopczyńska - Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, prof. Sławomir Partycki - przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie oraz Danuta R.
Kawałko - dyrektor Książnicy Zamojskiej.
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Elżbieta Gnyp

ALEKSANDRA JACHTOMA
malarstwo barwy i światła

Czym jest malarstwo?
Jest nieustanną walką z farba, żeby przemienić ją w kolor.
Jest tym, co dzieje się pomiędzy zagruntowanym płótnem
a jego powierzchnią.
Jest przygodą, zabawą, wytężoną pracą.
Sensem istnienia.
Aleksandra Jachtoma

Zamojszczyzna - dzieciństwo
isząc o malarstwie Aleksandry Jachtomy, na przestrzeni kilkudziesięciu lat twórczości, nie można pominąć barw, cieni i mroków życiowego tła. Z losów jednej osoby wyłania się obraz minionego XX wieku, pełnego
najdramatyczniejszych chwil, klęsk narodów i upadku jednostki, ale także
wielkich wyzwań, nadziei, oczekiwań i życiowych spełnień.
Aleksandra Jachtoma urodziła się 27 listopada 1932 r. w rodzinie Feliksy (z domu Małek) i Jana Jachtomów zamieszkałych w Barchaczowie,
miejscowości położonej niedaleko Zamościa, w pobliżu miejsca, w którym sweźródło ma rzeka Łabuńka. Ówczesny Barchaczów to wieś z bezkresnym horyzontem dali, torfowiskami, rozległymi łanami kwitnących łąk, na których
niegdyś wypasano gęsi, krowy, rozkładano i bielono zgrzebne płótna. Aleksandra przyszła na świat jako jedno z pięciorga dzieci (pozostałe: Janina,
107

Marian, Danuta i Bogumiła). Mimo licznej i kochającej się rodziny, nie zaznała atmosfery domowego ciepła, bezpieczeństwa i miłości. Lata dziecinne
były dla małej Oli pasmem niekończącej się tragedii.
„Moja rodzina była bardzo biedna, mieliśmy dwie morgi gruntu marnej ziemi, po matce coś około morgi lepszej w sąsiedniej wsi. […] Ojciec
jako żołnierz brał w Rosji udział w rewolucji październikowej, a po powrocie
był na wsi działaczem komunistycznym. Roznosił po wsiach bibułę owijaną
w płótna, które zimą tkał na zarobek. Matkę bardzo to denerwowało, bała
się o dzieci. W końcu rozchorowała się, zabrali ją na leczenie do Chełma,
ojciec chodził ją odwiedzać - piechotą 50 kilometrów, zostawiając na łasce
losu pięcioro małych dzieci! Potem matka wróciła. Wkrótce wybuchła wojna.
Ojciec się jej spodziewał, był bardzo inteligentny, i jak na ówczesne warunki
wsi, wykształcony, miał skończone siedem klas. Mieszkaliśmy na skraju lasu,
ojciec w lesie wykopał dla nas schron. Pierwszego dnia po nadejściu frontu spłonęła wieś, także nasz dom. Pamiętam ryki palących się zwierząt. Na
szczęście ktoś wypuścił naszą krowę z obory, jedyny majątek, jaki pozostał.
Miałam wtedy siedem lat. Przygarnął nas kolega ojca z sąsiedniej wsi, najstarsza siostra, która miała wtedy dwanaście lat została wysłana do Warszawy na służbę.”1 Aleksandra Jachtoma należy do pokolenia, które najbardziej
doświadczyło skutków wojny.
Zamojszczyzna miała być zapleczem walczącego Wojska Polskiego.
Tutaj miały zostać ulokowane ośrodki zapasowe, służby, instytucje zabezpieczające zaplecze walczących oddziałów. Rzeczywistość okazała się dalece
inna. Tereny położone wokół Łabuń, Łabuniek, Barchaczowa, Cześnik oraz
przylegające do drogi wiodącej z Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego stały
się we wrześniu 1939 r. miejscem zaciekłych i krwawych walk, szczególnie
po 13 września.2
We wrześniu 1939 r. do Barchaczowa wkroczyli Niemcy, podpalili
wieś. Jachtomowie straciłi cały swój dobytek. Schronienia bezdomnej rodzinie udzielił przyjaciel ojca z sąsiedniej wsi Dąbrowa. Obie rodziny zamieszkały w jednej wspólnej izbie. Mimo, iż było bardzo ciasno, wszyscy
byli szczęśliwi. Byli razem całą rodziną. Wkrótce los odebrał i te, niewielkie
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okruchy radości. Najtrudniejsze chwile miały dopiero nadejść. W 1940 r. „Matka
rozchorowała się i umarła. Po jakimś czasie ojciec ożenił się z wdową po
swoim bracie, przybyło jeszcze jedno dziecko w moim wieku. Gnieździliśmy się wszyscy w jednej izbie – rodzina kolegi ojca z dwójką dzieci i nas
ośmioro. Zima na przełomie 1940 i 1941 roku była straszna, chałupy nie
było widać spod śniegu. Siedzieliśmy na przypiecku, jedliśmy cebulę, czasami
placek kartoflany na blasze. Nic innego nie było. Ojciec pracował w lesie
przy wyrębie drewna. Pewnego dnia wrócił do domu […], przestał mówić. To
był wylew. Był wieczór, mróz, wojna, godzina policyjna, nikt nie odważył się
pojechać kilkunastu kilometrów po pomoc. Rano zawieziono go do szpitala,
gdzie wkrótce umarł, 21 stycznia 1941 r.”3
Dla małej Oli nastał czas osamotnienia, rozłąki z rodzeństwem, lęk
przed każdym następnym dniem, brak ciepła i serdeczności zapewniających
poczucie bezpieczeństwa, brak rodziny i… domu. Opuszczonym dzieciom
z pomocą przybył stryj Michał. Olę, wraz z młodszą czteroletnią siostrę,
zawiózł do pobliskiej wsi Łabunie i oddał pod opiekę siostrom franciszkankom, które prowadziły tam sierociniec.
Sąsiadująca, w niedalekiej odległości od Barchaczowa, wieś Łabunie
z malowniczym widokiem na panoramę Zamościa, bagienną doliną Łabuńki
- prawego dopływu rzeki Wieprz oraz z podmokłymi łąkami była siedzibą
właścicieli ziemskich. Rezydowały w niej m.in.: rody Zamoyskich, Tarnowskich, Szeptyckich. W pałacu, należącym niegdyś do rodziny Szeptyckich,
siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi urządziły dziecięcy sierociniec. Przebywało w nim ok. 120 dzieci, w tym: sieroty zupełne, dzieci polskie odebrane
rodzicom oraz zbiegłe z niemieckich transportów lub obozów przejściowych.
W sierocińcu siostry rozdzielono. Było to przyczyną dodatkowej rozpaczy i spotęgowało jeszcze bardziej dziecinny dramat.
Wkrótce pałac zajęli Niemcy. Rozpoczął się okres wieloletniej peregrynacji Oli z jednego miejsca do następnego domu dziecka. Łabuniecki sierociniec, wraz z dziećmi, ewakuowano ciężarówkami do Radecznicy. Tam,
zostały umieszczone w jednym z XVII-wiecznych obiektów klasztoru ojców
Bernardynów. W otoczeniu rozległego przyklasztornego parku dzieci znala109

zły poczucie tymczasowego bezpieczeństwa i schronienie. Pod opieką sióstr
Franciszkanek, zarówno w Łabuniach jak i Radecznicy, znajdowały się dzieci polskie, żydowskie, ukraińskie, a pod koniec wojny również, zagubione
w zawierusze wojennych działań, dzieci pochodzenia niemieckiego. Domy
dziecka w Zamościu, Łabuniach i Radecznicy stały otworem do ratowania
wszystkich dzieci niezależnie od pochodzenia, narodowości i wyznania, a Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi było jedynym zakonem
misyjnym, które w czasie wojny ratowało również dzieci żydowskie.
Dziecięco-młodzieńcze lata Aleksandry Jachtomy upłynęły w atmosferze życia w sierocińcach. Wspomina je jako czas emocjonalnego chłodu,
lęku, strachu, niepokoju, zimna, głodu i ciężkiej wewnętrznej walki przetrwania z nadzieją na każdy, kolejny dzień.
„Wokół była wojna, po drodze do szkoły w parku napotykaliśmy niejednokrotnie zabitych ludzi, przez okno podczas lekcji kilka razy widziałam,
jak Niemcy rozstrzeliwali Żydów pod stodołą.”4
W lipcu 1944 r. ponownie przenoszą sierociniec w inne miejsce. Tym
razem do Klemensowa, letniego, XVII-wiecznego pałacu rodu Zamoyskich.
Okres spędzony w Domu Dziecka w Klemensowie i zabawy w otoczeniu
pięknego starodrzewu parku, kwitnących krzewów magnolii i kwiatów były
jedyną, zapamiętaną chwilą dziecięcej szczęśliwości. O jakże krótkim czasie
beztroski, spędzonym w dawnej rezydencji hrabiego XV ordynata Maurycego Zamoyskiego opowiada, po latach, Aleksandra Jachtoma podczas towarzyskich spotkań na plenerze malarskim w Krasnobrodzie, na Roztoczu.
Wraz z ciągłą zmianą miejsca zamieszkania, zmienia się także poziom
życia, zmieniają się szkoły, do których uczęszcza, grono koleżanek. Przez
pierwsze dwa lata Olę edukowały siostry zakonne. Do III i IV klasy uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Radecznicy, później w Michalowie (nieopodal Klemensowa). W 1946 r. trafia do Zamościa. Zamieszkała w Domu Dziecka
prowadzonym przez siostry Misjonarki mieszczącym się przy ul. Żdanowskiej.
W Zamościu Ola uczy się w tzw. „mickiewiczówce” - Szkole Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza. Zdradzała wówczas uzdolnienia i zainteresowania
plastyczne, marzyła o dalszej nauce w Liceum Sztuk Plastycznych. Życie
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okazało się nazbyt okrutne. Pragnienia wciąż pozostawały w sferze marzeń,
na ich spełnienie trzeba było jeszcze poczekać. Na pomysły Oli zakonnice
patrzyły „krzywym okiem”. Posłały dziewczynę do Liceum Pedagogicznego
TPD w Zamościu, które w 1951 r. ukończyła i otrzymała świadectwo dojrzałości. W Liceum Pedagogicznym spotkała młodą nauczycielkę rysunku
i robót ręcznych. Fakt, że Ola swój talent artystyczny zdołała wznieść
ponad przeciętny poziom, zawdzięcza nie tylko swemu uporowi i buntowi, ale również dzięki zrozumieniu i pomocy nauczycielki Olgi Świętoniowskiej, która miała duży wpływ na dalsze losy uczennicy. Od niej dostała
pierwszy komplet farb olejnych. Pomiędzy Olą a nauczycielką nawiązała się
wieloletnia przyjaźń, która dotrwała do końca życia Olgi Świętoniowskiej.
Po maturze Aleksandra otrzymała nakaz podjęcia pracy - nauczania
dzieci w lubelskiej Szkole Podstawowej nr 4 mieszczącej się przy ul. Lubartowskiej. W 1951 roku wyjechała z Zamościa. Opuszczając miasto nie wiedziała, że w strony rodzinne tak naprawdę, nigdy już nie powróci. Ocalając
własne ślady i znaki tożsamości, poszukując swej nowej drogi życia i wewnętrznej harmonii, zachowała wspomnienie przestrzeni, miejsc, łączące je więzy, ludzi,
wszystko to, co daje siłę woli, warunkuje istnienie, poznawanie i odkrywanie otaczającego świata.
Po roku przymusowej pracy w Lublinie czyni starania by otrzymać zwolnienie ze świadczenia obowiązku pracy. Upór staje się skuteczny. W 1952 r. zdaje
egzaminy i jesienią zostaje studentką pierwszego roku Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powoli wychodzi z mroków życiowej przestrzeni. Przyszła artystka malarka rozpoczyna okres realizacji
młodzieńczych pragnień, okres barwy, poezji i światła - dużo światła.
Między marzeniami a rzeczywistością.
Po pierwszym roku studiów, uczestnicząc w letnim kursie studenckim
w Rabce, poznaje Jana Świderskiego (1913-2004). Prof. Jan Świderski pełnił wówczas funkcję prorektora d/s dydaktycznych, programowych i młodzieżowych w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W trakcie spotkania
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zaproponował Aleksandrze przeniesienie się na drugi rok do Krakowa,
do ASP i tam kontynuowanie nauki. Korzysta z tej propozycji i rozpoczyna naukę w pracowni prof. Świderskiego, malarza z tradycjami europejskiego postimpresjonizmu. W następnych latach studiuje malarstwo
pod kierunkiem prof. Czesława Rzepińskiego (1905-1995). W pracowni
prof. Rzepińskiego Aleksandra Jachtoma styka się z grupą utalentowanych,
młodych studentów. Sama także oddaje się studiom z wielką gorliwością.
Bardzo intensywnie pracuje by sprostać wymaganiom profesora, jego fascynacjom malarstwem barwy, wibracjami kolorów oraz by dorównać poziomem kolegom z pracowni. Należy przy tym pamiętać, iż są to lata królowania
w polskiej sztuce socrealizmu. „W Krakowie socrealizm nie istniał. Dzięki profesorom - kolorystom: Hannie Rudzkiej-Cybisowej, Czesławowi Rzepińskiemu,
Wacławowi Taranczewskiemu.”5 Poznaje krakowskie środowisko, w tym wielu
interesujących artystów, wśród których jest poeta Julian Przyboś, który
- jak wspomina - wywiera na mnie ogromny wpływ jako poeta i intelektualista. Zapoznaje mnie z „Teorią widzenia” Władysława Strzemińskiego,
udostępnia pierwsze w życiu malarstwo impresjonistów i zakazaną wówczas twórczość Picassa, Miró, Klée i innych.6
Pobyt w Krakowie wycisnął ogromny wpływ na twórczość przyszłej
artystki. Tam też został ukształtowany i ukierunkowany talent Aleksandry
Jachtomy, tam umocniła swój upór i bezkompromisowość w malarstwie.
Lata późniejszej twórczości były już tylko pełną tego konsekwencją.
Z Krakowa przeniosła się w 1956 r. na Wydział Malarstwa warszawskiej ASP, do pracowni prof. Kazimierza Karola Tomorowicza (1897-1961).7
W pracowni Tomorowicza panowała jeszcze atmosfera socrealizmu, „wszyscy malowali w kolorze gnojówki. Byłam jedyną osobą malującą szeroką
gamą kolorystyczną. Oczywiście wpływ Krakowa” - wspomina malarka w rozmowie z historykiem i krytykiem sztuki - Wiesławą Wierzchowską.
W czasie studiów Aleksandra Jachtoma odbywa znaczące podróże
artystyczne. Będąc po piątym roku Akademii zostaje wytypowana przez profesora Tomorowicza, jako jedyna z pracowni, na wyjazd zagraniczny. Dla
młodej studentki wyjazd był ogromnym wyróżnieniem. Wiele znaczył także
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w przyszłości, w twórczych wyborach. Emocje jakich doznała podczas zwiedzania kolekcji muzealnych i galerii oraz studiowania dzieł sztuki wielkich
mistrzów włoskiego i flamandzkiego malarstwa, pozostawiły znaczący ślad
na twórczej drodze artystki. Jak silne były wrażenia z wycieczki, pierwsze
wzruszenia, oczarowania i doznania świadczą częste wspomnienia i powroty
podczas licznych wywiadów i rozmów. Fragment z tamtych wspomnień znajduje się także w tekstach zamieszczonych w katalogach wystaw. „[…] Po raz
pierwszy w życiu oglądałam Galerię Uffizzi we Florencji, pełna zachwytu nad
obrazami Piero della Francesco, Sandra Boticelli, Rafaela i nagle stanęłam,
wprost sparaliżowana fizycznie, przed „Zwiastowaniem” Leonarda da Vinci.
Nigdy tego nie zapomnę”.8 - wspomina. Natomiast, będąc we francuskiej Prowansji, w Muzeum Picassa w „[…] Antibes znalazłam się przed dużym, namalowanym na blasze, szarym obrazem z trzema trójkątami. Doznałam podobnego
uczucia, jak przed Leonardem.9 Obie cytowane wypowiedzi, dojrzałej już artystki, potwierdzają siłę oddziaływania sztuki i perfekcję warsztatu mistrzów.
Aleksandra Jachtoma w dniu 4 czerwca w 1958 r. otrzymała, z wyróżnieniem, dyplom z malarstwa. O wartościach plastycznych oraz przyszłym
znaczeniu pracy dyplomowej, rozpoczynającej swą twórczą wędrówkę artystki, pisze historyk sztuki, krytyk, kurator wielu wystaw sztuki geometrii
- Bożena Kowalska w tekście zamieszczonym w katalogu (w formie składanego plakatu) do wystawy indywidualnej Aleksandry Jachtomy, którą prezentowała w 1981 r. w autorskiej Galerii 72 w Chełmie: „[…] Dyplomowa
praca Jachtomy z 1958 r. zdradzała na równi polską, tradycją szkołę postimpresjonistycznych skłonności i upodobań, co nieśmiałe tęsknoty do potęgowania fakturalności w kierunku malarstwa materii.”
Po ukończeniu akademii Aleksandra Jachtoma rzuca się w wir sztuki.
Podejmuje własną, konsekwentnie rozwijaną twórczość malarstwa metafizycznego, w którym najważniejszą rolę odgrywają kolor i światło. Początek
twórczości zbiega się niemalże z powstaniem grupy artystycznej „Rekonesans”. Z radością przyjęłam zaproszenie powstającej z inicjatywy Wiesława
Kruczkowskiego, Stanisława Kulona, Andrzeja Możejki, Lecha Okołowa
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- grupy młodych malarzy i rzeźbiarzy, którą nazwaliśmy „Rekonesans”. Zebrania grupy odbywały się w mojej pracowni 10- wspomina.
„Rekonesans” była pokoleniową grupą koleżeńską, działającą bez
sformowanego programu artystycznego. Skupiała zdolnych, młodych ludzi
o rozbudowanych ambicjach, z dużym potencjałem energii, poszukujących
nowych wyzwań w sztuce i nowych płaszczyzn artystycznej konfrontacji.
Wśród autorów, pragnących zaznaczenia swej silnej odrębności w polskiej
sztuce, byli - poza osobami inicjującymi powstanie grupy - Barbara Szubińska,
Aleksandra Jachtoma, Gustaw Zemła, Jan Kucz, Stanisław Słonina. Z perspektywy dziejowej rozwoju polskiej sztuki współczesnej XX wieku marzenia i ogromna
determinacja indywidualna twórców w pełni potwierdzają zakładane wówczas
cele i pragnienia. Dzieje rówieśników stanowią nieodzowne tło ułatwiające
zrozumienie twórczości Aleksandry Jachtomy.
Od studenckich lat Aleksandra Jachtoma związana jest stale z warszawskim środowiskiem twórców: […] początek lat 60-tych był w moim życiu okresem trudnym - osadzaniem się w nowym środowisku, zdobywaniem
strychu na pracownię, usamodzielnieniem się materialnym 11 - wyznaje artystka. Z właściwą sobie intensywnością oddała się pracy twórczej. Pracowała po kilkanaście godzin dziennie, projektowała plakaty, okładki do książek,
czasopism. Zajmowała się grafiką wystawienniczą.
Jest to okres kształtowania się własnego stosunku do malarstwa oraz
zrozumienia osobistych doświadczeń duchowych. Rok po dyplomie bierze
udział w „Wystawie młodych artystów polskich” w Wiedniu, która towarzyszy VII Światowemu Festiwalowi Młodzieży i Studentów. Pierwszy, indywidualny pokaz malarstwa prezentuje warszawskiej publiczności w 1964 r.
w „Salonie Debiutów” przy Uniwersytecie Warszawskim. „[…] Jest to bez
wątpienia jedna z najlepszych wystaw, jakie w niedługiej historii Salonu Debiutów miały miejsce. […] - pisze Ireneusz Dembowski.12 Miesiąc po wystawie indywidualnej bierze udział w pierwszej wystawie zbiorowej grupy
„Rekonesans” zorganizowanej w Galerii Sztuki MDM w Warszawie.
Kolejne etapy artystycznej drogi przynoszą zadowolenie i sukcesy.
Los uśmiechnął się do artystki, wychodzi z mroków życia. Dużo wystawia.
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Bierze udział w plenerach malarskich, wystawach poplenerowych, wysyła
prace na konkursy, zwiedza muzea i galerie sztuki, podziwia przyrodę, po
prostu - chłonie życie. Malarstwo jest jej potrzebne jak powietrze. Jest całym
życiem.
Kolor - światło - przestrzeń.
Twórczość Aleksandry Jachtomy jest zjawiskiem trudnym do jednoznacznego podporządkowania któremukolwiek ze znanych kierunków czy
tendencji w sztuce i nie należy także do tych, o których łatwo się mówi lub
pisze. Doprowadzone przez lata intensywnej i wytrwałej pracy do pewnej
syntezy - wymaga od odbiorcy całkowitego skupienia i kontemplacji. W jej świecie panuje równowaga, ład i nieskazitelny, zdumiewający porządek. Wszystko to budowane jest kolorem i światłem. Wyobraźnia malarki wykreowała
świat na kształt nieokreślonych przestrzeni wypełnionych blaskiem światła.
Stworzyła malarstwo światła, w którym na próżno by szukać figuratywnych
i znaczeniowych przedstawień człowieka. Aleksandra Jachtoma jest dla polskiej sztuki XX wieku, bez wątpienia, jedną z kluczowych postaci.
Malarstwo Aleksandry Jachtomy jest mową kolorów i światła. Kolor
jest dla niej wszystkim. W jego wewnętrznej sile wyraża swe stany ducha, od
radości, szczęśliwości, spokoju, ciszy, po smutek, rozpacz, przestrzeń, przemijanie, biegnący czas… Artystka maluje obrazy, które emanują niemalże
mistycznym, wewnętrznym blaskiem. Są niezwykłe. Przenika z nich jakaś
niepojęta siła duchowej jasności, blasku światła. Maluje światło, lecz nie
ma to nic wspólnego z tradycyjnym pojmowaniem problemu i zrozumienia
malowania światłem. Obraz posiada własną głębię, w której można się zanurzyć, wtopić w bezkresną dal, trwać lub kontemplować. Ona po prostu
maluje barwy światłem, które przenika przez materię płótna obrazu i ogarnia całą jego przestrzeń. Obrazy Jachtomy działają siłą istnienia ale również
zmuszają widza do bardziej wnikliwego postrzegania barw w otaczającym
świecie. Zaprzyjaźniony przed laty z malarką Julian Przyboś, wypowiadając się
o jej twórczości pisał, że stanowi próbę przekraczania abstrakcji, bo ukazuje
rzeczywistość, czy może coś bardziej rzeczywistego od światła?13
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Twórczość malarki jest pewnym zapisem, dokumentem nieustającego
poszukiwania pewnej ekspresji tego najważniejszego, co stanowi o wartości
obrazu, i co wtajemnicza nas w sztukę widzenia, postrzegania, przeżywania.
W procesie twórczym posługuje się harmonijnym układem tonów, barw i światła,
czystym dźwiękiem koloru, który jest poza funkcją określania czegokolwiek.
Jest czystą finezją nieskrępowanej niczym wyobraźni. Jest kolorem samym
w sobie i dla siebie. Podobnie problem ten pojmował Henri Matisse, zapisując
w swym „Nôtes d’un peintre: „[…] kiedy odnalazłem już wszystkie określenia
mej tonacji kolorystycznej, wówczas muszą one dźwięczeć żywym akordem,
analogicznie do harmonii muzycznej, bowiem toufes mes couleurs chantants
ensemble.”
Aleksandra Jachtoma skupia swój obszar malarskiej penetracji na
kształtowaniu przestrzeni płótna kolorem i światłem. Kolor traktuje jako element decydujący w budowaniu przestrzeni, a światło jako wymowę obrazu.
Intuicyjnie i z wielką wrażliwością oka uzyskuje wyjątkowe działania kolorem. To malarstwo uporządkowanych sensów, znaczeń i wartości.
W początkowej fazie twórczości rozpoczęła pracę od wyrosłego z polskiego koloryzmu - informelu. Na płótnach kłębiły się bogate, zawirowane
kształty o zmysłowych i wyrafinowanych zestawieniach kontrastowych faktur. Z czasem malarka zaczęła uspakajać barwny żywioł, doprowadzając do
klarownych struktur z miękkimi, geometrycznymi owalami i prostokątami.
Równolegle ze zmianami sposobu widzenia pojawia się problem światła,
które rozjaśniając się od krawędzi kształtów, stwarza wrażenie wewnętrznej
świetlistości obrazu. Światło rozchodzi się tutaj w dwu zasadniczych kierunkach, na zewnątrz od środkowej osi symetrii lub też do wewnątrz, w głąb obrazu,
[…] światło buduje szczególną przestrzeń rozwijającą się ku krawędzi płótna
i zanikającą na jego brzegach, albo przeciwnie, otwierającą wewnątrz obrazu nieskończoną głębię. Niekiedy też pojawia się w centrum - rodzaj płaskiego ekranu, od którego forma uwypukla się w kierunku widza złudzeniem
trójwymiarowości. 14
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Między gruntem a powierzchnią obrazu
W kolejnej fazie twórczości malarka sukcesywnie rezygnuje z wielobarwności płótna, aż doprowadza je, w ostatnich pracach, do serii obrazów
malowanych samym światłem. Obrazy układają się w cykle: niebieskich,
czerwonych, fioletowych, oranżowych do jasnych tonacji. W przestrzeniach
zamkniętych ramami płótna rozgrywa się, pomiędzy finezją tonów kompozycji i brzmiącymi akordami światła, niemalże duchowy dialog. Odchodzi
od malarstwa fakturowego. Zaczyna malować obrazy starannie gładząc powierzchnię płótna i pozbywając się śladów pędzla, jakby w ten sposób chciała jeszcze bardziej skupić całą uwagę na emocji jednego. Penetrując do głębi
i bardzo rzetelnie problem, doprowadza obraz do magicznej nieskończoności
istnienia. Lapidarność geometrycznych form (owali i prostokątów) oraz jednolitość tonacji kolorystycznej nadają kompozycjom wyciszonej poetyki.
Aleksandra Jachtoma szczególną uwagę zwraca na warsztat: na jakość
płótna, sposób jego rozciągnięcia, format, dobre dzienne światło przy pracy,
a nawet wilgotność powietrza. Pokrywa płótno cienkimi warstwami farby,
precyzyjnie nakłada kolejną malarską powłokę, czasem po wielekroć powtarza tę czynność aż do momentu uzyskania sobie tylko znanego i wyczuwalnego momentu ukończenia obrazu.
„Szukam czegoś niewiadomego, co stworzy się samo… Obraz jest dla
mnie taką samą niespodzianką, jak dla widza. Nie stawiam sobie żadnego
zadania przed malowaniem. Zależy mi na tym, by był wartością samą w sobie
- żeby był niezależny od rzeczywistości. W tym celu chce używać środków
minimalnych. Obraz ma być więc inną rzeczywistością. Dlatego też w taki
sposób maluję kolor. Nie chcę powtarzać rzeczywistych barw, tylko staram
się, żeby kolor stawał się czymś własnym, przetrawionym przez przeżycia,
jakoś przemyślanym. […] zależy mi, żeby chciało się wciąż na mój obraz
patrzeć, a on nie drażnił swoimi kontrastami, lecz wciągał… Żeby dawał widzowi poczucie spokoju, żeby stawał się swego rodzaju oddechem, odejściem
od hałaśliwego świata. […]
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Cała tajemnica zawiera się między gruntem a powierzchnią obrazu
- tam mieści się wszystko. […]
[…] Upraszczałam wcześniej używaną przeze mnie formę z obrazu
na obraz: kiedy rezygnowałam z owali czy wyraźnych obramowań, kolory
były surowe, mało skomplikowane, zbliżone do farby… Stopniowo nabierały
światła. […]
Kolor interesuje mnie w całej rozciągłości – od jego twardości czy
brutalnych zestawień do najcichszej tonacji. […]
Szukam światła w kolorze. Chcę, by było rozproszone na całej powierzchni, a nie tylko wyraźniej świeciło w jakimś miejscu, co w obrazie
uważa się jako rozjaśnienie. […]
W pewien sposób przestrzeń jest także tematem mojego malarstwa. Ale
nie zależy mi na samej głębi. Na płótnach pojawiają się różne przestrzenie.
[…] Interesuje mnie powietrze i rozedrganie. W powietrzności moich obrazów zawiera się też określona przestrzeń.15 Cytowane myśli artystki malarki
najpełniej obrazują jej pojmowanie malarstwa.
Z końcem lat 80-tych rozpoczyna cykl obrazów monochromatycznych, a w latach 90-tych całkowicie pozbywa się formy. W ostatnich latach
malarka zaczęła niektóre prace zamykać kontrastowymi ramkami barwy, jakby jeszcze bardziej zamykała je i chroniła przed chaosem świata.
Zamyślenia.
Obrazy Aleksandry Jachtomy są rozświetlonym oknem na inną, jaśniejszą przyszłość i rzeczywistość. Każdy zawiera w sobie głębię przesłania, nieustannego i ciągłego poszukiwania światła w ciemności i mrokach
ludzkiego losu. Najgłębszy sens malowania wyraża Aleksandra Jachtoma
podczas jednej z wielu rozmów z Elżbietą Dzikowską. Na zadane pytania,
co pragnie powiedzieć w swoich obrazach, odpowiada: „Powiedzieć - nic.
Malarstwo jest milczeniem. Nie powinno przekazywać żadnych innych treści
poza samym sobą, istnieje po to, żeby z nim obcować, nie tylko oglądać. Nie
jest potrzebne wszystkim. Jest potrzebne odświętnie. Winno być piękne.”16
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Ważną sentencję zawierają słowa z rozmowy z przyjaciółką - historykiem i krytykiem sztuki Wiesławą Wierzchowską, opublikowanej przed
kilkoma laty w katalogu do autorskiej wystawy, w której definiuje, że […]
malarstwo jest odgrodzeniem się od dzisiejszej nieprzyjemnej codzienności
[…], jako ucieczka w lepszy świat ładu i światła.17
P.S.
Wędrowanie w czasie i przestrzeni
W maju 2009 roku, na zaproszenie i wspólnie z Panią Olą Jachtomą,
odbyłam niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni w poszukiwaniu miejsc,
klimatów ciepła jej rodzinnych stron, zapachu soczystych traw, rozkwitłych
kwieciem łąk, znaków określających dawną przestrzeń życia.
Wędrówka wiodła z Zamościa, przez Łabunie - miejsce wiecznego
spoczynku rodziców i bliskich, spacer alejami przypałacowego parku, potem
Barchaczów i poszukiwanie tego szczególnego miejsca, na którym niegdyś
stał dom, a nieopodal w lesie wykopany przez ojca schron miał zabezpieczać
rodzinę Jachtomów przed okupantem, pozwolić przetrwać wojnę.
Wieś spalili Niemcy, po domu pozostały nikłe ślady w ziemi. Schron
pozostał.
Sentymentalne rozmyślania, po polnej drodze młody mężczyzna powodzi furmankę. Kolejny ślad życia. Zderzenie dwu pamięci i dwu światów.
W pobliżu widoczne miejsce, może po torfowisku?...
Przed nami rozległe przestrzenie stepu, łąki i pola Barchaczowa, rodzinnej wsi artystki. Dzisiaj, innego już Barchaczowa. Tamten pozostał jedynie w obrazach pamięci. Dalej Dąbrowa... czas przetrwania i nikłej nadziei.
Dzień rozświetlony ostrym, majowym słońcem. Światło tego dnia przywołuje myśli o twórczości i metafizycznej świetlistości obrazów Aleksandry
Jachtomy.
Niezwykłe wrażenia i niezwykła wędrówka!
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Agnieszka Szykuła-Żygawska

JAN MISIEWICZ (1828 - 1874)
wychowanek warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych
i jego realizacje na Zamojszczyźnie

iek XIX był w historii Zamojszczyzny1 trudnym czasem
zaborów i powstań narodowych, ale jednocześnie okresem inicjatyw z dziedziny architektury, rzeźby i malarstwa. Znaczna część realizowanych wówczas projektów związana była ze wznoszeniem świątyń lub uzupełnianiem
wystroju ich wnętrza. Teren ten stanowił mozaikę kulturową, rozwijającą się
od czasów powołania Ordynacji Zamojskiej (która dała początek regionowi
zamojskiemu) i założenia Zamościa przez pierwszego ordynata Jana Sariusza
Zamoyskiego2. Prawie w każdej większej miejscowości, obok parafii rzymskokatolickiej funkcjonowała parafia unicka, a po 1875 r. prawosławna3. Tak
jak w wiekach poprzednich, w XIX w. fundacjami artystycznymi na tych terenach
w przeważającej części zajmowali się sprawujący władzę w dominium ordynaci Zamoyscy. Dzięki ich patronatowi w XIX-wiecznym Zamościu obecni byli:
weducista Marcin Zaleski, ilustrator Michał Elwiro Andriolli, Rafał Hadziewicz
- malarz i nauczyciel akademicki oraz jego uczeń, a następnie nauczyciel w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych Wojciech Gerson. Każdy z tych artystów miał
za sobą inną drogę zawodową i przybył do Zamościa w innych okolicznościach4.
W aktach notarialnych Franciszka Strzyżowskiego, który w latach
1864-1873 prowadził kancelarię w Szczebrzeszynie, a następnie, do 1897 r.
w Zamościu, znajdują się zapisy dotyczące jeszcze jednego XIX-wiecznego
artysty - Jana Misiewicza, który mieszkał w Zamościu. Twórca ten był ab121

solwentem Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Na terenie Zamojszczyzny
realizował zamówienia na ikony i obrazy olejne o tematyce religijnej. Ten
okres życia i działalności Jana Misiewicza był dotychczas nieznany.
Z badań A. Jaśkiewicz, przeprowadzonych przed 1993 r. wiadomo,
że Jan Misiewicz urodził się w 1828 r. w Warszawie i tutaj kształcił się. Najpierw pobierał nauki w gimnazjum przy ulicy Freta, a w 1844 r. wstąpił do
Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Przez trzy kolejne półroczne semestry
pobierał nauki z malarstwa5. Jego nauczycielem był m.in. malarz akademicki
Wojciech Gerson6. O wyborze zawodu przez Jana Misiewicza zdecydował
również fakt, że pochodził z rodziny o tradycjach artystycznych.
Pierwszym nauczycielem Jana był przypuszczalnie jego ojciec, Antoni Misiewicz, który uczył się malarstwa u nadwornego malarza Stanisława
Augusta Poniatowskiego, Marcello Bacarelli7. Antoni Misiewicz malował na
zamówienie portrety, sceny rodzajowe i religijne. Zajmował się restauracją
obrazów. Pierwsze znane prace Antoniego Misiewicza trafiły do warszawskich kościołów. Pędzla tego malarza były, zniszczone podczas II wojny
światowej, obrazy z warszawskich kościołów: św. Antoniego Padewskiego
z kościoła p.w. św. Franciszka, administrowanego przez o.o. franciszkanów8
oraz portrety zakonników z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego administrowanego przez Kapucynów9.
Jan Misiewicz, podobnie jak jego ojciec, malował najczęściej sceny religijne. Malarstwo traktował jak zawód, dzięki któremu mógł utrzymać
siebie i rodzinę. Pierwsze samodzielne realizacje wykonał na zamówienie
do kościoła p.w. św. Władysława w Kunowie koło Opatowa. Była to malowana na płótnie scena Chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie oraz wizerunek
św. Marii Magdaleny. Obrazy te wykonał ok. 1850 roku, czyli kilka lat po
ukończeniu nauki w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Trudno ustalić,
gdzie wówczas mieszkał, można jedynie przypuszczać, że wymienione obrazy namalował w Warszawie. Być może w stolicy namalował również kolejny,
znany tylko z odbitki litograficznej obraz przedstawiający klasztor pokamedulski w Wigrach10.
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Przypuszczalnie pierwsze zlecenia na obrazy otrzymał dzięki wsparciu 70-letniego wówczas już ojca. Gdy w 1863 r. zmarł ojciec Antoni, Jan
przebywał jeszcze w Warszawie11. Cztery lata później był już mieszkańcem
Przedmieścia Lwowskiego w Zamościu.
Jak wynika z dokumentów źródłowych, Jan Misiewicz należał do parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Tomasza Apostoła w Zamościu. W tej parafii
zawarł związek małżeński12, i tutaj odnotowano akt jego zgonu. Działalność
malarza w Zamościu i okolicy wskazuje na kontakty fundatorów z tych terenów z warszawskimi artystami. Można przypuszczać, że Misiewicz zdecydował się wyjechać do Zamościa, aby zrealizować konkretne zamówienie.
Może o tym świadczyć podpisana w 1867 roku, na okres czterech lat dzierżawa lokalu nr 10 na Przedmieściu Lwowskim w Zamościu. Tutaj artysta
zamieszkał wraz z małżonką po przybyciu do miasta. Brał zatem pod uwagę
dłuższy pobyt w Zamościu - być może przypuszczał, że otrzyma zamówienia
na następne obrazy13.
Kto zatem sprowadził Jana Misiewicza z Warszawy do Zamościa, lub
też kto przyczynił się do tego, że artysta zdecydował się tutaj przyjechać? Można rozważyć pomoc artystów którzy wywodzili się ze środowiska, w jakim
przebywał Misiewicz w okresie nauki w Szkole Sztuk Pięknych i pracowali na
zlecenia fundatorów z okolic Zamościa. Z Zamojszczyzną był związany kilkanaście lat starszy od Misiewicza malarz Rafał Hadziewicz. Pochodził z miejscowości Zamch, położonej w Ordynacji Zamojskiej. Po nauce na Wydziale
Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Warszawskim, edukacji w Dreźnie i Paryżu
wykonał kilka obrazów religijnych do Kolegiaty Zamojskiej i kościoła p.w. św.
Bartłomieja z sąsiadującego z Zamościem Sitańca. Działalnością artystyczną
z Zamościem był związany Wojciech Gerson - uczeń Rafała Hadziewicza,
nauczyciel w Klasie Rysunkowej Szkoły Sztuk Pięknych, autor portretów
pierwszych ordynatów Jana i Tomasza Zamoyskich. Wojciech Gerson jest
także autorem projektu dzwonnicy kościoła św. Władysława w Kunowie, do
którego Jan Misiewicz wykonał dwa obrazy. Być może dzięki protekcji tego
malarza otrzymał zamówienie z Zamojszczyzny.
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W zamojskich wędrówkach mógł pomóc młodemu malarzowi Wacław Ritschel - architekt warszawski, przebywający w Zamościu w latach 20tych XIX wieku. Ritschel pełnił funkcję architekta i budowniczego Ordynacji
Zamojskiej. Jest autorem projektu więzienia w Janowie Lubelskim, szkoły
im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie i kościoła p.w. św. Stanisława w Wielączy14. Przebywając w Warszawie pełnił funkcję profesora w Uniwersytecie
Warszawskim. Zapraszano go do Szkoły Sztuk Pięknych, wchodził w skład
komisji oceniającej prace uczniów i przyznającej patenty, w czasach, gdy w tej
szkole uczył się Jan Misiewicz15.
Pierwszymi, znanymi pracami Jana Misiewicza na Zamojszczyźnie były obrazy do ikonostasów z unickich cerkwi, w sąsiadujących ze sobą
miejscowościach Koniuchy i Horyszów Ruski. Obrazy te namalował pod
koniec lat 60-tych XIX wieku. Wygląd ikonostasów, których ramy wykonał przypuszczalnie snycerz, jest znany z opisów zawartych w wizytacjach
przeprowadzonych w cerkwiach w latach 70-tych XIX wieku. W związku z
faktem, że cerkiew w Horyszowie Ruskim była większa, również ikonostas
przeznaczony do tej świątyni był bardziej okazały.
Z protokołów wizytacyjnych wynika, że obydwie konstrukcje zostały wykonane według jednego schematu. W drewniane ramy „snycerskiej
roboty” wkomponowano malowane na płótnie wizerunku Jezusa Chrystusa,
Matki Bożej i Apostołów. Na ikonostas składały się umieszczone w środkowej części carskie wrota oraz usytuowane po bokach drzwi diakońskie.
W carskich wrotach znajdowały się cztery małe ikony przedstawiające czterech ewangelistów, a po bokach wizerunki Chrystusa Zbawiciela oraz
Matki Bożej. W drzwi diakońskie wkomponowano po jednej stronie obraz
przedstawiający Michała Archanioła, po drugiej stronie wizerunek Archanioła
Gabriela. Za drzwiami diakońskimi znajdowały się wizerunki świętych Piotra
i Pawła. Nad wrotami carskimi, w zwieńczeniu ikonostasu wkomponowano
obraz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę16.
Ikonostas dla cerkwi w Koniuchach posiadał dodatkowo na carskich
wrotach niewielkie obrazy dwóch ewangelistów, następnie - analogicznie jak
w Horyszowie wizerunki Jezusa Chrystusa i Matki Bożej oraz wkompono124

wane w drzwi diakońskie wizerunki dwóch aniołów. Za tymi przedstawieniami znajdowały się obrazy świętych Pawła i Grzegorza. Całość wieńczył
obraz Ostatniej Wieczerzy. W opisanych dwóch ikonostasach znajdowało się
ogółem po 20 różnego formatu obrazy.
W sporządzanych kilkadziesiąt lat po wykonaniu obrazów opisach
wyposażenia cerkwi wizytator zanotował, że autorem ikonostasów jest malarz Misiewicz. Być może obrazy z cerkwi były przez niego sygnowane, jak
np. jego wcześniejsze prace z Kunowa17.
Dzieje obrazów Misiewicza z cerkwi w Horyszowie i Koniuchach
są częściowo możliwe do odtworzenia. W 1965 r. rozebrano zniszczoną cerkiew w Koniuchach18. Przypuszczalnie wraz ze świątynią spłonęło jej wyposażenie. Unicką, a od 1875 r. prawosławną cerkiew w Horyszowie Ruskim po
1919 r. rekoncyliowano na kościół rzymskokatolicki19.
Obecnie w kościele znajdują się: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne
wykonane ze zdemontowanego ikonostasu, przeniesionego z cerkwi w miejscowości Bereść (gm. Grabowiec). W ramach ołtarzy bocznych umieszczono
wykonane w latach 20-tych XX w. obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej z Lourdes.
Na łuku tęczowym znajduje się malowany na płótnie farbami olejnymi obraz Przemienienia Pańskiego. Scena ujęta jest u góry w łuk. Dzieli się
na dwie sfery. Sferę dolną - ziemską i górną - niebiańską. W środkowej części sfery niebiańskiej widnieje sylwetka Jezusa Chrystusa w obłokach. Obok
niego stoją zwróceni profilem prorocy: z jednej strony Mojżesz i z drugiej
Eliasz. W dolnej scenie obrazu w jednym rogu przedstawiono w pozycjach
siedzących św. Jana Ewangelistę i opartego o jego ramie śpiącego św. Jakuba. W drugim dolnym rogu został przedstawiony w uklęku św. Piotr. Apostoł
wyciąga przed siebie dłonie i spogląda ku górze na Jezusa Chrystusa. Apostołom nadano indywidualne rysy twarzy. Ich szaty układają się w opadające,
lekko nabrzmiałe i zniekształcające (pogrubiające) sylwetkę fałdy. Biorąc
pod uwagę powyższą stylistykę, obraz można zaliczyć do dzieł malarstwa
akademickiego. Posiada on nieskomplikowaną kompozycję i jest utrzymany
w harmonijnej, wyciszonej kolorystyce. Nurt ten rozwijał się w 2. połowie
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XIX wieku, czyli w czasie, kiedy żył i tworzył Jan Misiewicz. Na obrazie
brak śladów sygnatury, która jednoznacznie określałaby jego autora.
Dokładniejszą analizę utrudnia usytuowanie obrazu w miejscu niedostępnym. Ujęcie przedstawienia po łuku sugeruje, że pierwotnie znajdował
się on w innym miejscu, być może w zaokrąglonych u góry ramach ikonostasu. Biorąc pod uwagę wezwanie cerkwi, a następnie kościoła rzymskokatolickiego w Horyszowie (Przemienienie Pańskie), można uznać, że obraz
pochodzi z miejsca w którym się znajduje. Z zapisów źródłowych wynika,
że obraz znajdował się w tym kościele w 1923 roku20. W latach 50-tych był
usytuowany w ołtarzu głównym, później został zawieszony na łuku tęczowym21. W obecnym stanie badań można tylko przypuszczać, że jego autorem
jest Jan Misiewicz.
Ze sporządzonego przez Jana Misiewicza w 1874 r. testamentu wynika, że na początku lat 70-tych wykonywał na zamówienie obrazy religijne
przeznaczone do innych cerkwi. Polecił swej żonie, Marii z Łapińskich, po
pierwszym mężu Krasińskiej22 „[...] wszystkie obrazy olejne, z których jednak [żona, przyp. A.Sz.-Ż.] zatrzyma dla siebie, które zechce, obrazy zamówione do cerkwi i ukończone odda do tychże cerkwi i należności za nie jako
też należności z skądkolwiek przypadać mi mogące też żona moja odbierze
jako swą własność”23.
Analizując inne akta notarialne można wywnioskować, że twórczość Misiewicza była opłacalna, skoro pięć lat po przybyciu do Zamościa
kupił mieszkanie24.
Jan Misiewicz zmarł w Zamościu w miesiąc po sporządzeniu testamentu, 9/21października 1874 r. w wieku 49 lat. Nie zostawił potomstwa25.
Dwa lata po śmierci wdowa po Janie Misiewiczu oddała mieszkanie
w zastaw architektowi Ordynacji Zamojskiej, Władysławowi Siennickiemu
od którego pożyczyła kwotę 900 rubli26. Wyjechała do Lublina i tutaj kupiła
murowany dom przy ulicy Kościelnej.
Znajomość Marii Misiewiczowej z architektem Władysławem Siennickim, wskazuje, że i jej mąż pozostawał z nim w pewnej znajomości. Być
może również z innymi artystami z Zamościa.
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Zaprezentowany fragment działalności Jana Misiewicza na Zamojszczyźnie wzbogaca wiedzę na temat środowiska artystów w Zamościu w 2.
połowie XIX wieku. Dalsze badania będą zmierzać do ustalenia wspominanych w jego testamencie, anonimowych prac.

Foto. Archiwum Państwowe w Zamościu,
Akta Notariusza Franciszka Strzyżowskiego w Zamościu, sygn. 2, 1874 r., nr aktu 361.
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Robert Kowalski

WILHELM MIER
- z dalekiej Szkocji do Polski i na… Zamojszczyznę

ilhelm Mier (ok. 1680-1758) przybył do Polski z dalekiego
kraju jako skromny, zdolny innowierca ze świeżo uszlachconego rodu. Szkot
z pochodzenia, którego droga życia i działalności nierozerwalnie związane są
z losami XVIII-wiecznej Polski. Wojskowy w stopniu generał-majora wojsk
koronnych, kasztelan słoński, dowódca pułku wojsk stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej dla większości jest postacią niemalże nieznaną.
Dotychczas nie doczekał się żadnego opracowania historycznego, które przybliżałoby wiedzę o jego życiu i działalności. W publikacjach opisujących
wydarzenia czasów XVIII wieku najczęściej występuje nazwisko i pełniona funkcja. W nielicznych wydawnictwach regionalnych występuje jedynie, jako założyciel miasta Komarowa i fundator kościoła w Wożuczynie.
Barwna kariera wojskowa Wilhelma Miera, zwieńczona stopniem generała
gwardii koronnej konnej, zasługuje na szerszy opis historyczny. Niniejszym
tekstem podejmujemy próbę nakreślenia rysu, który w jakimś stopniu przybliży złożoną osobowość Wilhelma Miera i jego rozliczne działania podejmowane w służbie dla Rzeczypospolitej.
Polski Szkot jest twórcą i realizatorem pierwszych, w historii kraju,
regulaminów wojskowych dla współtworzonej przez siebie regularnej armii
państwowej. Kierował tzw. kampamentem - wielką paradną musztrą wojska
przed polskim królem Augustem II Mocnym w Warszawie w 1732 roku. Bronił także interesów Rzeczypospolitej w Kurlandii - zachodniej nadbałtyckiej
części Łotwy. Wielokrotnie był wysyłany z misjami dyplomatycznymi za gra129

nicę. Brał udział, ze swoimi oddziałami, w orszakach i asystach królewskich.
Zwalczał, nieraz w bardzo okrutny sposób, bunty i powstania wybuchające
przeciw władzy królewskiej zarówno w centrum kraju, jak i na Ukrainie.
Jego wojska obsadzały twierdze i garnizony pograniczne jak: Biała Cerkiew,
Kamieniec Podolski, Okopy św. Trójcy. Wielokrotnie Wilhelm Mier kierował
akcjami pacyfikacyjnymi przeciw ukraińskim rozbójnikom. Przyczyniły się
do tego niewątpliwie czasy, w których przyszło mu żyć. Okres panowania
królów, z saskiej dynastii Wettynów, to czas nieustannych zwrotów w polskiej polityce, wojna północna i wojna domowa na Litwie oraz pretensje do
tronu i dwukrotne rządy Stanisława Leszczyńskiego z jego szwedzkimi poplecznikami. Dochodziły do tego obce wpływy: pruskie, rosyjskie, szwedzkie
w Polsce, samowola potężnych magnatów, demoralizacja szlachty, intrygi
i koterie dworskie. Poza tym: anachroniczny ustrój państwa ,,złota wolność
szlachecka”, liberum veto i zacofanie gospodarcze kraju wraz z upadkiem
znaczenia miast. Kariera Miera była pełna nieoczekiwanych zwrotów i burzliwych wydarzeń, w tym nie brakowało w niej oskarżeń o prywatę, czerpanie
i zawłaszczanie nienależnych dochodów, koniunkturalizm polityczny, a nawet okrucieństwo wobec pokonanych przeciwników. Całkowicie spolonizowany Wilhelm Mier znany był również z wielkiej obrotności w gromadzeniu
majątków niemalże w całej Rzeczypospolitej. Wiódł życie godne opisania.
Polak szkockiego pochodzenia nie odbiegał, pod wieloma względami,
zachowaniem, od poczynań ówczesnej szlachty i wojska. Jego dokonania,
wpływy i znaczenie w połowie XVIII w. świadczą, że osiągnął niebywały
sukces pod każdym względem, zarówno pozycji społecznej, hierarchii wojskowej, zaufania najważniejszych dostojników w państwie w osobach króla
i prymasa, zdobycie prywatnego majątku w postaci rezydencji w Wożuczynie, własnych miast: Radziechowa, Komarowa i licznych wsi. Znaczenie,
pozycję i przyszłe wpływy zawdzięczają Wilhelmowi Mierowi także następcy, jego synowie - Jan i Józef oraz wnukowie - Wojciech i Feliks.
Z osobą Wilhelma Miera związane są trzy miejsca dzisiejszej Polski,
są to: Warszawa oraz leżące na ziemi zamojskiej Komarów i Wożuczyn.
Warszawa zawdzięcza osobie generała Wilhelma Miera łączone z nim
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miejsca i nazwy: plac Mirowski, Mirów, Hala Mirowska, Koszary Mirowskie.
Wilhelm Mier przyjął Polskę jako swoją drugą ojczyznę, działalność
jego potwierdza, że także ze wzajemnością. Za wierną służbę królowi, Wilhelm Mier otrzymał w 1726 r. od Sejmu Rzeczypospolitej indygent-szlachectwo, stawiając za warunek przejście w przeciągu pół roku na wiarę katolicką.
Życie i działalność
Losy rodu Mierów związane są z historią i kulturą Polski, a zwłaszcza
jej południowo-wschodnich terenów. Wilhelm Mier używał herbu własnego, który przedstawiał szarą tarczę z trzema złotymi gwiazdami ułożonymi
ukośnie, od lewego górnego rogu do prawego dolnego. Najprawdopodobniej
był pierwszym osiadłym w Polsce członkiem szkockiej, kalwińskiej rodziny
szlacheckiej Mure of Rowallan. Niektóre herbarze przypisują rodzinie nawet
tytuł baronów. Linia rodu wygasła w Szkocji z końcem XVII w. Przodek Wilhelma Miera - Torsten Myhr otrzymał w 1680 roku w Szwecji tytuł szlachecki. Zapewne, w tym czasie urodził się Wilhelm Mier. Jego ojciec Jan Mier
był już w służbie austriackiej, w której miał uzyskać stopień generał-majora.
Matką Wilhelma była Szkotka Anna Ross of Fornton. Trudnym do ustalenia
jest to, czy Mier przeszedł w młodości służbę w wojsku austriackim i saskim.
W 1706 r. był już pułkownikiem wojsk koronnych. Wilhelm był człowiekiem
światłym. Obok języka niemieckiego i francuskiego, biegle władał językiem
polskim, i w tym też języku prowadził korespondencję ze swym zwierzchnikiem i opiekunem, hetmanem wielkim koronnym Adamem Sieniawskim.
Przy hetmanie Wilhelm Mier pełnił funkcję oficera do specjalnych poruczeń
(w źródłach rosyjskich nazywany jest generał adiutantem). W 1708 r. miał
także chorągiew dragońską.
Wykonywał różne i odpowiedzialne zadania. Adam Sieniawski, po
opuszczeniu Saksonii przez wojska szwedzkie, parokrotnie wysyłał Miera
do Drezna z misją specjalną, celem której było skłonienie króla Augusta II
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Mocnego do szybkiego powrotu do Polski. W Dreźnie, Mier zjawił się już
w grudniu 1707 r. pod pretekstem pertraktacji o mediację Augusta II między
magnatem węgierskim Jerzym Rakoczym (1676-1735) a carem Rosji (od
1721 cesarzem) Piotrem I Romanowem (Wielkim). Latem 1708 r. ponownie
udał się do Drezna. Po drodze spotkał się na Śląsku, w Opawie z biskupem
Konstantym Szaniawskim oraz we Wrocławiu z wysłannikiem carskim, generałem wojsk rosyjskich, zwolennikiem Stanisława Leszczyńskiego - Henrykiem Goltzem (1680-1720). W Dreźnie, uzyskał także, od feldmarszałka
saskiego, hrabiego Jakuba Henryka Flemminga (1667-1728) zapewnienia, że
armia saska wkroczy rychło do Wielkopolski, byle Sandomierzanie (uczestnicy konfederacji z 20 czerwca 1704 r. w Sandomierzu przeciw Szwedom)
wyszli jej naprzeciw. J.H. Flemming był ministrem i zaufanym doradcą Augusta II. Przygotowywał elekcję Augusta, projektował reformy wewnętrzne,
dążył do wzmocnienia władzy królewskiej w Polsce i zapewnienia Wettynom
dziedziczenie tronu. Próbował też zawrzeć sojusz sasko-pruski w Berlinie.
Był też pierwszym dowódcą regimentu gwardii koronnej konnej oraz współpracownikiem i doradcą Wilhelma Miera.
W końcu roku Mier przywiózł z Drezna listy Augusta II na planowaną
w Jarosławiu radę, która miała się odbyć w połowie stycznia 1709 r., listy
skierowane do przywódców konfederacji sandomierskiej oraz wiadomości
o podjęciu przez króla rokowań z Rosjanami. W tym samym okresie czuwał
nad utrzymywaniem regularnej komunikacji pocztowej ze stronnikami Wettyna przebywającymi w Opawie i Ołomuńcu.
W początkach marca 1709 r. Mier pospieszył za cofającymi się na
Podole wojskami Sandomierzan. Został wysłany przez Sieniawskigo do feldmarszałka dowódcy rosyjskiego korpusu posiłkowego Henryka Goltza, który
koncentrował się w Kijowie, z wezwaniem o przyspieszenie marszu. Misja
ta okazała się skuteczna, natomiast feldmarszałek Goltz nie był zadowolony
z realizacji, przez Miera, drugiego zadania jakim było zabezpieczanie prowiantu dla wojsk rosyjskich.
8 lipca 1709 r. miała miejsce, podczas wielkiej wojny północnej, bitwa pod Połtawą, na Ukrainie pomiędzy wojskami króla szwedzkiego Karola
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XII, a wojskami rosyjskimi cara Piotra Wielkiego. Po zwycięskiej bitwie Rosjan nad Szwedami, Mier ponaglał Jakuba H. Flemminga o przyspieszenie
powrotu Augusta II. Ostrzegał również przed zakusami innych kandydatów do
korony polskiej. Wśród rozlicznej aktywności znalazł się także Mier w gronie dostojników, którzy witali przybyłego do Polski cara Rosji Piotra I Romanowa.
Wkrótce, wziął udział w jesiennej ofensywie w Wielkopolsce.
Nadal prowadził trudne i żmudne rozmowy, pertraktacje, w tym rozmowy z przeciwnikiem saskim Adamem Śmigielskim. Prowadzi też, z początkiem września, negocjacje i uzyskuje, od rozmówcy obietnicę przejścia
na stronę Augusta II.
Od listopada 1709 r. przebywał stale w Krakowie i regionie. Hetman
wykorzystywał Wilhelma Miera do pełnienia różnorodnych misji m.in. na
jego zlecenie opiekował się granicą węgierską. W czasie spotkania króla
Augusta II Mocnego z carem Piotrem I w Toruniu, załatwiał sprawę konsystencji (zaopatrzenia) dla wojska koronnego. W 1710 r. znajdował się wśród
grupy posłów wojska gotowych do udziału w walnej radzie warszawskiej, a 23
października, tego roku, został wysłany przez Sieniawskiego i Szaniawskiego,
jako reprezentant Augusta II, do dowódców rosyjskich w Polsce z żądaniem wycofania wojsk carskich z Rzeczypospolitej, albo zgodnie z układami z 1707
r. ograniczenia obciążeń prowiantowych. Miał także przedstawić niezadowolenie i liczne skargi szlachty. Zajmował się zaopatrzeniem armii koronnej,
sprowadzał z Wrocławia broń, a Sieniawskiemu dosyłał gazety cudzoziemskie m. in. francuskie oraz wojskowe książki. Zgodnie z postanowieniami
walnej rady brał parokrotnie udział w obradach sejmiku proszowickiego, który zlecił mu erekcję i komendę nad opłacanymi przez województwo krakowskie 3 chorągwiami dragońskimi i piechotą. Piechota najprawdopodobniej
została wcielona do regimentu hetmana wielkiego koronnego, w 1711 r. Mier
był dowódcą tego regimentu. Na czele oddziałów brał udział w koncentracji
wojska koronnego w Koniecpolu w Małopolsce. W czerwcu 1711 r. spadł
na niego dodatkowy obowiązek dotyczący zabezpieczenia bezpieczeństwa
przejazdu Augusta II, wraz z synem, na spotkanie z carem Piotrem I do Jarosławia oraz odprowadzenie króla aż na Śląsk, do Pszczyny.
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W początkach października tegoż roku dotarł do obozu królewskiego
pod Stralsundem, na Pomorzu Zachodnim, skąd został przez Augusta II wysłany do Krakowa celem zorganizowania szybkiej poczty do Sieniawskiego.
Rok później, w 1712 r. brał już udział w walkach z partyzantami króla i konkurenta do tronu - Stanisława Leszczyńskiego m. in. uczestniczył w szturmie
Śniatynia nad Prutem, na granicy Bukowiny. Na jesieni był ponownie wysłany do Pomeranii (na Pomorze).
Wśród licznych czynów godnych pochwał i szacunku dokonywanych
przez Miera na rzecz Rzeczypospolitej są także karty niechlubnej jego działalności. Już w instrukcjach na sejm 1712 r. szlachta z kilku województw
skarżyła się na dokonywane przez Miera łupiestwa. Domagała się odebrania
mu starostwa Lubszy. W 1713 r. hetman Adam Sieniawski nakazał go aresztować za wykorzystywanie i obracanie na własny pożytek przeznaczonych
na wojsko pieniędzy. Odebrał Mierowi komendę nad regimentem pieszym
i dragonami. Mier bezskutecznie domagał się powołania komisji celem rozpatrzenia sprawy, występował także z własnymi pretensjami. Bezskutecznie.
Ostatecznie znalazł oparcie na dworze królewskim u Augusta II, który przyjął
go na służbę saską i zlecił sformowanie regimentu dragońskiego. Jako pułkownik wojska saskiego Mier przebywał nadal w Krakowie, nie szczędząc
sił w nękaniu ludności kontrybucjami, aż do momentu, w którym August II
Mocny zalecił mu umiarkowanie.
Jesienią 1714 r. przyczynił się do kapitulacji frondującej szlachty pod
Hebdowem, w Małopolsce. Po zabójstwie regimentarza Jana Turskiego wchodzi w skład komisji polsko-saskiej rozpatrującej tę sprawę. Był pierwszym
dowódcą saskim, który we wrześniu 1715 r. rozpoczął walki ze szlachtą występującą przeciwko Sasom. Zawiązana 26 listopada 1715 r. w Tarnogrodzie
na Zamojszczyźnie konfederacja szlachecka była jedną z kilku w XVIII wieku
konfederacji przeciw wpływom saskim w Polsce. Konfederaci, występując
przeciwko obecności wojsk saskich w Polsce, zwrócili się jednocześnie z prośbą o mediacje do cara Piotra I. Tym sposobem Rosja stała się rzeczywistym
protektorem Polski zyskując sposobność ingerowania w sposób wewnętrzny
Rzeczypospolitej. W 1717 r. Sejm Niemy odbył się już pod jej dyktando.
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Pod koniec miesiąca rozłożył się, ze swymi dragonami, pod Bochnią
by utrudnić komunikację szlachty sądeckiej z innymi terenami. Po utworzeniu związku wojskowego znalazł się w obliczu przeważających sił. Zdołał
jednak skoncentrować, znajdujące się na tym terenie, oddziały saskie i 8 października zadał konfederatom dotkliwą porażkę pod Tarnowem, po której natychmiast
rozpoczął szybki odwrót do Krakowa. Tego też dnia wywalczył sobie przejście
przez Dunajec i przedarł się do Bochni, rozbijając po drodze mniejsze oddziały
szlacheckie.
Według Otwinowskiego w czasie tych walk Mier postępował szczególnie bezwzględnie, m. in. nakazywał mordować spotykaną po drodze szlachtę
„podczas tych rozruchów nie było i u Sasów gorszego hultaja i zajadliwszego
na krew polską - szlachecką, jako ten Mier, prawdziwy poddańczuk polski,
z Szotów narodu”. W toku dalszych działań współdziałał z saskim generałem Wilhelmem Bauditzem (4 ćw. XVII-poł.XVIII w.) i zwalczał konfederatów w Krakowskiem. W roku 1716, w jego regimencie doszło do buntu,
po którym część żołnierzy przeszła na stronę Tarnogrodzian, zwolenników
Stanisława Leszczyńskiego. Owoce swej postawy zbierał Mier po Traktacie
Warszawskim, w którym król Stanisław Leszczyński oddawał Polskę pod
całkowitą kontrolę Szwecji.
Gwardia konna rozłożona była częściowo w Krakowskiem, częściowo
ulokowana w Warszawie, a w 1740 r. został jej pierwszym dowódcą. W 1714 r.
Mier zorganizował Regiment Gwardii Konnej Koronnej, Później gwardię nazwano od jego imienia „Gwardią Mirowską”. Na potrzeby gwardii, na zlecenie Augusta II Mocnego Wilhelm Mier zbudował i ufundował Koszary
Gwardii Koronnej tzw. „Koszary Mirowskie”. Koszary zostały wybudowane
w latach 1726 -1731 według projektu pułk. inżyniera wojskowego i architekta Joachima Daniela Jancha. Żołnierze stacjonowali w koszarach mieszczących
się w sześciu bliźniaczych pawilonach z czerwonymi dachami ułożonych w dwu
rzędach. Posiadały całe zaplecze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Gwardii takie jak: stajnie konne, kuźnię, zbrojownię i budynki dla żołnierzy. Starał się postawić swój regiment na dobrym poziomie, nie zaniedbując
przy tym własnych interesów.
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Zrezygnował z konsystencji-dochodów w starostwie spiskim za dobrą
opłatą. Oficerowie procesowali się latami z Mierem o „poczynione krzywdy”
przed Trybunałem Radomskim.
Z koszar przetrwały zaledwie fragmenty dwu zachodnich pawilonów,
które niegdyś stanowiły ważny element barokowej Osi saskiej i jednocześnie
wyznaczały Plac Mirowski. Dzisiaj są to samotne budynki, w których mieści
się Oddział Staży Pożarnej i Muzeum Pożarnictwa oraz kościół św. Karola
Boromeusza.
W 1718 r. wszedł w spółkę z tajnym radcą saskim J. Steinhauserem i wziął,
we wspólną dzierżawę, krakowskie żupy solne. Obaj właściciele zobowiązali się
do zwiększenia produkcji i wprowadzenia technicznych udoskonaleń. W podobną dzierżawę wzięli wspólnicy także kopalnie olkuskie. Wkrótce, z nich zrezygnowali jak okazało się, że kopalnie są tak zniszczone, że wymagają wysokich
nakładów do ich uruchomienia. Z żupów solnych Wilhelm Mier wycofał się
ze spółki ze Steinhauserem dopiera w 1724 r.
Wkrótce zmarł Jakub Henryk Flemming, z którym Mier pozostawał
stale w bliskich kontaktach. Śmierć ta miała wpływ na dalszą jego postawę, czuł się coraz silniej związany z Rzeczypospolitą. W lecie 1727 r. stojąc
na czele swego regimentu osłaniał obrady, powołanej przez sejm, Komisji
Kurlandzkiej, starając się w Mitawie, na Łotwie, umocnić prawa polskie do
tego lenna. W 1732 r. Mier brał udział w kampamencie wilanowskim, czyli
paradnej musztrze, natomiast w czasie bezkrólewia zajął zdecydowanie antysaskie stanowisko. Jemu też zlecił w 1733 r. prymas i zastępca zmarłego króla
w czasie bezkrólewia Teodor Potocki (1664-1738) i regimentarz, ojciec ostatniego
króla Stanisław Poniatowski (1676-1762), sparaliżowanie poczynań wojewody
krakowskiego, stronnika saskiego Teodora Lubomirskiego (1683-1743) i zabezpieczenie Krakowa. Lubomirski powitał Miera obelżywym listem otwartym, za
który został surowo upomniany przez prymasa, nie odważył się jednak ryzykować starcia z regimentem mirowskim. Sam Mier, jako wyznaczony przez
prymasa administrator, objął wtedy ponownie żupy solne.
Po elekcji Stanisława Leszczyńskiego i powołaniu na regimentarza
hetmana wielkiego koronnego i zarazem najbogatszego Polaka I połowy
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XVIII w. Józefa Potockiego, w Radomiu wziął udział w naradzie, na której
ustalono plan działań wojennych. Przypadło mu wówczas zadanie utrudnienia Sasom dostępu do Krakowa. Nie przeszkodził jednak koronacji Augusta
III Wettyna (1696-1763), natomiast nękał jego zwolenników. Z polecenia
hetmana Józefa Potockiego zajął w lutym 1734 r. Łańcut i gruntownie go
złupił.
Rozpoczął działania pod Krakowem, starając się zmusić tamtejszą
załogę saską do opuszczenia miasta. Skutecznie zapobiegł, wraz ze starostą
jasielskim Adamem Tarłą (1714-1744), o udzieleniu jej pomocy. Zniósł pod
Miechowem kilkaset żołnierzy jazdy saskiej dowodzonych przez generała
Diemara, a na jesieni 1734 r. proponował marszałkowi wielkiemu koronnemu
Józefowi Wacławowi Mniszchowi użycie pośrednictwa posłów angielskiego
i holenderskiego dla podjęcia rokowań pokojowych. Na naradzie 2 stycznia
1735 r., w Brzozowie w ziemi sanockiej, zorganizowanej przez Józefa Potockiego, wypowiedział się za porozumieniem ze stroną przeciwną. Uważając,
że ówczesne okoliczności „żadnej nie czynią otuchy succurrendi interesom
naszym” i że „należy nunc myśleć do integritate nostra”. Wkrótce, przeszedł
wraz z Józefem Potockim na stronę Augusta III. Związany z jego osobą i przy
jego poparciu wybrany został w 1739 r., przez województwo bracławskie, deputatem na Trybunał Koronny. Przy uzyskaniu nominacji na hetmana, Potocki zastrzegł sobie pewne uprawnienia zwierzchnie wobec gwardii. Wykorzystując
rozłam jaki powstał pomiędzy Potockim a królem Augustem III postanowił
Mier odzyskać pełne zwierzchnictwo nad gwardią.
Wilhelm Mier, będąc stronnikiem hetmańskim, musiał odsprzedać
swój regiment Jerzemu Ignacemu Lubomirskiemu (1687-175) za cenę 8.000
dukatów i dokonał tego 12 listopada 1740 r. Było to powodem wieloletniego
konfliktu jaki powstał między nim, a Lubomirskim, który jeszcze w 1745 r.
próbował łagodził kardynał Jan Lipski (1690-1746). Należy domniemywać,
że dopiero uzyskanie przez Miera 2 października 1746 r. kasztelanii słońskiej
„usatysfakcjonowało generała”, co nie przeszkadzało, iż nadal, jeszcze w 1750 r.
występował jako stronnik rodziny Potockich. Mier w 1721 r. otrzymał sołectwo
we wsi Przysieki, otrzymał również, co potwierdza korespondencja od Józefa
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Mniszcha, w dzierżawie całe starostwo trzcinieckie, do którego to sołectwo
należało. Administrował różnymi dobrami prawdopodobnie m.in. pomiędzy
1718 a 1725 rokiem ekonomią niepołomicką.
W połowie 30 lat XVIII wieku Wilhelm Mier przybywając na południowo-wschodnie terytorium Rzeczypospolitej nabył na własność dobra
Radziechów, leżące w dawnym woj. bełskim, a obecnie znajdujące się na
terenie Ukrainy. Nabył także od Wożuczyńskich majątek Wożuczyn. W jego
posiadaniu były również sąsiadujące, zachodnie wsie Siemierz i Kozia Wola.
Radziechów, leżący ok. 65 km na północny wschód od Lwowa otrzymał w 1752 r.,
jego staraniem, miejskie prawo magdeburskie. Natomiast, rezydencję w Wożuczynie Wilhelm Mier uczynił stolicą swoich włości. Przebudował zamek na pałac,
w którym znalazło się także pomieszczenie dla sali teatralnej. Po późniejszej
rozbudowie stał się jednym z najoryginalniejszych w ówczesnej Rzeczypospolitej. W otaczających go włoskiego ogrodach o tarasowym układzie, znajdowały się stawy, rzeźby, teatr. Cały dwór, łodziami i gondolami dojeżdżał
do kościoła w każdą niedzielę. W 1787 r. syn Wilhelma gościł w Wożuczynie
polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jadącego do Kaniowa
na Ukrainie. Około 1742 r. Wilhelm Mier ufundował kościół, obecnie jest
pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół usytuowany jest w centrum wsi, na niewielkim wzgórzu, murowany częściowo z cegły,
w części z kamienia, otynkowany. Świątynia jest jednonawowa, z dwuwieżową fasadą. We wnętrzu świątyni, w ołtarzu znajduje się herb Miera, a na
jednej ze ścian usytuowane jest, wykonane po 1790 r., marmurowe epitafium
Wilhelma Miera i jego syna Jana, kasztelana inflanckiego - następcy Wożuczyna. Jego fundatorem byli Marianna, wdowa po Janie, oraz ich syn Feliks.
W północnej części kościelnych podziemia, zbudowanych na planie krzyża
łacińskiego, spoczywają ciała rodziny Mierów, w tym fundatora kościoła oraz
rodziny Wydżgów - kolejnych właścicieli dóbr wożuczyńskich. Obok kościoła
Mier kazał zbudować szpital parafialny, na którego utrzymanie on i jego następcy
przeznaczali regularne środki finansowe.
W 1747 r. nabył Komarów, któremu rok później, nadano prawa miejskie, wyznaczono doroczny jarmark, poniedziałkowe targi, wybrano burmi138

strza i wytyczono trapezoidalny rynek na trasie Zamość - Tyszowce. Rozpoczęto budowę drewnianego kościoła filialnego pod wezwaniem św. Trójcy,
którego wyposażenia dokonał już następca Wilhelma, syn Jan.
Ma także i Zamość związki z działalnością Wilhelma Miera. Był opiekunem Akademii Zamojskiej, wspierał ją finansowo. W podziękowaniu za
okazywaną pomoc studenci akademiccy dedykowali mu i wystawili 9 lutego
1736 r. w salach teatralnych wożuczyńskiego pałacu sztukę teatralną autorstwa angielskiego myśliciela, pisarza, polityka, męża stanu, autora wizji państwa idealnego - Tomasza Morusa (1478-1535).
Znajomość języków obcych procentowały w tym, że systematycznie
czytał „gazetki” francuskie i niemieckie.
Wilhelm Mier zmarł, najprawdopodobniej, przed dniem 13 lutego
1758 r. Był żonaty, (można domniemywać od roku 1710), z podkomorzanką inflancką Barbarą Geschau. Wilhelm i Barbara pozostawili potomków:
córkę Mariannę i synów Józefa oraz Jana. Zapobiegliwy Wilhelm przed swą
śmiercią podzielił majątek. Starszy syn Jan odziedziczył dobra komarowskie
i wożuczyńskie. Drugą linię rodową zapoczątkował młodszy syn, Józef w Radziechowie.
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Elżbieta Gnyp

JAN SIWCZUK (1926 - 2009)
nauczyciel - poeta - patriota

est lipcowy, parny wieczór. Jeden z wielu tego lata. Podobny, a jednak barwą nasycenia i nastrojem, zupełnie odmienny, rzec by można
- refleksyjny. W szczególny stan zadumy i zamyślenia wprowadzają dźwięki
melancholijnie rozmodlonej fugi Jana Sebastiana Bacha. Muzyka koi, wycisza, ale także z całą intensywnością i głębią działania wiedzie myśli po nieodgadnionych przestrzeniach czasu i wspomnień. Przenikają się wzajemnie
i nawarstwiają obrazy sprzed laty. Migocą ważne i te mniej znaczące daty
z życia. Uporczywie powracają zapamiętane układy cyfr, które kreślą
dni, miesiące i lata, którym dzisiaj nadajemy inne znaczenia i hierarchię
ważności. W kadrach obrazów rysują się znaki pytające o bieg życia,
sens istnienia i znaczenie śmierci. W tym ziemskim życiu, pełnym licznych niewiadomych, pewne są jedynie dwie daty: urodzenia i śmierci. Jak
dwie klamry spinają życie człowieka, każdego odmiennie. Różna jest długość i grubość owej linii, która wije się meandrem istnienia pomiędzy owymi
klamrami. Odmienna jest również intensywność i nasycenie barwą stanów
przeżywanych emocji i doznań.
Najbardziej intensywne rozmyślania nad ulotnością i kruchością
ludzkiego życia wywołuje wiadomość o śmierci kogoś bliskiego. Czas zatrzymuje się, spowalnia i osnuwa nas mgłą melancholijnych i rozwleczonych
w czasie wspomnień. W takich chwilach ogarnia nas otchłań matowej ciszy.
Zagubieni i bezradni w jej przestrzeni próbujemy się odnaleźć.
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Ta cisza nie jest pusta. Otaczają nas dźwięki pozostawione przez,
nieobecną już, osobę i dobiegające z okalającego rytmu świata. Świat pełen
jest przeróżnych odgłosów życia!
Podobny był poranek 6 lipca 2009 r. Życie toczyło się swoim rytmem. W tarnogrodzkim szpitalu z ziemskim życiem żegnał się Jan Siwczuk.
Zmarł nauczyciel, poeta, patriota. Odszedł człowiek zwyczajny i zarazem
wyjątkowy. W życiu zawodowym, prywatnym i rodzinnym, cichy i pokorny
w stosunku do drugiego człowieka, do świata, nad wyraz skromny, a silny
duchem.
Droga życiowa Jana Siwczuka była niełatwa. Przypadała na burzliwe
lata XX wieku, w tym lata II wojny światowej, okupacji hitlerowskiej,
wyzwolenia i licznych prób budowania zrębów państwowości. Życie
wypełnione nieustającymi zmaganiami z codziennością, poszukiwaniem
swojej drogi, wyborem zawodu i nauką, później praca z młodzieżą w Liceum
Sztuk Plastycznych w Zamościu, łączona z pracą rolnika oraz troską o dobro
rodziny i wychowanie własnych dzieci. Mimo wielu przeciwności i licznych
trudności, była to droga piękna, poetycka, literacka i bardzo mocno ukorzeniona
w tradycji, historii, miłości do piękna i mocy otaczającej natury w przestrzeniach
swojej „małej ojczyzny”.
Jan Siwczuk urodził się 19 września 1926 r. w rodzinie chłopskiej,
jako najmłodsze dziecko spośród czworga rodzeństwa. Rodzice zajmowali się sadownictwem i uprawiali trzyhektarowe gospodarstwo rolne we wsi
Chyża w powiecie zamojskim. Zanim, w 1939 r. naukę przerwała wojna, zdążył
ukończyć 6 klas. Jaś, początkowo uczęszczał do szkoły powszechnej w rodzinnej
wsi w Chyżej, później w Zamościu. Bardzo trudne lata okupacji niemieckiej nie
pozwoliły na kontynuowanie nauki. Jak większość dzieci w tamtych latach, pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym. W 1942 r. okupant realizował swój
zaborczy plan przeprowadzając akcję wysiedleńczą miejscowej ludności
z własnych domostw. Podobny los spotkał całą rodzinę państwa Siwczuków, którzy w grudniu 1942 r. stracili cały swój dobytek.
Rozpoczęła się wieloletnia tułaczka, lęk, niepokój o los i przyszłość
dzieci, o każdy kolejny dzień życia rodziny.
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Dopiero w 1944 r., po wyzwoleniu Lubelszczyzny, Jaś mógł dalej
kontynuować naukę. Uczęszczał do zamojskiego Gimnazjum Mechanicznego, w którym ukończył dwie klasy, następnie przeniósł się do Gimnazjum
dla Dorosłych z Zamościu. Cztery lata później zdał maturę oraz otrzymał
świadectwo dojrzałości. Obowiązkową służbę wojskową odbywał w okresie
od września 1948 r. do maja 1950 r.
Jako młody i ambitny młodzieniec marzył o lepszym życiu i z wielką determinacją dążył do realizacji i spełnienia owych pragnień. Marzeniem
Janka było nauka i zdobycie zawodu. Pragnął zostać lekarzem. W tym celu
podjął studia medyczne w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po
roku został zmuszony do przerwania nauki. Los zdecydował inaczej. Nakreślił inną drogę życia. Wierność własnym ideałom oraz wartościom przekazanym przez rodziców okazały się przeszkodą w dalszym kształceniu
się w Wojskowej Akademii. Do tamtego okresu, powodów konieczności
rezygnacji z nauki, a tym samym możliwości zdobycie wymarzonego zawodu lekarza, nie lubił powracać. Unikał niemiłych wspomnień i drażliwych
wydarzeń młodości.
W październiku 1950 r. Jan Siwczuk powrócił na Lubelszczyznę, bliżej rodzinnych stron. Zamieszkał w Lublinie i rozpoczął studia, na Wydziale
Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które pomyślnie
ukończył w 1953 roku. Po ukończeniu studiów chciał pracować w szkolnictwie
jako nauczyciel języka polskiego. W latach 50-tych XX wieku, w czasach panowania socrealizmu, zdobycie pracy przez absolwentów Katolickiego Uniwersytetu, w wyuczonym zawodzie, graniczyło niemalże z cudem. Trudna i wyboista
była ta część życiowej drogi Jana Siwczuka. Przez bardzo długi okres czasu
nie mógł znaleźć pracy. Dopiero w październiku 1953 dostał zatrudnienie
w Lubelskich Zakładach Metalowych na stanowisku pracownika fizycznego
- brukarza. W zakładach pracował do sierpnia 1954 r. Na szczęście, ciężka
praca fizyczna nie odebrała marzeń. Nie zniszczyła także myśli o lepszej
przyszłości, o życiowych planach. Przez cały czas, każdą wolną chwilę, spędzał na poszukiwaniu pracy zgodnej ze zdobytym wykształceniem i dającej
satysfakcję. Poszukiwał zatrudnienia w szkole. Dopiero po roku nieustannych
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starań, otrzymał jesienią 1954 r. propozycję pracy wychowawcy w Państwowym Domu Młodzieży im. M. Buczka w Lublinie. Trudna sytuacja rodzinna
i przypadający obowiązek opieki nad rodzicami, wynikający z najmłodszego
wieku syna, skomplikowała i zniweczyła realizację wymarzonych planów
Janka. Być może, że gdyby nie konieczność powrotu do domu rodzinnego, to
dalsze życie zawodowe i prywatne Jan Siwczuk związałby z Lublinem.
Powrót w rodzinne strony okazał się dla młodego nauczyciela
szczęśliwy pod każdym względem. Życie nabrało jaśniejszych barw i ostrzejszych blasków. W 1955 r., po dwóch latach od ukończenia studiów, otrzymał pierwszą interesującą i wymarzoną pracę - nauczyciela języka polskiego
i historii w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Praca z młodzieżą wrażliwą, uzdolnioną artystycznie była dla młodego nauczyciela polonisty
wielką radością, szczęściem, ale też wielkim zobowiązaniem.
Do pracy przyjmowała mnie założycielka szkoły, pani dyrektor Halina Rogińska. Pamiętam obszerny gabinet dyrektorki, przy oknie wspaniale
rozrośnięty filodendron, ścianę frontową zdobił gobelin „w pawie”, w oszklonych szafach prace plastyczne. Powitała mnie osoba […] poważna. Spokojne, szare oczy patrzyły wnikliwie, oceniająco, ale życzliwie. Kilka pytań
o studia, o dotychczasową pracę i zainteresowania. […] Do plastyków odnosiłem się z nabożeństwem. Były to postacie barwne, mocno zindywidualizowane. O każdej z nich można dużo i długo opowiadać. […] - wspominał
po latach, przy okazji jubileuszu 50-lecia powstania szkoły. Wraz z Janem
Siwczukiem pracę rozpoczęli również: Stanisław Surdacki (artysta malarz,
uczył przedmiotów artystycznych), Kazimierz Kubala (nauczyciel Przysposobienia Obronnego), Maria Majdan (nauczyciel języka francuskiego, wicedyrektor szkoły w latach 1966 -1969, a w latach 1969 -1976 dyrektor), Antoni
Szyper (nauczyciel chemii), Aleksander Ordyniec (nauczyciel przedmiotów
zawodowych) oraz Zdzisław Kośmiński (polonista), przyszły zastępca dyrektora szkoły (w latach 1956-1965 pełnił funkcję dyrektora).
Jan Siwczuk zaprzyjaźnił się z niektórymi spośród koleżeństwa z grona pedagogicznego, m.in. ze Stanisławem Surdackim. Lubił zaglądać do jego
mieszkania - pracowni malarskiej zwanej „surdakówką”. Pokój mieścił się na
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górnej kondygnacji szkoły i sąsiadował ze strychem. Lubił zapach terpentyny
i lnianego oleju, lubił czuć klimat malarstwa i obserwować jak przyjaciel
maluje, […] jak oddala się od sztalugi i wpatruje w obraz. Przechyla głowę,
mruży oczy, znowu pochyla się do obrazu, przesłania ręką jego część, nabiera
farbę z palety, coś poprawia pędzlem, coś dorabia lub usuwa małą szpachelką. […]. Innym zaś razem lubił słuchać licznych, impulsywnych rozważań o
sztuce, malarstwie i malowaniu. Myślę jednak, że najbardziej sercu bliską była
mu pracownia rzeźby, ówczesne królestwo prof. Adama Muszyńskiego, miejsce wyczarowywania własnych, przez siebie wykreowanych kształtów i form.
[…] Próbowałem nawet swoich „rzeźbiarskich” możliwości, chyba po to, by
się przekonać, co to jest opór materiału, jak trudno nawet glinę zmusić, aby
przechodziła od „bezkształtu” ku kształtowi. […].
Jeszcze teraz, w rodzinnym domu z wielkim pietyzmem przechowywane są miniaturowe rzeźby, którym kształt nadał przed laty młody wówczas
nauczyciel - pasjonat.
Okres pracy w szkole to nie tylko praca dydaktyczna z młodzieżą,
nauka języka polskiego i historii, to również aktywność na polu licznych
zajęć pozalekcyjnych. Profesor Siwczuk prowadził bibliotekę szkolną. Posiadał nieprawdopodobny dar zachęcania do czytania, do poszukiwania własnej
tożsamości, rozbudzania i odkrywania zainteresowań, swojego miejsca na
ziemi. Zaciekawiał i czarował jakimś romantycznym nastrojem, klimatem,
poezją. Wyszukiwał i podpowiadał uczniom ciekawe książki do przeczytania. Odkrywał piękno świata natury i historii zapisane słowem.
Jan Siwczuk był nauczycielem o wielu pasjach. Obok poezji, literatury, rzeźby, jedną z nich była fotografia. Przez wiele lat prowadził z młodzieżą
Liceum Plastycznnego zajęcia fotograficzne, w ramach kółka (godzin pozalekcyjnych). W zaimprowizowanej pracowni zwanej ciemnią fotograficzną
wyczarowywał świat kształtów, form, światła i cieni. Uwrażliwiał na piękno,
odsłaniał z szarości otaczającego świata jego ukrytą urodę i barwy, a tym
samym w subtelny sposób wpływał na zmysły ucznia. Podpowiadał i kreślił
kierunek ścieżki, która doprowadzić miała ucznia do samookreślenia, odna146

lezienie i ukształtowania własnej osobowości, fascynacji światem, wrażliwości i poczucia smaku.
Był człowiekiem bardzo wrażliwym i bardzo delikatnym w kontaktach z młodzieżą. Cenił jej liczne fascynacje, zauroczenia, zachwyty i nieposkromioną witalność. Z perspektywy lat rysuje się postać nauczyciela, który
bardzo kochał młodzież za jej czystość, młodość, radość, pogodę i urok wewnętrzny. Był bardzo wyrozumiały dla wieku i szaleństwa młodości.
W latach 70-tych XX w. opiekował się również, młodzieżą działającą w szeregach szkolnej 47 drużyny harcerskiej im. Waleriana Łukasińskiego. Razem z harcerzami roztaczał opiekę i patronował celi, w której przed
wiekami był w Zamościu więziony jeden z polskich patriotów - Walerian
Łukasiński. Za szczególną troskę, rozbudzanie wśród młodzieży poczucia
patriotyzmu oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej w 1966 r. został uhonorowany tytułem „Opiekuna miejsc pamięci narodowej” nadanym
przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.
Kochał naturę i piękno rodzimej przyrody. Założył i przez lata, jak
dobry duch, prowadził szkolne koła: krajoznawcze PTTK i opieki nad zabytkami. Do historii szkoły przeszły, organizowane przez profesora, liczne rajdy piesze, m.in.: „Szlakiem Orlich Gniazd”, wędrówki po Roztoczu
pn. „Powitanie wiosny” (kontynuowane do dzisiaj przez zamojski Oddział
PTTK, a zainicjowane w 1972 r. przez młodzież z Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu) oraz Ogólnopolskie Spotkania Kopernikowskie, Turnieje
Wiedzy Krajoznawczej, wycieczki krajoznawcze, na których czytano wiersze,
prozatorskie liryczne opisy przyrody. Organizował spotkania młodzieży przy
ognisku, okolicznościowe wieczory poezji z muzyką, w tym odrealnione
wieczory z poezją z „zaświatów” Bolesława Leśmiana. Wspólnie z młodzieżą projektował i przygotowywał scenografię do cytowanych wydarzeń.
W Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu profesor Jan Siwczuk
przepracował 27 lat. „Sam w pewnym stopniu czuję się też „absolwentem”
tej szkoły, bo przepracowałem tu ponad ćwierć wieku, ucząc historii i języka
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polskiego. [...] - wspominał podczas jubileuszowego 50-ego zjazdu absolwentów szkoły.
Za pracę pedagogiczno-dydaktyczą oraz aktywność społeczną był
wielokrotnie wyróżniany: w 1976 r. Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania, w 1995 r. Nagrodą Wojewody Zamojskiego.
Czas pracy w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych to nie tylko
najszczęśliwsze chwile pracy zawodowej, ale także szczęśliwe lata w życiu
osobistym. W tym okresie założył własną rodzinę wybierając za małżonkę
absolwentkę szkoły Wacławę z domu Malinoś. Szczęśliwym rodzicom urodziły się trzy córki: Marta, Anna Maria, Ewa i syn Piotr.
Uczniom, absolwentom szkoły, pozostanie w pamięci drobna sylweta profesora, dobrego „Papcia”, jak mawiała większość uczącej się młodzieży. Nauczyciela o łagodnym spojrzeniu i otwartym geście dłoni. Człowieka
z wieloma pasjami w życiu: miłością do poezji, literatury, tradycji i wartości
polskiej historii, piękna i potęgi natury. Godne podziwu i szacunku było jego
wielkie przywiązanie do wyznawanych i niezmiennych wartości i do... ziemi.
Przyrzeczony rodzicom i po stokroć spełniony obowiązek troski o „ojcowiznę”, „małą ojczyznę”, ten skrawek ziemi, o który przez całe życie troszczył
się i uprawiał, godząc obowiązki równolegle z pracą w szkole i na którym
pozostał do ostatnich dni swego życia -wypełnił.
Pozostanie w pamięci wielu uczniów rysunek drobnej, niewysokiej
postaci Pana Profesora Jana Siwczuka z nieodłącznym atrybutem w życiu
- rowerem, z którym się nigdy nie rozstawał.
Jan Siwczuk był nauczycielem oddanym, konsekwentnym i wiernym sobie oraz wartościom, które odkrył u progu własnej drogi życiowej.
Był otwarty na młodego człowieka. Zawsze gotowy do podejmowania wyzwań, które mogą rozwijać, wzbogacać, kształtować osobowość. Wspólnie
z młodzieżą odkrywał piękno i nieustannie zmienny urok natury o każdej
porze roku. Profesor Jan Siwczuk należał bez wątpienia do tych nauczycieli,
którzy potrafili równie pasjonująco o tym opowiadać, pokazywać i pisać, w tym
pisać wierszem. Miał w sobie ciepło i cudowne, bezbrzeżne poczucie łagodnej
fascynacji młodym człowiekiem i jego młodością. Równie pięknie pochylał
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się nad słowem pisanym, jak i nad potęgą, zmiennością i urokiem przyrody.
Był romantykiem, ulegał czarowi i barwom natury czasem zapominając o „bożym świecie”.
Przeżył długie, mozolne życie, tworząc nieprzemijalne wartości w postaci kształtowania osobowości kolejnych pokoleń wychowanków.
Byłam uczennicą Pana Profesora Jana Siwczuka, choć może nie nazbyt wierną, bowiem ponad poezję i literaturę stawiałam sztuki piękne, ale
zawsze w życiu towarzyszyły mi obie „damy”, „pani poezja” z miłością do
piękna słowa i lapidarności wyrażania myśli oraz „panią literaturą” z jej fascynującymi i malowniczymi opisami stanów duszy i przyrody.
Obok bolesnego poczucia straty, widzę w odejściu Pana Profesora
Jana Siwczuka wielki znak czasu. Odchodzi pokolenie, które współtworzyło
kształt i charakter Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
Odszedł wyjątkowy nauczyciel, a w życiu nade wszystko poeta - romantyk.

Bibliografia:
1. Wspomnienia z wieloletniej znajomości autorki z Panem Janem
Siwczukiem.
2. Materiały archiwalne znajdujące się w Archiwum Liceum Plastycznego
w Zamościu.
3.Katalog wystawy, Jubileusz 50-lecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Zamościu, Zamość 1995.
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1945-2005, Zamość 2005.
5. J. Niedźwiedź, Leksykon Historyczny miejscowości dawnego woj. zamojskiego,
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(Wieś Chyża - forma pisowni nazwy miejscowości zachowana, jak w życiorysie
z 1955 r. pisanym przez Pana Jana Siwczuka - Arch. Liceum Plastycznego w Zamościu)
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Jagoda Adamus

Znaki, słowa i obrazy.
Rzecz o krztynie czasu

Kiedy zważam krótkość mego życia,
wchłoniętego w wieczność będącą przed nim i po nim, kiedy zważam małą przestrzeń,
którą zajmuję, a nawet którą widzę, utopioną w nieskończonym ogromie przestrzeni,
których nie znam i które mnie nie znają, przerażam się i dziwię,
iż znajduję się raczej tu niż tam,
nie ma bowiem racji, czemu raczej tu niż gdzie indziej, czemu raczej teraz niż wtedy.
Kto mnie tu postawił?
Na czyj rozkaz i z czyjej woli przeznaczono mi to miejsce i ten czas?
Pascal

limat, w jakim formowała się poetycka wyobraźnia Bolesława Leśmiana, kształtowany był przez ogólnoeuropejski front, powstały na podłożu kryzysu kondycji duchowej człowieka. Czas, dokonując
rewizji pozytywistycznych dezyderatów, ujawnił nieprzydatność racjonalno-empirycznych trybów machiny poznawczej i odsłonił ciężar problemów,
spychanych na margines „oświeconych” dociekań. Ranga rozumu, na której
wspierał się paradygmat pozytywistycznej orientacji, runęła w zderzeniu z pewnikami końca, z poczuciem daremności ludzkich poczynań i niewytłumaczalności cierpienia, będącego udziałem każdego bytu. Koniec, zmierzch i kres
decydowały o rozmiarach ludzkiego pejzażu, żłobionego rytem samotności,
pustki i przemijania wszelkich blasków świecących nad pozytywistycznym
dniem.
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Na horyzontach tak określonego świata człowiek pozostawał sam świadom przypadkowości swego losu i bezradny wobec tymczasowości istnienia, ponad wszystkim bowiem, czego doświadczał, było to coś, co jest
głębokie jak świat, ciemne jak noc, co panuje nad wszelkim bytem (S. Przybyszewski).
Żałobny nastrój mocą swoją zamieniał wszystko, co jasne - w ciemność, motywy pogodne - w ich przeciwieństwa, radosny taniec - w danse macabre oraz sprawiał, że nawet młodość, świeżość i piękno postrzegane były
jako zalążek nieodwołalnego cupo dissolvi. Każdy jakby powiedział lekarz
- pisał Sören Kierkegaard - chodzi z chorobą w ciele, to znaczy kryje w sobie
chorobę ducha, która chwilami, budząc niewytłumaczalny dla niego samego
strach, ukazuje się mu przelotnie.
Wątek filozofii egzystencjalistycznej, zapoczątkowany w XIX wieku
przez S. Kierkegaarda, na przełomie wieków stał się jednym z najbardziej
rwących nurtów światopoglądowych. Jeśli nie wyznaczał on głównego toru
wypowiedzi myślowej czy twórczej, tkał swoją podskórną tkankę pod głosem wypowiadanych treści. Czas życia i twórczości B. Leśmiana flankowany
był potężnymi filarami egzystencjalistycznej myśli. U progu tego czasu stała
filozofia M. Heideggera, u schyłku - Jeana Paula Sartre’a i Alberta Camus.
Torem równoległym do jego czasu szli K. Jaspers i G. Marcel. Fluid orientacji skierowanej na egzystencję wiązał różne postawy węzłem duchowego
powinowactwa, wszczynając w umysłach jednakowe pytania i prowadząc na
trop pokrewnych odpowiedzi. Pytania o sens życia wiodły do absurdu, poszukiwania motywacji dla istnienia odsłaniały nicość, smutek i ból, za którymi stały albo pustka, albo wrogi człowiekowi Bóg.
Krótkie utwory, składające się na pośmiertnie wydany zbiór zatytułowany „Dziejba leśna”, nie otwierają furtki do ziemskiego raju, nie smakują
światła, które „na rzęsach osiada”; nie czynią wzmianki ani o motylu, „któremu skrzydła posklejał miód słodki”, ani o wymarzonej z rosy murawie. Tutaj
przestrzeń dana człowiekowi do życia tonie w „mrokach ziemi”, przeszywają
ją „znikłe na zawsze ulice”, „mroki i mroków rozłogi”, i obcą zdaje się być
wioska z gromadą zwykłych lip. Dusza ludzka, „z niczego zrodzona nad ja151

rem”, utworzona z „marliwa” porywanego w „obcą ciemność” przez „byle
noc”, w niegościnnej przestrzeni daremnie szukać będzie miejsca dla swojego trwania, świadoma, że jest zaledwie „cieniem, gdzie nikt nie spocznie”.
W perspektywie ujawniającej jej status, możliwości i obszar istnienia, śmierć
niweczy wszystko: „dom [...] ochoczy i świat za dąbrową”, „lasy pełne motyli”, sady, schrony; a nawet ślady ran, które niegdyś bolały.
„Dziejba leśna” nie jest peanem śpiewanym na chwałę Stwórcy, ale
krzykiem niezgody człowieka na świat i na nicość, o którą potyka się byt;
jest gorzkim żalem kierowanym w stronę Boga - Tego, który zachowując
własną nieśmiertelność, śmiertelnym jadem truje wszelkie istnienie. Bóg,
jako sprawca i dawca nietrwałego bytu, staje się swoistym źródłem paradoksu i hipokryzji, wrogo i zachłannie ustosunkowanym do człowieka.
Wszczynając byt, daje „życie, które można tak łatwo odebrać”. Dając
świat, świata owego skąpi życiu, by, prócz Boga, w świecie tym nie było „nic
do wyboru”. Równocześnie, wszechwładny w doczesności i poza grobem,
gdzie „pogardą na śmiertelne [odpowiada] dreszcze” - w kontekście „opuszczonej bezdomności” człowieka, wszechobecnej pustki, mroków i grozy zagłady, staje się Bogiem nieobecnym i wątpliwym, a jednocześnie koniecznym
- obecnym jeszcze bardziej poprzez swoją nieobecność.
Obrazy Boga, świata i człowieka rysowane przez Leśmiana w „Dziejbie
leśnej” nie stanowią zawiłych definicji dotyczących związku tego, co doczesne
i przemijalne, z wartościami wiecznymi. Stworzone w klimacie rozchwianej
stabilności ontycznej, w atmosferze metafizycznych niepokojów i niepewności, były i wciąż stają się poetycką ekranizacją ludzkiej kondycji duchowej,
pejzażem wewnętrznym dramatu człowieka - bytu, nękanego nieuleczalną
„chorobą na śmierć”. Ubrane w wielowarstwową szatę modernistycznej ars
moriendi, utkane z pytań, na które od setek lat nie ma odpowiedzi, żłobione żalem i wyrzutem kierowanymi odważnie ku Bogu, wywołują na plan
swoistych bohaterów - postacie, rzeczy, zjawiska i zdarzenia, nienależące do
żadnego określonego bliżej czasu i żadnej konkretnej przestrzeni. Dzwonią
tu dzwony, „wicher do drzwi puka”, woła „wonna łąka”, rumianek „biel gubi
cudacznie”, rzecze śpiewak i Bóg.
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Utwory Leśmiana, kameralne w treści i w formie, wyrosłe z głębokiego
doświadczenia natury oraz uwagi skierowanej w stronę kondycji człowieka,
nie są dokumentami malowniczych fragmentów przyrody ani portretami zewnętrznymi ludzi. Chociaż poeta, obrazując świat, zjawiska w nim zaistniałe
i byty, posługiwał się często językiem pozwalającym na precyzyjną definicję
przedmiotową prezentowanych motywów, treści jego wypowiedzi wychylały się nieraz poza kontury codziennego doświadczenia. O sile przekraczania
przez nie granic decydował nie związek słowa z tym, co szczególne w rzeczach i zjawiskach, ale uniwersalność uchwycona w doświadczeniu rzeczywistości oraz korespondencja doczesnego z tym, co jawi się poza obszarem
doświadczanym zmysłowo.
Leśmian nie szukał i nie odnajdywał we fragmentach należących do
świata symbolu rzeczywistości ukrytych. Rewir istnienia dostępny poznaniu,
choć zdawał się być tajemnicą pełną niedomówień i znaków zapytania, był
raczej sygnałem, na wielorakich poziomach komunikującym trudną do przyjęcia prawdę o parawanie istnienia, określoną imieniem bardziej nicości niż
transcendencji. Dźwięk podsłuchany w naturze, obraz zobaczony w szarudze
mgielnej czy też znak zostawiony przez krótkotrwałe zjawisko stawały się
zachętą do myślenia, zaproszeniem do pytania o istotę życia i sens śmierci,
bramą do reinterpretacji zastanych definicji.
Twórca „Dziejby leśnej”, dokonując wykładni sygnałów, nie szukał ani
szczególnych okoliczności, ani kostiumów dla prezentacji ich sensów. Znaki
o fizjonomii zaczerpniętej ze świata, oglądane okiem wolnym od nawyków
codziennego spojrzenia, stawały się - same przez siebie - dominantami mówiącego obrazu. Swoiście nagie, a poprzez nagość tę odziane szatą niezwykłości, zyskiwały władzę skupiania na sobie uwagi, siłę wykraczania poza
motywy nazwane oraz moc rozszerzania swojego znaczenia o egzystencjalny
sens. Ich kompilacje, naruszając powszechnie przyjęty porządek, wchodziły
czasami w konflikt z logiką. Czasami, rozluźniając sploty znanych związków,
zaskakiwały wzajemnym zestrojeniem swoich miar. Na wpół prawdopodobne, na wpół przyśnione, paradoksalnie nie zaciemniły obrazów ani życia, ani
lokacji człowieka w bycie.
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Bolesław Leśmian nie opisywał świata, choć świat leżał u podłoża poetyckiej jego wypowiedzi; snuł raczej refleksję o człowieku i Bogu, o życiu na
ziemi i o drodze „do tamtych stron”. Budował ją ze znaków, słów i obrazów,
wpisując jej istotę w opowieść, mit, może jakąś baśń, w końcówce której,
po sekwencjach zdominowanych smutkiem, dramatem i nastrojem ponurej
powagi, może mógłby zrealizować się radosny cel. Autor „Skończoności”,
„Prośby” i „Krzywdy” nie rozwijał jednak wizji arkadyjskiej szczęśliwości,
ale lokując swoją refleksję w oddalonych od światła rejonach, kreślił kameralny traktat o człowieku w chwilach smutku, nostalgii, bólu i przesilenia.
Raju w traktacie tym nie ma, ale jest tęsknota za ogrodem obrosłym złotem
mchu. Ziemi obiecanej nikt nie obiecuje, jest natomiast „krajobraz utracony”.
I jest człowiek, który na zawsze pozostanie kapłanem swojej intuicji, swoich
nadziei, pragnień i snów.
Bóg nie dał mu dostępu do siebie, ale zostawił potrzebę absolutu. Nie
otworzył okien na swoje zaświaty, ale dał znaki i obrazy, by widocznym czynić to, czego nie widać. Nie dał wiedzy pewnej, ale dał głód jej poznania.
Nie dał dostępu do wieczności, ale wstrzymał chwilę, „by snom dać krztynę
czasu na wstęp do bezmiaru”.

[przedruk w:] katalog „Lesmianowi - dziejba leśna”, Zamość 2009, s.7-9.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

ZARZĄD:

2009 - 2013

Prezes: Elżbieta Gnyp
Wiceprezes: Alina Anasiewicz
Sekretarz: Małgorzata Trojanowska
Skarbnik: Alicja Giera
Członek: Lucyna Stąsiek

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: Józef Piłat
Członkowie: Elżbieta Krawczyk
Janusz Panasiewicz

2009 r.
1.„Spotkanie noworoczne”
Zamość, sala koncertowa Muzeum Zamojskiego, 15 stycznia.
2.Walne Zebranie Zamojskiego Towarzystwa „RENESANS” w Zamościu
Zamość, sala koncertowa Muzeum Zamojskiego, 15 stycznia.
3.II Zamojskie Biennale Sztuki inspirowane poezją Bolesława Leśmiana
- wystaw pn. „Dziejba leśna”
4. Multimedialna prezentacja do wiersza „Strzeble”
autor: Włodzimierz Pastuszak
Zamość, Muzeum Zamojskie, 16 czerwca
Prezes - kurator biennale Elżbieta Gnyp wyróżniona przez Marszałka
Woj. Lubelskiego - Nagrodą Kulturalną.
5.Podsumowanie Roku Kulturalnego w Zamościu, 12 grudnia
Prezes Elżbieta Gnyp wyróżniona przez Prezydenta miasta Zamościa
statuetką „Animator Kultury Zamościa ’2009”.
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2010 r.
1. Multimedialny pokaz ożywiania obrazów pt. „OMOI-KANGAE”
autor: Włodzimierz Pastuszak
Zamość, sala koncertowa Muzeum Zamojskiego, 12 lutego
2. Konferencja pt. „Wydawnictwa lokalne a integracja małej ojczyzny”
Zamość, 6 - 7 marca
Ratusz - sala Consulatus
Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
Wystawa wydawnictw Towarzystwa „RENESANS” 1992-2010
Honorowy Członek Zamojskiego Towarzystwa „RENESANS” Bogusław
Bodes wyróżniony przez Marszałka Woj. Lubelskiego - Nagrodą
Kulturalną
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Wydane publikacje:
1. „Leśmianowi - malinowy chruśniak” - katalog do wystawy
pt. „Malinowy chruśniak”
I Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezją B. Leśmiana
ISBN 978-83-906437-7-9, Zamość, 2007
Druk: „Attyla”, Zamość, ul. Partyzantów 61.
2. „sam na sam” tom poezji, autor: Renata Małgorzata Choroś
ISBN 978-83-926542-09, Zamość 2007
Druk: „Attyla”, Zamość, ul. Partyzantów 61.
3. „Leśmianowi - dziejba leśna” - katalog do wystawy pt. „Dziejba leśna”
II Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezja B. Leśmiana
ISBN 978-83-9265542-4-7, Zamość 2009
Druk: „Attyla”, Zamość, ul. Partyzantów 61.
4. 4 Karty z wierszami B. Leśmiana i reprodukcjami prac (autorzy prac:
Marta Gąsienica-Szostak, Franciszek Maśluszczak, Włodzimierz
Pastuszak, Elżbieta Gnyp, Martta Węg).
5. 3 Karty pocztowe reklamujące Zamość - miasto Leśmiana i Leśmianowe
Biennale Sztuki.
6. „Zapis czasu. Dziedzictwo i współczesność” nr 3/2010
ISSN 1896-947X, Zamość 2010
Druk: „Attyla”, Zamość, ul. Partyzantów 61.
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NOTY O AUTORACH
Prof. Jagoda ADAMUS
Ur. w Bielsku Białej. Studiowała w PWSSP w Łodzi na Wydz. Malarstwa
i Grafiki w pracowniach: J. Grabowskiego i S. Fijałkowskiego, rysunek u prof.
A. Gieragi i L. Rózgi. Dyplom w 1984 r. Kwalifikacje I stopnia oraz przewód habilitacyjny zrealizowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2000 r.
pracuje w cieszyńskim Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Krakowie,
wykłada historie koloru w dziejach malarstwa europejskiego, prowadzi zajęcie
w Pracowni Malarstwa.
Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i historii kultury. Prace prezentowała na licznych wystawach indywidualnych w kraju i za granicą m.in.
w: Kanagaw (Japonia), Pego Alicante (Hiszpania), Pescarze (Italia), Toronto
(Kanada), Tuzli (Bośnia I Hercegowina). Brała udział w 160 wystawach zbiorowych ogólnopolskich m.in.: Malarstwa „Bielska Jesień” - BWA BielskoBiała (1997 - wyróżnienie, 2002 - II nagroda publiczności), Triennale Akwareli - BWA Lublin (1990 - II nagroda), Biennale Małych Form Malarskich - BWA
Toruń (2007 - I nagroda), Triennale z Martwą Naturą - BWA Sieradz (2001
- Grand Prix), I, II Zamojskie Biennale Sztuki inspirowane poezją B. Leśmiana
„Malinowy chruśniak” (2007), „Dziejba leśna” (2009) Zamość i zagranicznych: Italia, Anglia, Bośnia i Hercegowina, Paryż -Francja.
Laureatka licznych nagród i wyróżnień m.in.: 1986, 1988 - stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, 1998 - Nagroda Honorowa Ministra Kultury
i Sztuki za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki artystycznej, 2004 - stypendium
habilitacyjne, w latach 2004, 2006 - Nagroda Rektora III st. UŚ w Katowicach
za działalność naukowo-badawczą, 2009 - „Ikar” 2008” za dotychczasową
działalność w dziedzinie kultury i sztuki.
Dr Jacek FEDUSZKA
Historyk, historyk wojskowości XVI-XIX w., muzealnik. Starszy kustosz
w Muzeum Zamojskim w Zamościu. W l. 2002 - 2006 wykładowca z zakresu
ochrony zabytków i muzealnictwa w ramach specjalności Ochrony Dóbr Kul159

tury w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, od 2007 r.
wykładowca zagadnień historii i kultury polskiej i powszechnej oraz muzealnictwa i etnografii w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie - Instytut Nauk
Rolniczych w Zamościu. W latach 2006-2009 wykładowca Studium Pedagogicznego przy INR w Zamościu.
Jego zainteresowania i praca naukowa związane są m.in. z: historią
twierdzy zamojskiej i miasta Zamość (XVI-XX w.), epoki napoleońskiej, polskich powstań narodowych XIX w. (szczególnie powstania listopadowego
1830-1831 r.), emigracji popowstaniowych XIX w., historii i teorią wojskowości (szczególnie: fortyfikacji na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej XVII-XIX w.). Członek honorowy International Napoleonic Society (INS),
członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Elżbieta GNYP
Zamościanka, absolwentka PWSSP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem
w pracowni rysunku i malarstwa doc. R. Dybczyńskiego (1988). Studia Podyplomowe na Wydz. Historycznym UW w Warszawie (1991). Od 1996 r.
członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Twórczość w dziedzinie: malarstwa, rysunku, grafiki książki, fotografii, publikacje z zakresu sztuki.
Autorka 10 wystaw indywidualnych, brała udział w 65 wystawach
zbiorowych ogólnopolskich, międzynarodowych m.in.: 1998 - Schwäbisch
Hall (Niemcy), 2002 - In Castello contemporaneo in Europa „Europastello”
- Cuneo, Bra, Alba, Fassano, Mondovi (Italia) i 2003 - San Petersburg (Rosja),
2010 - 2 Rassegna d’Arte Contemporanea „PisArt Expo 2010” - Pisa (Italia).
W latach 1990 - 1998 komisarz artystyczny Ogólnopolskich Plenerów Malarskich w Zwierzyńcu, wystaw poplenerowych, kurator 40 wystaw interdyscyplinarnych. Autorka programu pn. „Wracam, wracam po długiej rozłące…
Leśmian”(2006), kurator art. Zamojskiego Biennale Sztuki wystaw: „Łąka”
(2006), Malinowy chruśniak” (2007), „Dziejba leśna” (2009). Autorka recenzji, artykułów historycznoliterackich, tekstów do katalogów wystaw, tomów i
antologii poezji oraz publikacji w: „Plastyka i wychowanie”, „Akcent”, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, „Parki Narodowe”, „Zamojski Kwartalnik Kul160

turalny” (od 1990), „Tygodnik Zamojski”, „Tanew”. W 2000 r. brał udział w
Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie.
Laureatka Konkursu Dziennikarskiego im M. Dereckiego (SDP Lublin
2004, 2005) oraz nagród: 1996, 1998 - Nagroda Wojewody Zamojskiego, 2004
- Prezydenta m. Zamościa, 2007 - stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, 2009 - Nagroda Kulturalna Marszałka Woj. Lubelskiego, wyróżniona statuetką Prezydenta m. Zamościa pn. „Animator Kultury Zamościa
‘2009”.
Danuta R. KAWAŁKO
Wieloletni pracownik służby ochrony zabytków w Zamościu, w latach 20012007 kierowała biblioteką Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (m.in. prowadziła Galerię Akademicką, gdzie eksponowane były regionalne wystawy edukacyjne). Od 2007 r. zatrudniona w Książnicy Zamojskiej
(od czerwca 2009 r. dyrektor Książnicy). Autorka książek i artykułów o Zamojszczyźnie m.in. pisała o cmentarzach na Zamojszczyźnie, roztoczańskich
ośrodkach kamieniarskich, zespołach pałacowo-parkowych, wpływie lwowskiego ośrodka artystycznego na sztukę regionu zamojskiego. Jest autorką:
monografii zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie, Wyższej Szkoły
Zarządzania i Administracji w Zamościu, Parafii św. Michała w Zamościu,
cmentarza w Hrubieszowie oraz bibliografii Zygmunta Klukowskiego i redaktorem wydawnictwa pokonferencyjnego poświeconego Szymonowi Szymonowicowi. Publikuje artykuły w „Spotkaniach z Zabytkami”, „Twórczości
Ludowej”, „Biuletynie Muzeum Diecezjalnego”, „Naszym Forum”, „Barometrze Regionalnym”, „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym”, „Bibliotekarzu
Zamojskim” i „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej”.
Robert KOWALSKI
Urodził się w 1975 r., absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (2000), specjalność historia nauczycielska. Regionalista, pasjonat historii,
krajoznawstwa, szczególne zainteresowania architekturą i historią sztuki. Od
2002 - przewodnik po Roztoczu i Zamojszczyźnie, od 2004 - pilot wycieczek,
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od 2006 - przodownik turystyki pieszej, od 2010 - instruktor przewodnictwa.
Członek: Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego i Koła Przewodników PTTK w Zamość, Stowarzyszenia „Bitwa pod
Komarowem” w Komarowie.
Janusz T. PANASIEWICZ
Urodził się w 1950 r. w Hrubieszowie. Pochodzi z autochtonicznej ludności zamieszkałe od pokoleń Ziemie Hrubieszowską. W jego rodzinie przechowywane były wspomnienia z przeszłości i duma z przynależności do staszicowskiej
organizacji. Na studiach na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej brał udział we wprowadzeniu na PKP trakcji spalinowej na Sądecczyźnie
i Zamojszczyźnie. Tutaj, pod koniec lat 80-tych XX w. zetknął się z ruchem
rewindykacyjnym, którego celem było reaktywowanie działalności Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. Zarejestrowane w 1992 r. Stowarzyszenie Miłośników Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Fundacji
Staszica w Jarosławcu k/Uchań- został sekretarzem. Rozpoczął poszukiwania
archiwalne, pomocą finansową wsparł PAX, merytoryczną pracownicy lubelskiego Archiwum Państwowego. Wiele kluczowych dokumentów z działalności
Towarzystwa było już wówczas zlokalizowanych. Jednakże pełna świadomość
ich wartości historycznych i dokumentalnych przyszła dopiero po latach badań
i zainteresowań. Dzięki inspiracjom środowiska historyków skupionych wokół
Muzeum Staszica w Pile prowadzi dalsze poszukiwania. Badaniami nad działalnością i jej znaczeniem spłaca dług wdzięczności za hojny dar ks. Staszica
wobec jego przodka w 1817 r. gdy Bohorodyca (dzisiejsza Brodzica) została
oczynszowana i włączona do Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.
Prowadzone przez Janusza T. Panasiewicza badania ukazały także w nowym świetle postać Andrzeja Zamoyskiego, pracodawcy a zarazem, drugiego po
Buffonie, człowieka, który miał największy wpływ na formację intelektualną
Stanisława Staszica.
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Dr Anna SUGIER-SZEREGA
Socjolog kultury i mediów. Adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Majki
w Mińsku Mazowieckim. Zainteresowania naukowe: media i procesy globalizacji, kultura popularna, wspólnoty religijne, komunikacja społeczna. Rodowita Lublinianka, której przyszło mieszkać w Otwocku... (które miasto jest jej
„małą ojczyzną?).
Agnieszka SZYKUŁA-ŻYGAWSKA
Ur. w 1980 r. w Szczebrzeszynie. Absolwentka Wydz. Artystycznego UMCS
w Lublinie, dyplom w pracowni litografii adiunkta P. Lecha (2005). W 2006 r.
ukończyła historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Redaktor
Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego od 2008 r. Interesuje się sztuką, kulturą mniejszości narodowych i kulturą materialną Zamojszczyzny. Publikuje
w: „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym”, „Spotkaniach z Zabytkami”, „Radzyńskim Roczniku Humanistycznym”, „Biuletynie Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, „Nestorze”, „Wiadomościach Ziemiańskich”. Jej artykuły ukazały się w: „Kwartalniku Historii Kultury Materialnej”, „Roczniku
Przemyskim”, „Twórczości Ludowej”. Jest współautorką (z: J. Niedźwiedź,
E. Banasiewicz-Szykuła, B. Szykuła) książki „Dzieje miejscowości gminy Łabunie” (2010).
Autorka kilku wystaw indywidualnych, brała udział w prezentacjach
zbiorowych fotografii i malarstwa: 2005 - „Ważne sprawy” z cyklu Zamojski
Tydzień Fotografii Młodych - Biblioteka Publiczna Zamość, wystawa grafiki
(litografia i serigrafia) - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Zamość,
wystawa poplenerowa „Hrubieszowska Jesień Plastyczna” - Hrubieszowski
Domu Kultury, 2007 - wystawa grafiki - Dom Kultury Cieszan, 2008 - wystawa ikon z cyklu „Zamojskie Spotkania Kultur” - Muzeum Zamojskie i Zamojski Dom Kultury Zamość, Biblioteka Publiczna Krasnystaw.
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odziękowanie

Zamojskie Towarzystwo „RENESANS”
serdecznie dziękuje wszystkim patronom, darczyńcom,
instytucjom, sponsorom oraz osobom prywatnym
za współpracę: merytoryczną, organizacyjną i finansową.
Prosimy o przyjęcie wyrazów wdzięczności:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Marszałka Woj. lubelskiego
Prezydenta miasta Zamość
Starostę Powiatu Zamojskiego
Dyrektorów Wydziałów:
Promocji, Kultury i Spraw Społecznych, Edukacji i Sportu UM Zamość,
Dyrektora Muzeum Zamojskiego
Dyrektor Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
Dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu
Przewodniczącego Woj. Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie
Dyrektora Woj. Ośrodka Kultury w Lublinie
Wydawnictwo „SPEKTRUM” w Zamościu
za okazaną pomoc
w realizacji wszystkich przedsięwzięć
wyrażając przekonanie,
że efekty tej współpracy służą społeczności regionu.
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