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Stefan Szajdak

Współzałożyciel grupy poetyckiej Wołyń
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Stefan Szajdak urodził się w 14 grudnia 1910 r. we wsi Turze w powiecie ostrzeszowskim (południowa Wielkopolska).
W 1932 r. ukończył on Państwowe Seminarium Nauczycielskie
w Ostrzeszowie. W tym samym roku rozpoczął pracę, jako nauczyciel w szkole podstawowej w Kępnie, a następnie w Ostrzeszowie. Od 1 września 1934 r. przeniósł się na Wołyń początkowo
do Łucka, Równego, a następnie Kiwerc. Tam również pracował,
jako nauczyciel do końca sierpnia 1939 r., zdając w 1937 r. praktyczny egzamin nauczycielski. W roku 1938 rozpoczął zaoczne
studia na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Niestety wybuch II wojny przekreślił
możliwość ich ukończenia.
W chwilą wejścia armii radzieckiej do Kiwerc został aresztowany, a następnie wywieziony do obozu pracy na Syberii.
Był żołnierzem II Korpusu Polskiego Generała Władysława Andersa. Wraz z II Korpusem Polskim przemierzył: Iran,
Irak, Syria, Palestyna, Egipt. Brał udział w całej Kampanii włoskiej - od Taranto do zdobycia Bolonii poprzez Monte Cassino,
Ankonę oraz uczestniczył w przełamywaniu linii Gotów i Hitlera. Uczestniczył w walkach o Monte Cassino. Po kampanii włoskiej w sierpniu 1946 r. wraz z polskim wojskiem wyjechał do
Anglii.
Po powrocie do Polski w 1947 r. osiadł w Środzie Wielkopolskiej. W Środzie Wielkopolskiej do 1966 r. początkowo
pracował, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2. Tę pracę
łączył od 1959 r. z funkcją bibliotekarza biblioteki pedagogicznej, początkowo w niepełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast
w latach 1966 - 1975 (tj. do czasu swego przejścia na emeryturę)
pełnił funkcję dyrektora biblioteki pedagogicznej.
W 1967 r., mając 57 lat, ukończył studia wyższe na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dodatkowo w następnym roku - Studium
Kulturalno-Oświatowe na tejże uczelni.
Od 1929 r. należał on do grupy polskich poetów autentystów. Nazywano ich często „Okoliczanie”, ponieważ skupiali się
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wokół miesięcznika Okolica Poetów, wydawanego w Ostrzeszowie Wielkopolskim w latach 1935-1939.
Na Wołyniu w latach 30-tych XX wieku wspólnie z Wacławem Iwaniukiem oraz Czesławem Janczarskim oraz Zygmuntem
Rumlem, współtworzył grupę poetycką Wołyń. W późniejszym
okresie do grupy Wołyń przyłączyli się Józef Łobodowski, Władysław Milczarek, Zuzanna Ginczanka i Jan Śpiewak.
Przed 1939 r. Stefan Szajdak debiutował wierszami w czasopismach literackich: Wici Wielkopolskie, Okolica Poetów, Kamena, Kultura, Kuźnica, Fontana, Prosto z Mostu, Miesięcznik
Literatury i Sztuki oraz na łamach pism społeczno-politycznych:
Nowy Przyjaciel Ludu w Kępnie, Gazeta Ostrzeszowska w Ostrzeszowie, Wielkopolanin w Poznaniu.
Po wojnie opublikował wiersze w czasopismach i gazetach:
Nurt, Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski, Literacki Głos Nauczycielski, Bez Przysłony, Fakty, Nurt, Nike, Tygodnik Ludowy,
Średzki Kwartalnik Kulturalny, Okolica Poetów (1978 r., numer
okolicznościowy), Chłopska Droga, Gazeta Zachodnia. Ponadto
w tym okresie wydał kilka tomików poezji m.in. Blask życia, Dedykacje słońcu, Gorące źródła.
W 1978 r. Wydawnictwo Łódzkie zamieściło Jego utwory w Antologii poezji autentystów, a Wydawnictwo Poznańskie
w 1981 r. wydrukowało Jego wiersze w antologii Pieśni i pejzaże. Ponadto Jego wiersze zawierały również antologie: Drugi puls
(almanach poezji nauczycieli, Poznań 1984 r.), Czas niezapisany (almanach poetycki, Poznań 1999 r.). Jego utwory były prezentowane na antenie poznańskiego i warszawskiego radia. Był
również laureatem konkursów poetyckich w Gdańsku (1984 r.),
Poznaniu (1986 r.) oraz w Zduńskiej Woli (1986 r.). Po 1945 r.
opublikował również wiele prac krytycznych w czasopismach
pedagogicznych. Był także współautorem książek Film skuteczną pomocą dydaktyczną (Warszawa, 1970 r.) oraz Wielkopolskie
sejmiki szlacheckie (Środa Wlkp, 1984 r.).
Stefan Szajdak zmarł 6 marca 2004 r. w wieku 93 lat w Środzie Wielkopolskiej i spoczął na miejscowym cmentarzu.
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29 maja 2012 r. w muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” odbyła się wystawa poświęcona pamięci Stefana Szajdaka nauczyciela, poety, żołnierza Armii Andersa, bibliotekarza,
Średzianina z wyboru zatytułowana „Stefan Szajdak – poeta autentyzmu”. Informacja o wystawie jest dostępna na poniżej stronie internetowej:
http://www.sroda.e-wielkopolska.pl/artykuly/3221-stefanszajdak--redzianin-z-wyboru

Studencka karta legitymacyjna Stefana Szajdaka z 1938 roku Wydziału humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Miejsce zamieszkania Kiwerce p. Łuck
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Wołyński las
Gdy mnie nie było,
i was nie było,
rósł wołyński las.
Drzewa
lesiły się bezkreśnie
pachnąc żywicznie i leśnie.
Ramiona
kładły na barki
na szyję
na biodra
(dzieci tak kładą w zabawach)
i śpiewały słowiańską pieśń.
Czas
rozłupał gęsty las
gęstą treść
Okolica Poetów, 1935, 2, s. 18.
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Lato
Dwór na chochole
i piastowska modlitewnia w popiele.
Krzyż.
Szosa cwałująca w dół z szybkością lat.
Śródpolny kurhan szwedzki: dziejów stóg,
młodzieńczo otwarty prostokąt chat
i ramy najskromniejsze z piennych dróg.
Wasz dom na wzgórku - czerwony mur
z naszych twarzy brał farbę i wzór.
Dziś myśli zielone chce uwieść Wołyń,
jak Łuck lubartowski Styr,
Kiwerce, Kiwerce kłujący życia wir,
o skrzypce poezji wołające serce.
Gdy wiatr zachodni ukochaną brzezinę łamie,
wspominam Poznań, Bałczynę, Kochłowy: wakacje.
Cieszą jak piękny list lub widok ojca w bramie,
gdy wcześnie rano powraca ze stacji.
Okolica Poetów, 1936, nr 8(17), s. 13.
Okolica Poetów - numer okolicznościowy, Łódź VI 1978, s. 65
Okoliczanie - Antologia poezji polskiego autentyzmu, Warszawa
1984, s. 147
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Prawie
Gdy
czas najpionniej wyrasta nad tor
namiętnością ciągnącego południa
jak czerwień serca i myśli:
świat rozrzucony wśród planet i gwiazd
związujesz trzepotem sztandaru
jak
ptak,
jak
ptak.
Odlatują zielone ptaki
i spadają liście.
Ktoś szepce :
		
– Patrz: płonie poezji krzak.
Okolica Poetów, 1936, nr 2(11), s. 12; Kolumna grupy poetyckiej
„Wołyń”
Okolica Poetów - numer okolicznościowy, Łódź VI 1978, s. 64
Okoliczanie - Antologia poezji polskiego autentyzmu, Warszawa
1984, s. 146
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Przez młodość
Zapraszam Cię do poetycznej łodzi.
Młodości wodo, nadziejna wodo,
Ręce prześpiewaj na wiosła;
będzie przestrzeń szczęśliwa rosła
usta gorące ochłodzi.
Dziewczyno, czółno błogosław!
Odwieziemy młodość – wiersze przywieziemy tą łodzią.
Fale ją kolebią.
Ty – przyjaźń przepiastuj w słowa,
w pieśń – młodość.
Rozpadną się wodne dzwony
Zgasną mokre wzgórza.
Czoła i horyzonty się zachmurzą.
Lecz tak szybko zmilkną ciepłe łony?
Pomyśl –
Fala wita się z falą, szum z szumem, z wodą woda;
I nasza młodość.
Gdy spojrzę w Twe oczy – kierunek moich podaj.
W sercu wiarę, wiatr na czole, w oczach śpiew sosen.
Po triumf płyńmy zwycięską strofą – w dłoniach zapał wiosen.
Wici Wielkopolskie, 1937, 7-8, s. 58
Okolica Poetów, 1937, 6(27), s. 11
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Rozmyślania
Morze,
Brzeg dojrzałości i łódka.
W niej żeglarz.
Łódka sunie na Zachód,
A myśli na Wschód.
Płynie, bałwaniąc krew.
Życie
przyrasta do nas,
jak słoje wody
lub krew.
Kamena, 1935, 4(24), s. 69
Wici Wielkopolskie, 1935, lipiec- sierpień, s. 56
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Smutny wiersz
Szyny ukrzyżowane na polach ze wschodu na zachód
Jak istnienie
I droga równolegle z zachodu na wschód
Jak kierunek myśli – twojego marzenia.
Pociąg – dom, dym – tęsknota.
Myśli gorące wiózł i splatał:
takt szyn, krew i serce
najsmutniejszy dziś werbel.
W procesji chat dom szary pytał jak serce nauczyciel:
ach, kiedy wakacje, ta najdłuższa niedziela.
Matko, matko! Nie przepłaczesz prawa;
Jak wiosna droga odeszła i tylko w snach się zjawia.
Biedna córko, cóż ci to wszystko, mądre księgi,
gdy najpiękniejszej nie poczytasz, nie możesz sięgać…
O, słodkie wspomnienia, jak w ogrodzie jaśmin:
Nad drogą najszczerszy smutek topoli kiedyż się zaćmi.
Fantana, 1938, 2, s. 12
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Do kościoła
Twój piękny gotyk
przystraja suknie suknia kwitnącej szeremchy,
Aniele, trzewiki grają w prawej ręce
a lewą torebką taktujesz i kręcisz.
Minęłaś wieś białą i anioły brzóz,
Co lato wiodła do wsi, strzegąc łąk i zbóż.
Traw przy ścieżce i pszenic się spytaj
Czy cień gotyku nie przygniótł żyta.
Oglądaj się, na warkoczu
motyl niebieski rwie się jak w oczach.
Za lasem wspaniały gotyk wszedł więc zaczekaj panno,
pomogę ci wzuwać każdy trzewik
za ten wierszyk
bukiet ranny.
Kuźnica 1938, 13, s. 5
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Przy Parku Wilsona w Poznaniu
Zielenią owiany tramwaj pędzi jarem kamienic, doliną.
Za nim wóz, za wozem szyny - czyje to lejce zgubione?
Dziewczyno,
idąca w nocy stronę,
myśli twoje i spojrzenia
ścigają się z lotem ptaków ognistych - lamp.
Niepokój, piękno w oczach gra i radość twej młodości do wiersza wkładam.
A tu Wilson Europę o pokój błaga,
o słowo najcichsze prosi jego dłoń,
–		
Hiszpanio, Europo . . .
Okolica Poetów, 1937, nr 8/9 (29/30), s. 31
Okolica Poetów - numer okolicznościowy, Łódź VI 1978, ss. 66-67
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Pierwszy wieczór
Drogo przez las zasłana w ten wieczór wonią kwiatów i szumu,
nutami ptaków i dalekich sosen:
o, mowo drzewnego tłumu wciąż pachniesz mi świeżo, jak Twoje oczy radosne i włosy
Wciąż grasz,
drogo piękna i tęsknoty.
Lecz pamiętasz ów moment złoty,
Gdyś kołysana niepokojem po zorzach kwitła na skraju lasu,
Nad piaszczystym zdrojem?
Dziewczyno w białym berecie:
Oj, moment już się w zorze zanurzył - w noc odleciał Lecz wciąż czuję ciepłe ręce oddane i dobre spojrzenia.
Chwilo szczęśliwa, jak wówczas w nas
grasz?
Wiem: tyle masz dzisiaj myśli, ile śpiewu i szumu las;
wiesz: jak korony wieczorne przyjaźń się rumieni.
Wtedy na skraju drzew, na jakim brzegu
Dziś w strofach kwitniesz? Dni czaru nie umrą.
Módl się za pieśni moje,
Módl się za pieśni moje
Podpieraj serca kolumną!
I pomyśl - stajesz się wierszy serdecznym chlebem.
Moja panno dobra, wszystkie winy mi przebacz!
W poezję i radość przepłyną
Chwile czaru dziewczyno, dziewczyno.
Kamena, 1938, 5, s. 91
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Ballada
Skamieniały bór
W czarny marmur.
Prószy z niego żałobna mgła
I dziwożony wychodzą jedna, druga.
W ciszy pluska ich wysoki chichot
i księżyca - cicho.
Z lewa czołgają się wzgórza - już blisko.
Północ bije. Słychać szept: Powalisko, Powalisko,
Chodź ze mną na żalnik.
Idą z Marchołtem wywłóczyć …. O, umarli….
Straszy upiorna noc, demoniczna mgła.
A księżyc zlękniony ukrywa się w górach.
Kamena, 1938, nr 7, s. 135.
Okoliczanie - Antologia poezji polskiego autentyzmu, Warszawa
1984, s. 148
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Dni
Dni przystankami
na których
nie zatrzymuje się czas
Wschodzą i gasną
jak gwiazdy
Wybuchają zielenią
i opadają
lotem jesiennych liści
Przez granicę zórz
i ciemny las
przenoszą trud i radość
w brzezinowy świt
Jak jesienne ptaki
odfruwają do innych krajów
Na białych kartach
zapisują
rytm ludzi i przyrody
Drugi puls Almanach poezji nauczycieli, Poznań, 1984, s. 76
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Wiatr
Gdzie jest twój dom?
W kołysce traw i zbóż,
na falach drzew
czy trawach obłoków?
Z czego śmiejesz się
wiosennym powiewem
drzew, traw i zbóż?
Dlaczego płaczesz
za oknami
w nocy?
Odpowiedz
wiatru powiewem.
Chłopska Droga, 22.VI.1980
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Wiosna
Teraz trawy i zboża
szepczą litanię
za powrót ptaków.
Myśli ścigają się
z kroplami rzek
i topolami przy drogach.
Teraz bociany
wkładają chatom
korony gniazd
a ptaki malują śpiewem
różowe spódnice sadów.
Trzaska ogień
kaczeńców.
Teraz słońce przebaczy
tobie i zimie
wszystkie grzechy młodości.
W ramy niebios opraw
pracowite miasta i wioski.
Teraz pod łukiem
triumfalnej tęczy
przechodzi polska wiosna.
Gazeta Zachodnia, 3-4.V.1980
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X X X
Nie lękajcie się
poetów,
pieśni.
Wielbią urodę
ziemi i nieba.
Opowiadają
dobrą nowinę.
Jak wigilijny dzwon,
kolędy,
zanoszą błaganie,
aby nie zabrano nam
światła,
pokoju.
Kluczem wersetów
otwierają
doskonalszy świat.
Dedykacje słońcu, część - Z blasku gwiazd, 1992, s. 8
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Myśl i słowo
Myśl kwitnąca łąka,
limba wysokich gór
i melodia morza.
Słowo owoc dojrzewający w pieśniach.
Poezja rajski sad,
ogrody wiszące Babilonu.
Poeci zapraszają
na królewską ucztę.
Dedykacje słońcu, część - Z blasku gwiazd 1992, s. 9
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Matka
Twoje imię
odmawiam pulsem serca
każdego dnia
jak słońce.
Umiem na pamięć.
Z kolein
twarzy i dłoni
odczytałem Twój trud,
ze źrenic
nadzieje.
Srebro świtu
barwiło Twe włosy.
Zatrzymywałaś
grozę burz.
Wschodami
słońca i gwiazd
liczyłaś mój czas.
Twoje imię
jaśniejsze od blasku słońca
nigdy nie zgaśnie.
Dedykacje słońcu, część – Okolice, 1992, s. 12;
Spojrzenie, Poznań jesień-zima, 2000, nr 14, s. 17;
Spojrzenie, Poznań wiosna-lato, 2004, nr 21, s. 25
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Kobieta
Z czego jesteś stworzona.
Z porannej zorzy,
blasku słońca,
błękitu nieba,
łuku tęczy.
Jeśli jesteś
kwitnącą czereśnią,
łąką majową,
wołaj wiosnę.
Jeśli jesteś
upalnym latem
rozpal żar serca,
godzinę miłości.
Jeśli jesteś
urodną jabłonią,
strząsaj soczyste owoce
do barwnego koszyka.
Przystrój trudem
śnieżnych i spękanych dłoni
rodzinny i ojczysty dom.
Kupię ci bluzkę
z płatków jaśminu i róż.
Dedykacje słońcu, część – Okolice, 1992, s. 13
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Jej
Ulepiona
z wiosny i miłości,
ze świata i tajemnic.
Wyrzeźbiona przez Fidiasza
jak dzień dłutem jej ręki
do miłości.
Otwiera szeroko okna
do słońca,
odpędza troski,
ceruje każdy dzień
rodziny
jak bieliznę.
Przenosi
czas Bogów
i ludzi.
Dedykacje słońcu, część - Okolice, 1992, s. 14
Spojrzenie, Poznań wiosna-lato 2001, nr 15, s. 13
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Wielkopolska Ewa
Z żebra Piasta,
goplańskich fal,
Bogowie stworzyli
urodną Rzepichę,
wielkopolską Ewę.
Ciało namaścili
różanym olejkiem
do miłości.
Rzepicho,
ustaw gościnny stół
pod kwitnącą gruszą.
Z Piastem
uracz gości
kołaczem, zsiadłym mlekiem,
gnieźnieńskim miodem.
Otwierają staropolskie wrota
na wszystkie strony świata.
Dedykacje słońcu, część – Okolice, 1992, s. 19
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Słońce architektem dnia
Na fundamentach świtu
wznosi gmach
z trudu i marzeń
wysokości zenitu.
Myśli
spływają w tętno świata.
Zorze wieczoru
toczą potyczkę
światła z ciemnością,
spalają budowlę.
Noc
stawia nowy dom
z gwiazd.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 22
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Naszyjnik
Naszyjnik dni
zawiązujesz codziennie
na swej szyi.
Drogę od świtu do zmroku
brukujesz trudem
i nadzieją.
Sklepienie marzeń
podnosisz
kolumnami światła.
Naszyjnik trudu i nadziei
błyszczy codziennie
na szyi.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 23;
Drugi puls. Almanach poezji nauczycieli, Poznań 1984, s. 77
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Wiosna
Po drabinie gałęzi
Wspina się, rozchyla pąki drzew
i prostuje grzbiety liści.
Sady ubiera
w zielone i różowe spódnice,
haftuje gobeliny łąk.
Słońce tętnicami gałęzi
toczy białą krew,
cyrklem mierzy
czas trudu i snu.
Powracające bociany
Witają klekotem,
Chatom wkładają
Korony gniazd.
W polach dźwięczą
struny skib.
Kto tętent wiatru
zatrzyma.
Wiosna błyszczy
jak radość dzieci.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 24;
Średzki Kwartalnik Kulturalny Nr 1, 1998, s. 8
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Spowiedź przed brzozą
Klękam pokornie przed tobą
na oba kolana
i spowiadam się
ze wszystkich grzechów moich,
myśli, słów i uczynków.
Co wieczór myślałem
całować dziewczyny,
zrywać zielone jabłka w sadzie sąsiada
i o niebieskich migdałach.
Chłodno wymawiałem imię Ojczyzny,
zmarłych rodziców,
krewnych i znajomych.
Zrywałem blask kwitnących gwiazd,
myśli uczonych,
ptaków, roślin i kamieni.
Strofy ubierałem w parzące pokrzywy
i chwasty pól.
Brzozo, odpuść mi poetyckie grzechy,
daj rozgrzeszenie i zbawienną pokutę,
Amen.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 26;
Nurt. Miesięcznik społeczno-kulturalny, Nr 214,VI 1983, s. 26
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Lipiec
Słodkim aromatem
stroją się lipy.
Drogowskazem
dla pszczół.
Pielgrzymują z orkiestrą
do pachnącej mekki.
W bibliotece ula
księgi pszczół,
plastry miodu
pisane trudem.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 27
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Aromat chleba
Słońce oprawia zboża
w prostokąty,
dyktuje czas żniwobrania.
Kłania się nam ziemia
urodzajem żyta i pszenicy,
przyjaźnią.
W polach śpiewa duet
kombajnów
i kłosów.
W muzeach
zardzewiałe sierpy i kosy.
Z nieba ścieka żar,
z czoła żniwiarzy pot.
Ziarnem i trudem
pachnie chleb.
Czekają spragnione usta.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 28
Gazeta Poznańska, 1989, nr 191, s. 11

33

Różaniec z jarzębiny
Gorąca pieczęć słońca
stemplowała
zuchwałość światła,
lejący się żar.
W polach umilkła
muzyka kombajnów
i zbóż.
Ponad płomienie ściernisk
strzelają wieże stogów.
Sieć babiego lata
łowi
stygnące promienie
i nostalgię.
Za smutek pól
otwartych krajobrazów
i brzemienne sady
różańcem z jarzębiny
odmawia litanię
jesień.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 29
Głos Wielkopolski, 1989, nr 216, s. 4
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Zaduszki
Cmentarz - kwitnąca łąka,
płonący dom,
krzyk zmarłych.
Tyle tu zniczy
ile myśli,
tyle tu wspomnień
ile łez.
Przywołują
ostygłe imiona
i ból.
Płomyki
rozpalają się i gasną
jak nasze istnienie.
Wyjaśniają
kruche życie,
granicę światła.
Cmentarz
memento żywych,
brama do raju.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 31
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Powrót
Kwiaty wieńców
nie zapłaczą,
nie otworzą zabitej trumny,
nie wskrzeszą zmarłych.
Wskażą drogę
do raju?
Życie jest słone
jak łzy.
Pytają:
Cóżeś uczynił
dla ludzi i świata.
Wyjaśniają:
Wracasz do rodzinnego domu.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 32
Średzki Kwartalnik Kulturalny, Nr 1, 1998, s. 8
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Wigilia
Śnieg zasłał pola
wigilijnym obrusem.
Przy pachnącym stogu siana
na oba kolana uklękły
kuropatwy, sarny i zające
do wigilijnej wieczerzy.
Wieczór rozkołysał sygnaturki gwiazd,
ogłosił wigilię,
świętą godzinę narodzenia.
Nad Wartą, Wisłą i Bugiem
opowiada polskie Betlejem,
pokój ludziom dobrej woli.
Wiatr na skrzypeczkach,
trzciny na multankach
grają polskie kolędy.
Przy lśniącym stole
przełammy się opłatkiem
serca
i zaśpiewajmy
Hej kolęda, kolęda.
Dedykacje słońcu, część - W rytmie czasu, 1992, s. 33
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Samarytanka
Wyrzeźbiona słońcem
w cytrynowej sukni
kroczyłaś dostojnie
z domu do studni.
W dzbanie na głowie niosłaś
urodę
i chabry nieba.
Czarująca córo,
daj kubek źródlanej wody
ze studni Jakuba.
Podziękują ci
oliwki na wzgórzach Samarii
i lśniące wieże Sychem.
Dedykacje słońcu, część - Z podróży, 1992, s. 36
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Magdalena
Nad brzegami
jeziora Genezaret
błyszczy drogowskaz.
Odczytywałem na nim
nazwę wsi: Magdala.
Grzeszna niewiasto,
płomień słońca
rozpalał twe ciało,
ostudzały
fale jeziora i Jordanu.
Całowałaś nogi Mistrza
i obmywałaś włosami.
Na różańcu z gwiazd
odmawiałaś modlitwę
za grzechy.
Rzekł tobie:
daruję ci winy,
idź w pokoju.
Dedykacje słońcu, część - Z podróży, 1992, s. 37
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Kana Galilejska
Drogo
unosząca zmęczone me stopy
z Nazaretu nad Jezioro Genezaret
wśród kamienistych zboczy
ochłódź me oczy żyznymi polami kłosów
a stopy falami jeziora
Drogo
zmartwychwstająca w tumanach pyłu
zmęczona od pożaru słońca
i krzyków biednych arabskich dzieci
błagających o jałmużnę - bakszysz
daj odpoczynek w galilejskiej Kanie
Smutna wiosczyno
ubogość twa mieszka w źrenicach obdartych dzieci
i każdej cegle
wypalanej na słońcu
W krypcie franciszkańskiego kościoła
starożytna amfora - falsyfikat
woła nas historią
dawną glorią
Kano
zaproś nas na ucztę weselną
Przemień me strofy w 6 stągwi
a każdą myśl w słodkie wino
Przemień przydrożne kamienie
40

w okrągłe bochny chleba
a każde razowe me słowo
w kromkę chleba
Daj dzieciom najeść się chleba do syta
a starcom napić się wina do syta
Drogo
splatająca meandrami szosy
Jeruzalem i Kanę
usychasz dziś od skwaru słońca
Słońce
niebieska huta
dziś przestrzeń 150 kilometrów
rozciąga
i wydłuża daleko
Lecz od smutku do radości dzieci
jeszcze dalej
jeszcze dalej
Szajdak S. 1980. Folder. Klub Nauczyciela w Poznaniu
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Dead town w Kairze
Słońce
na fletach
wygrywa blask faraonów,
piramidy Cheopsa w Giza.
Ulice
wezbrane kolorowym tłumem
toczą splendor wieków.
W kioskach
kupisz złote monety,
jak barwne gazety.
W dead town
płoną tysiące pomników
- zwykłe domy.
Kairski cmentarz,
rozległe miasto
opowie glorię i łzy stuleci.
Dedykacje słońcu, część - Z podróży, 1992, s. 39
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Do współczesnych
Myśli wasze
oślepione blaskiem techniki
zarasta perz.
Wargi
opuchnięte od przemówień
parzą pokrzywą.
Serce kuśtyka
od szumu świata.
Źrenice
wypatrują doskonalszy świat.
Chłodny wiatr
od ludzi
smaga ironią i pogardą.
Otwórzcie szeroko drzwi,
nakryjcie stół
słońcem.
Dedykacje słońcu, część - Z podróży, 1992, s. 44
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Przeszłość
Pochód narodów
do światła.
Strzaskane posągi
brutalnych władców,
grzesznych książąt,
zgasłe imiona
wyryte w kamieniu i księgach.
Czas wojen krzyżowych,
stosów czarownic
i powstań krnąbrnych chłopów.
Świat deskami zabity,
rumowisko stuleci,
krwawych podbojów,
przyjaźni, nienawiści
i nadziei.
Dedykacje słońcu, część – Impresje, 1992, s. 45
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Znaki czasu
Przykuci jesteśmy
jak niewolnicy
łańcuchami dni i nocy
do betonowych gniazd
wieżowców
Torturujemy myśli i serce
pogonią za polonezem
zastawnym stołem
szelestem zielonych
Oddychamy spalinami aut
wrzaskiem ulic
butwiejącym środowiskiem
Strzaskane kamienne tablice
z Synaju
leżą przed nami
jak drzewa powalone burzą
Panie zbaw nas
wiarą dziecka
miłością słońca
Dedykacje słońcu, część – Impresje, 1992, s. 46
W Arce poddasza, 1989
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Trudny problem
Życie
twardy orzech do zgryzienia.
Wyłamiesz zęby,
pokaleczysz ręce,
zanim rozłupiesz kamień.
W gwałtownym wyścigu,
myśli, krwi,
trudno rozwiązać
zawiłe problemy.
Graniczny słup,
szlaban na rubieży światła
zatrzymuje chełpliwy umysł.
Podbije
granicę wiecznego milczenia?
Dedykacje słońcu, część – Impresje, 1992, s. 47
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Człowiek
Przychodzisz na świat
jak świt,
słońce każdego dnia.
Zapalasz i gasisz
blask swego imienia.
Zakreślasz łuk
życia tęczy
od poranku
do zmroku.
Twoje czyny,
błyszczące gwiazdy,
nie zgasną
w sercach ludzi.
W tobie
słoneczny dzień
przechodzi w noc.
Ziarenko czasu,
wznosisz
doskonalszy świat
i Wieżę Babel.
Dedykacje słońcu, część – Impresje, 1992, s. 48
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Drogowskazy
Na skrzyżowaniu dróg
milczący słup
objaśnia trakty
do wsi i miast.
W nas
dwa drogowskazy.
Umysł
odkrywa dalekie krajobrazy,
głosi prawdę,
cuda techniki.
Serce
strużkami tętnic
toczy ciepłą krew,
przyjaźń i nienawiść ludzi.
Idź za głosem umysłu,
idź za głosem serca.
Nie zbłądzisz,
dojdziesz.
Dedykacje słońcu, część – Impresje, 1992, s. 49
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Poezja
Ptak z rozpiętymi skrzydłami
spina
ziemię i krainę gwiazd,
otwiera dalekie krajobrazy.
Urodna dziewczyna
unosi wiosnę w źrenicach.
Matka obdarza spragnionych
poetyckim chlebem.
Prostokąty strof
szumią jak pola
urodzajem myśli
dla ludzi.
Kwitnący sad
z orkiestrą pszczół
niesie urodę słów
do pieśni.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 8
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Pragnienie
Pragnąłbym wyciosać
najurodniejszą myśl,
jak Fidiasz
posąg Zeusa w Olimpii.
Wyrzeźbić
najdorodniejsze słowo,
dorównać posągowi Ateny
na ateńskiej Akropolis.
Przystroić
poetyckie strofy
urodą Partenonu
świątyni Ateny.
Pragnąłbym nasycić
umysły i serca ludzi
mądrością i pięknem
antyku.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 9
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Prolog
Noc odwozi
Wielkim Wozem
sny i miłości
splecionych kochanków
w nieznaną krainę.
Świt kreślił granicę
nocy i dnia
Rozdmuchuje iskry zórz.
Słońce kolumnami światła
Wspiera strop nieba.
Dzień i noc
wielkości poematy
mądrości i tajemnic
czytamy codziennie.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 15
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Słońce
Dyktuje czas trudu ludzi
Po stopniach godzin
wpina się
na szczyt światła.
Ostrym mieczem południa
rozcina dzień
na dwie części.
Stokiem zachodu
schodzi
przy ognistej granicy
i topnieje
w płonącej rzece.
Przez ciemny bór
przeprawia się
na drugi brzeg.
Słońce dyktuje
czas urodzaju, trudu,
istnienia ludzi.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 16
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Podczas dnia
Słońce napełnia stągwie dnia
światłem,
brukuje
trudem i nadzieją ludzi.
Syci źrenice
barwami ziemi,
mądrością myśli
na zachód.
Słońce
władca ziemi i nieba,
obdarza nas
łaską światła plonami pól,
przyjaźnią.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 17
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Sad
Wiosna
rozsiewa aromat
kwitnących jabłoni i wiśni.
Lato
przemienia kwiaty w owoce
Jesień
sygnaturkami wydzwania
dojrzałość
słoikami dżemów i kompotów
zapełnia spiżarnię.
Zima
ubiera drzewa w rzymskie togi.
Polskie sady
okolone wiejskimi płotami
piękniejsze,
niż wiszące ogrody Babilonu.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 22
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Utracony raj
Stygnie blask słońca
i puls ziemi.
Rozpala płomyki owoców.
Napełnia elewatory
ziarnem
a spiżarnie
słoikami dżemów i kompotów.
Cherubini łąk
w srebrnych togach
niosą zakodowane nowiny
do miast i wsi.
Jarzębiny
ogrzewają zziębnięte dni.
Wiatr na fletach trzcin
wygrywa
utracony raj.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 23
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Listopad
Zdejmuje bezwstydnie
bluzki i suknie
do nagości ciała.
Nawet listka figowego
nie zostawia.
Tylko słońce okrywa
obnażone ciała
muślinem światła.
Strzeliste topole
od złego obronią?
Jesienny deszcz
Zmywa grzechy drzew.
Wiatr targa
rozczochrane gałęzie.
W alejach parku
pagórki liści
koszami odnosi.
Zwierciadła kałuż
ukażcie jesieni twarz.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 24
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Człowiek
Rozumny władca świata
ma dwie ojczyzny
ziemię i niebo.
Ziemia jest obszarem
istnienia
a niebo wzniosłych myśli.
Mądry broni prawdę,
jak ateński filozof,
który zażył truciznę, cykutę.
Wiele odkrył tajemnic,
ogłosił cudów techniki.
Klęka w pokorze
i potwierdza dewizę
Sokratesa:
„Wiem, że nic nie wiem”.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 26
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Piętra
Po stopniach godzin
wznosi się dzień, czas trudu i nadziei.
Drabina gwiazd
pnie się noc,
pora kochanków
splecionych miłością.
Piętrami stuleci
wspinają się historia,
blask wiedzy i techniki,
mądrość narodów.
Znicz myśli
niesie światło
przez wieki.
Blask myśli, część - Ziemia ojczysta, 1994, s. 27
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Dawid
W młodości pasłeś owce
i grałeś na cytrze
choremu Saulowi.
Córkę jego Mikal
pojąłeś za żonę.
Zabiłeś Goliata Filistyńczyka.
Uwiodłeś piękną Batszebę,
żonę Uriasza.
Urodziła ci
mądrego Salomona.
Psałterz Dawidów
sławi twe imię.
Blask myśli, część – Biblia, 1994, s. 33

59

Jerycho
Synowie Izraela
czterdzieści lat
błądzili po pustyni
od wyjścia z Egiptu.
Kapłani niosąc Arkę Przymierza
przekroczyli Jordan.
Przez sześć dni
oblegali mury Jerycha.
Siódmego dnia
okrążali siedem razy,
grając na siedmiu trąbach
z rogów baranich.
Od wojennych okrzyków
mury rozpadły się.
miasto wyklęte spalili,
zrabowali złoto, srebro
i sprzęty z brązu.
Wycięli w pień
Dzieci, kobiety i mężczyzn.
Z blasków Jordanu
i murów Jerycha
czytam
sławę Jozuego
i historię Izraela.
Blask myśli, część – Biblia, 1994, s. 32
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Absalomie, Absalomie
Twój brat Amnon
zadł gwałt twej siostrze
pięknej Tamarze.
Zgromadziłeś wojska
przeciwko ojcu Dawidowi.
Uciekając na mule
zawisłeś włosami
na gałęzi dębu.
Wódz ojca i giermkowie
utopili oszczepy
w twoim sercu.
Ciało wrzucili do dołu
i nanieśli stos kamieni.
Oglądałem twój grobowiec
w dolinie Jozefata
na zboczu Cedronu.
Blask myśli, część – Biblia, 1994, s. 34
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Salomon
Daleko rozlegały się
twa mądrość i bogactwo.
Faraon ofiarował ci
córkę za żonę
a Hiram król Tyru
przyjaźń.
Tysiące robotników
rąbało cedry libańskie
na budowę świątyni
dla Arki Przymierza.
Wzniosłeś wspaniałe pałace
dla siebie i żony.
zapraszając uczonych i artystów.
Królowałeś czterdzieści lat
w Mieście Dawidowym
a po tobie syn Robom.
Wielbią cię
Pieśni nad pieśniami
i Księga przypowieści.
Blask myśli, część – Biblia, 1994, s. 35
Gorące źródła - część Kraje Południa, 1998, s. 27
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Warkocz Bereniki
Córko Króla Kyreny
czarujący warkocz
stroił twą głowę
Złożyłaś bogom
W świątyni Aresa
za szczęśliwy powrót męża
z wyprawy do Syrii.
Zginął jak sława.
Nadworny astronom egipski
Konon
odkrył konstelację
i nazwał Warkoczem Bereniki.
Twój syn, egipski faraon
skazał cię na śmierć.
Twe imię sławią poeci aleksandryjski Kallimach
i rzymski Katula.
Błyszczysz w pieśniach
a nocą wśród gwiazd.
Blask myśli, część – Hellada, 1994, s. 41
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Safona
Najsławniejsza poetko
Starożytnej Hellady.
Twe życie falującym morzem,
jak niesfornego brata
Cheraksosa
zakochanego w heterze
Doricha.
Pieśniarko, wyjaw tajemnice
męża i córki Kleis.
Płomieniem miłości rozpalałaś
koło młodych dziewcząt,
wielbicielek Afrodyty.
Układałaś wzniosłe modlitwy,
erotyki, pieśni weselne
i opiewające przyrodę
Poetko miłości,
w twoich strofach
słyszę najskrytsze drgnienia
serca kobiety.
Blask myśli, część – Hellada, 1994, s. 42
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Fidiasz
Najsławniejszy mistrzu
słonecznej Hellady
przyjacielu Peryklesa.
W Olimpii na Elidzie
wciosałeś posąg Zeusa,
siódmy cud świata.
Na ateńskiej Akropolis
chwalą cię Partenon - świątynia Ateny,
bogini mądrości i sztuki,
Propyleje - z kolumnadą,
brama do miejsc świętych
i świątynia Nike,
bogini zwycięstw,
kobieta ze skrzydłami u ramion.
Tak rozgłaszamy wiktorię
naszej stolicy.
Mistrzu naucz mnie
rzeźbić
najurodniejsze myśli i słowa.
Blask myśli, część – Hellada, 1994, s. 44
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OŚRODEK „WOŁANIE Z WOŁYNIA”
Od 1997 roku Ośrodek „Wołanie z Wołynia” zajmuje się publikowaniem książek wydawanych przez „Wołanie z Wołynia”
– pismo religijno-społeczne ukazujące się na Ukrainie od 1994
roku. Wokół pisma skupionych jest kilka osób, które wzięły na
siebie trud dokumentowania najnowszej historii i ukazywania
aktualnych problemów Kościoła Katolickiego na Ukrainie, ze
szczególnym uwzględnieniem Wołynia i diecezji łuckiej. Zainteresowania naszej redakcji obejmują także: sytuację wierzących w społeczeństwach krajów postsowieckich, kontakty
katolicko-prawosławne, wysiłki ekumeniczne, stosunki polsko-ukraińskie, kultura i osiągnięcia myśli filozoficznej Ziemi Wołyńskiej, wybitni Wołynianie. Równocześnie z pismem
ukazu-je się seria wydawnicza: Biblioteka „Wołanie z Wołynia”. W latach 1997–2014 wydaliśmy 88 tytułów–książek.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
Dotychczas nakładem
Ośrodka „Wołanie z Wołynia” ukazały się:
T. 1. “Хресна Дорога”, Острог 1997.
T. 2. Br. Adrian Wacław Brzózka, Milczące cienie, Ostróg 1997.
T. 3. О. Ян Попель, “Розмови про молитву”, БілийДунаєць 1997.
T. 4. O. Remigiusz Kranc OFMCap., W drodze z Ostroga na
Kołymę – pod red. ks. Witolda Józefa Kowalowa i o. Józefa Mareckiego OFMCap., Biały Dunajec–Kraków 1998.
T. 5. О. Єдвард Станєк, “Педагогігні принципи Вчителя
з Назарету”, Білий-Дунаєць, 1998.
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T. 6. Tadeusz Kukiz, Wołyńskie Madonny i inne obrazy sakralne
z diecezji łuckiej, Biały Dunajec 1998.
T. 7. Ks. Witold Józef Kowalów, Zmartwychwstały Kościół
cz. 1, Diecezja łucka 1989–1998: odrodzenie Kościoła Rzymsko-katolickiego w obecnym dekanacie rówieńskim, Biały Dunajec 1998.
T. 8. О. Альбін Яноха OFMCap., “Отець Серафим-Алоїз
Ка-шуба (1910–1977)”, Білий-Дунаєць, 1999; O. Albin Janocha, ofmcap., Ojciec Serafin Alojzy Kaszuba (1910–1977), Biały Dunajec 1999.
T. 9. Ks. Witold Józef Kowalów, Ks. Michał Stanisław Głowacki „Świętopełk” (1804–1846). Folklorysta i współorganizator
powstania, Bia-ły Dunajec–Ostróg 1999.
T. 10. Ks. Witold Józef Kowalów, Sursum corda. W górę serca. Wybór artykułów prasowych z lat 1992–1997, Biały Dunajec
–Ostróg 1999.
T. 11. Krzysztof Kołtun, Szelest róży, Biały Dunajec–Ostróg
1999.
T. 12. С. Михайлина Алєкса RM, “Слуга Божий
Архієпископ Зиґмунт-Щенсний Фелінський (1822–1895). Син
Волинської Землі”, Білий-Дунаєць, 1999.
T. 13. О. Андрій Зволінський, “Ясько”, Білий-Дунаєць
–Остріг, 1999.
T. 14. О. Ієронім Варахім OFMCap., “Духовний силует Слуги Божого О. Серафима Кашуби OFMCap.”, БілийДунаєць–Остріг, 2000; O. Hieronim Warachim OFMCap.,
Duchowa sylwetka Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby OFMCap.,
Biały Dunajec–Ostróg 2000.
T. 15. Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy, Biały
Dunajec–Ostróg 2000.
T. 16. Ks. Władysław Knapiński, Sprawa o Kościół w Ostrogu na Wołyniu, Biały Dunajec–Ostróg 2000.
T. 17. Leon Karłowicz, Nie zostawiajcie mnie tu... Obrazy z życia deportowanych do Kazachstanu, Biały Dunajec–Ostróg 2000.

68

T. 18. О. Иоанн Павел Мухарский OFMCap., “И ты утверждай своих братьев. К Великому Юбилею 2000 года”, Biały
Dunajec–Ostróg 2000.
T. 19. Галина Гандзілевська, “Чекатиму тебе...”, Biały
Dunajec–Ostróg 2000.
T. 20. Krzysztof Rafał Prokop, Sylwetki biskupów łuckich,
Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 21. Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga, Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 22. Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół, Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 23. Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół, Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 24. Krzysztof Kołtun, Wołyńska litania, Biały Dunajec
–Ostróg 2001.
T. 25. Ks. Witold Józef Kowalów, Szkice z dziejów kościelnych Ostroga i okolicy, Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 26. Romuald Wernik, W Zdołbunowie zakwitły kaczeńce,
Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 27. Ks. Andrzej Kwiczala, Dzieje parafii rzymskokatolickiej
w Ostrogu na Wołyniu (1939–2000), Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 28. Богдан Колосок, “Кафедральні споруди Луцька. Історико-архітектурне дослідження”, Biały Dunajec
–Ostróg 2002.
T. 29. Maria Przybylska, Karawana ze Wschodu, Biały Dunajec–Ostróg 2002.
T. 30. О. Ієронім Варахім OFMCap., “Апостол Церкви
Мовчан-ня. О. Серафим Кашуба OFMCap.”, Білий-Дунаєць–
Остріг, 2002; O. Hieronim Warachim OFMCap., Apostoł Kościoła Milczenia. O. Serafin Kaszuba OFMCap., Biały Dunajec
–Ostróg 2002.
T. 31. Ks. Kamil Kantak, Juliusza Słowackiego życie i idee religijne, Biały Dunajec–Ostróg 2003.
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T. 32. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi kijowscy obrządku
łacińskiego XIV–XVIII w. Szkice biograficzne, Biały Dunajec
–Ostróg 2003.
T. 33. O. Hieronim Warachim OFMCap., Kapucyńska Odyseja przez Podole i Wołyń, Biały Dunajec–Ostróg 2004.
T. 34. Marek A. Koprowski, Wołynia dzień dzisiejszy, Biały
Dunajec–Ostróg 2004.
T. 35. “Старий Кривин: дослідження та матеріали з історії
Пів-денно-Східної Волині”, вступ, нарис, упорядкування
Тарас Вихованець, Ігор Тесленко, Biały Dunajec–Ostróg
2005.
T. 36. Krzemieniec, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 37. Ułas Samczuk, Wołyń, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 38. “Стародруки Речі Посполитої XVI–XVIII ст.
у зібраннях Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею. Каталог”, Луцьк 2005.
T. 39. Stanisław J. Kowalski, Powiat buczacki i jego zabytki,
Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 40. Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie parafii
i dekanatów 1941–1944, oprac. Maria Dębowska”, Biały Dunajec–Lublin–Łuck–Ostróg 2005.
T. 41. O. Kasjan Korczyński, Katedra kijowska, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 42. Інна Шостак, “Луцько-Житомирська римокатолицька дієцезія наприкінці XVIII – у першій половині XIX
століття”, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 43. Adrian Wacław Brzózka, Zawieszeni w czasie, Biały
Dunajec–Ostróg 2005.
T. 44. Ks. Witold Józef Kowalów, Memores Domini. Pamiętający
o Panu. Wybór artykułów prasowych z lat 1998–2002, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 45. Swietłana Pyza, Życie heroiczne i myśl ojca Serafina
Kaszuby, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
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T. 46. Tomasz Kempa, Akademia i drukarnia Ostrogska, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
T. 47. Henryk Dąbkowski, Polesie – moja mała Ojczyzna.
Wybór artykułów prasowych z lat 1989–2000, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
T. 48. Paweł Grabczak, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji w latach 1798–1842, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
T. 49. Biesiada Krzemieniecka, zeszyt 1, Biały Dunajec
–Ostróg 2006.
T. 50. Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół, cz. 2, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
T. 51. Michał Rudzki, Notatnik wołyński, Biały Dunajec
–Ostróg 2006.
T. 52. Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu; O. Serafin Alojzy Kaszuba OFMCap., Zapiski z Kazachstanu, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
T. 53. “Стародруки Речі Посполитої XVІI–XVIII ст. у Волинських книгозбірнях. Каталог”, Луцьк 2006.
T. 54. Biesiada Krzemieniecka, zeszyt 2, Biały Dunajec
–Ostróg 2007.
T. 55. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności. Szkice biograficzne, Biały Dunajec
–Ostróg 2007.
T. 56. Teresa Tyszkiewicz, Archipelag śladów Boga, Biały
Dunajec–Ostróg 2007.
T. 57. Józef Dunin Karwicki, Wędrówka od źródeł do ujścia
Horynia, Biały Dunajec–Ostróg 2007.
T. 58. Br. Adrian Wacław Brzózka OFM, Sny utraconej ziemi, Biały Dunajec–Ostróg 2007.
T. 59. Jan Paweł II – Йоан Павло ІІ, Tryptyk rzymski
– Римський триптих, Biały Dunajec–Ostróg 2008.
T. 60. Marek A. Koprowski, Między Bugiem a Styrem, Biały
Dunajec–Ostróg 2008.
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T. 61. Różaniec w życiu biskupa Adolfa Piotra Szelążka
– Розарійу житті Єпископа Адольфа-Петра Шельонжека,
oprac. s. Sabina Irena Gumkowska CST i s. Beniamina Karwowska CST. Biały Dunajec–Ostróg 2008.
T. 62. Adam Hlebowicz, Biło-żowta Ukrajina (Biało-żółta
Ukraina), Biały Dunajec–Ostróg 2009.
T. 63. Jan Fitzke – Z Wołynia 1936–1939. Biały Dunajec
–Ostróg 2009.
T. 64. Biesiada Krzemieniecka. Zeszyt 3, „Liceum Krzemienieckie 1920–1939”. Biały Dunajec–Ostróg 2009.
T. 65. Ks. Stanisław Szczypta, Z Żytomierza na Podhale, Biały Dunajec–Ostróg 2009.
T. 66. Данута Ленік – Danuta Lenik, Зі сходу на Захід...
– Ze Wschodu na Zachód..., Biały Dunajec–Ostróg 2009.
T. 67. Tatjana Jurczenko, Duchowość misyjna kapłanów pracujących w ZSRR po II wojnie światowej, Biały Dunajec–Ostróg
2009.
T. 68. Kalendarz «Wołania z Wołynia» 2010, Biały Dunajec
–Ostróg 2010.
Kalendarz liczący blisko 400 stron, opracowany przez ks.
Witolda Józefa Kowalowa. Dla wszystkich zainteresowanych
historią Ukrainy, w tym Wołynia i diecezji łuckiej, ten kalendarz może okazać się szczególnie cenny, gdyż autor przedstawia w nim wydarzenia historyczne, społeczne, religijne, prezentuje ludzi związanych z tą ziemią, ich wpływ na przebieg
historycznych wydarzeń.
T. 69. Marek A. Koprowski, Podolskie klejnoty, Biały Dunajec
–Ostróg 2010.
Znany podróżnik po ośrodkach katolicyzmu na Wschodzie odwiedza najciekawsze miejsca na Podolu. Po Syberii,
Kazachstanie i Wołyniu ukazuje piękne miejsca w zachodniej
części Podola. Tropami Króla-Ducha, Na Poczajowskiej Górze,
U pana na Łubniach i Wiśniowcu – to tylko niektóry tytuły rozdziałów, zachęcające do lektury całości.
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T. 70. Ks. Władysław Bukowiński, Historia nauczycielką życia, Biały Dunajec–Ostróg 2010.
Jest to historia Polski, jaką napisał więzień kopalni miedzi
w Dżezkazganie (Kazachska SRR) dla współwięźniów. Zapis wykładów wygłoszonych w czasie strajku więźniów. Na
uwagę zasługuje fakt, że praca ta została napisana „z pamięci”, bez materiałów źródłowych i naukowych.
T. 71. Ks. Zygmunt Chmielnicki, Kartki wspomnień, oprac.
Maria Dębowska, Biały Dunajec–Ostróg 2010.
Wspomnienia ks. Zygmunta Chmielnickiego z lat 1917
–1927 ukazywały się w redagowanym przez niego „Życiu
Katolickim” w Łucku. Są to barwnie opisane niektóre wydarzenia z jego życia. Ks. Chmielnicki w latach 1923–1928 był
wielokrotnie więziony przez Sowietów. Dzięki wymianie
więźniów 31 stycznia 1928 r. został zwolniony i rozpoczął
pracę w diecezji łuckiej. W latach 1928–1939 był sędzią prosynodalnym w diecezji, a w latach 1930–1939 redaktorem tygodnika diecezjalnego „Życie Katolickie”, był wikariuszem
generalnym. Pierwszy raz aresztowany przez Niemców 11
sierpnia 1943 r. i zwolniony po trzech miesiącach, ponownie
aresztowany w styczniu 1944 r. i wysłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Skatowany przez kapo umiera 16
kwietnia 1944 r., a ciało zostało spalone w krematorium. Publikację przygotowała do druku p. dr Maria Dębowska z Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
T. 72. Krzysztof Rafał Prokop, Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego. Szkice biograficzne, Biały Dunajec
–Ostróg 2010.
Popularno-naukowe przybliżenie losów postaci arcybiskupów halickich i lwowskich. Praca ukazała się z okazji jubileuszu 20. lecia reaktywowania struktur diecezjalnych Kościoła
rzymskokatolickiego na Ukrainie (2011) oraz 600. lecia przeniesienia stolicy arcybiskupiej z Halicza do Lwowa (2012).
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T. 73. О. Ян Попель, “Розмови про молитву”, БілийДунаєць–Острог, 2011.
Dziewięć refleksji ks. Jana Popiela SI na temat czym jest
i jaką powinna być modlitwa w życiu chrześcijanina. Z języka
polskiego na ukraiński przełożyła Irena Moroz. Wydanie drugie uzupełnione o biogram śp. Autora.
T. 74. Jan Nowak, Rekolekcje z ks. Władysławem Bukowińskim, Biały Dunajec–Ostróg 2011.
Ćwiczenia duchowe ze Sługą Bożym ks. Władysławem
Bukowińskim są okazją do rozważań i medytacji. Publikacja
ukazała się wcześniej w odcinkach po ukraińsku i po polsku
w dwumiesięczniku „Wołanie z Wołynia” (Ostróg) i po rosyjsku na łamach miesięcznika „Credo” (Karaganda).
T. 75. Marek A. Koprowski, Od Humania do Krzemieńca:
Irena Sandecka, Biały Dunajec–Ostróg 2012.
Dzieje współczesnej „Siłaczki” ukazane w kilku szkicach
napisanych na podstawie rozmów z Ireną Sandecką z Krzemieńca. Jej opowieść spisana z taśmy w sposób jak najwierniejszy z niewielkimi tylko dopełnieniami autora jest swoistą
spowiedzią ze swego życia. Stanowi ona niezwykły zapis
miłości do Krzemieńca. Jest też wyznaniem wiary i wyrazem
postawy pełnej heroicznego oddania się bez reszty sprawie.
T. 76. Maria Kielar-Czapla, Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI.
Portret duchowy, Biały Dunajec–Ostróg 2012.
Portret duchowy o. Ludwika Wrodarczyka OMI (1907
–1943), duszpasterza na Polesiu Wołyńskim, który w burzliwym czasie II wojny światowej dawał świadectwo wiary
i przypieczętował je męczeńską śmiercią z rąk nacjonalistów
ukraińskich.
T. 77. Feliks Jasiński, Kronika. Losy Polaków parafii Kąty, powiatu krzemienieckiego, województwa wołyńskiego w latach 1939
–1945, Biały Dunajec–Ostróg 2012.
Dzieje parafii rzymskokatolickiej w miejscowości Kuty
(Kąty) na Wołyniu w okresie II wojny światowej. W pra-
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cy zawarto wiele wykazów i spisów polskich mieszkańców
wszystkich wiosek wchodzących w skład tej parafii należącej
do dawnego dekanatu krzemienieckiego diecezji łuckiej.
T. 78. Materiały do wołyńskiego słownika biograficznego, pod
red. ks. Witolda Józefa Kowalowa, Biały Dunajec–Ostróg 2012.
T. 79. Krzysztof Kołtun, Wołyńska litania, Biały Dunajec
– Ostróg 2012.
Drugie wydanie, uzupełnione, poetyckiego hołdu Matce
Bożej czczonej przez Wołynian w wielu sanktuariach. Ufna
modlitwa do Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i świętych patronów Ziemi Wołyńskiej.
T. 80. Anna Jakubczyk, Rodzina Józefówki w Żytomierzu,
Biały Dunajec – Ostróg 2013.
Praca nt. Józefówki – posesji zakonnic ukrytego Zgromadzenia Sług Jezusa w Żytomierzu. Zgromadzenie to zostało
założone w Warszawie 8 grudnia 1884 r. przez błogosławionego O. Honorata Koźmińskiego (1829-1916), kapucyna, przy
współpracy z Matką Eleonorą Motylowską (1856-1932). Książeczka przybliża historię ofiarnej pracy Sióstr na Ziemi Żytomierskiej.
T. 81. Ryszard Mieczysław Klisowski, Wybrane wiersze wołyńskie, Biały Dunajec – Ostróg 2013.
Tomik poetycki wydany z okazji 70. rocznicy Ludobójstwa na Wołyniu. Wiersze + płytka CD-R z nagraniami trzech
utworów muzycznych kompozycji Autora.
T. 82. Stanisław Kardaszewicz, Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materyały do historyi Wołynia, Biały Dunajec – Ostróg 2013.
Reprint – przedruk wydania z 1913 roku.
T. 83. Marek A. Koprowski, Na gruzach Marchlewszczyzny.
Skazani za polskość, Biały Dunajec – Ostróg 2014.
Przejmująca historia Polaków mieszkających w Dowbyszu i okolicy, ukazująca fenomen trwania polskiej diaspory
na Żytomierszczyznie.
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T. 84. Nowenna za przyczyną Sługi Bożego ks. Władysława
Bukowińskiego – Дев’ятниця за посередництвом Слуги Божого
о. Владислава Буковинського, Biały Dunajec – Ostróg 2014.
Nabożeństwo za przyczyną Sługi Bożego ks. Władysława
Bukowińskiego, polskiego kapłana pracującego na Wołyniu
i w Kazachstanie.
T. 85. Рахела Шинделевич, Красота, которая привела
меня к Богу, Biały Dunajec – Ostróg 2014.
Świadectwo drogi życia do wiary w Kościele Katolickim.
T. 86. Józef Dunin Karwicki, Jak to in illo tempore bywało.
Kartka z drugiej połowy 18 w., wyjęta z papierów familijnych domu
Duninów-Karwickich, Biały Dunajec – Ostróg 2014.
Reprint – przedruk wydania z 1896 roku. Wskazówki ojca
dla syna – posła Rzeczpospolitej, aktualne także w dzisiejszych
czasach.
T. 87. Krzysztof R. Prokop, Polscy biskupi dominikańscy,
Biały Dunajec – Ostróg 2014.
Słownik polskich biskupów wywodzących się z Zakonu
Kaznodziejskiego.
T. 88. Antoni Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, Biały
Dunajec – Ostróg 2014.
Jeden z największych i najpiękniejszych utworów polskiego romantyzmu, który stanowił inspirację dla poetów,
malarzy i kompozytorów. Ta powieść poetycka nazywana
jest również «poematem skrajnego pesymizmu».
T. 89. O. Ryszard Stolarczyk, Początki karmelitańskiej misji
w Kijowie, Biały Dunajec – Ostróg 2015.
Historia parafii rzymskokatolickiej na Swiatoszynie w Kijowie napisana przez jej wieloletniego proboszcza.
T. 90. Józef Ignacy Kraszewski, Okruszyny. Zbiór powiastek,
rozpraw i obrazków. Tom I-II., Biały Dunajec – Ostróg 2015.
Reprint drobnych prac Józefa Ignacego Kraszewskiego,
dotyczących Wołynia i Ukrainy.
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T. 91. Romuald Wernik, Habit i nagan, Biały Dunajec
– Ostróg 2015.
Powieść, która toczy się w czasie obrony miasta Ostroga
w grudniu 1943 i styczniu 1944 roku. Dzięki męstwu o. Remigiusza Kranca OFMCap. uratowało się wielu Polaków zagrożonych terrorem ze strony nacjonalistów ukraińskich.
T. 92. Ks. Feliks Sznarbachowski, Początek i dzieje Rzymskokatolickiej Djecezji Łucko-Zytomierskiej, obecnej Łuckiej, w zarysie,
Biały Dunajec – Ostróg 2014.
Reprint pracy historycznej ks. Feliksa Sznarbachowskiego
z 1926 roku.
T. 93. Józef Ignacy Kraszewski, Rzym za Nerona. Obrazy
historyczne, Biały Dunajec – Ostróg 2015.
Akcja toczy się w starożytnym Rzymie, stolicy cesarstwa
rzymskiego pod rządami cesarza Nerona. Tematem powieści
są początki rozwijającego się chrześcijaństwa na terenie imperium. Powieść jest zbiorem fikcyjnych listów pisanych przez
bohaterów tego utworu: patrycjusz rzymski Juliusz Flawiusz
wymienia pisma z przyjacielem Gajuszem Makrem, pełniącym służbę wojskową w Galii, a jego przyjaciółka Sabina
Marcja utrzymuje listowny kontakt z przebywającym w Grecji dawnym swym pedagogiem – wyzwoleńcem Zenonem
Ateńczykiem. Innymi autorami listów są postacie poboczne: Lucjusz Helwidiusz, Sofoniusz Tygellin, Celsus Anarus
i Chryzyp. Treść tej korespondencji ukazuje losy głównych
bohaterów i życie codzienne w stolicy cesarstwa.
T. 94. Romuald Wernik, Nie wrócą bociany na Graniczną.
Opowieść kresowa, Biały Dunajec – Ostróg 2015.
Autor powieści urodził się w Zdołbunowie na Wołyniu,
skąd w 1940 roku został deportowany, przez okupacyjne władze sowieckie pod Archangielsk. Po ,,amnestii” wstąpił do 5
Dywizji Kresowej. Z Armią Polską w ZSSR ewakuował się na
Bliski Wschód. W Palestynie ukończył gimnazjum Junackiej
Szkoły Kadeckiej. Po wojnie przybył do Wielkiej Brytanii,
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gdzie mieszkał do śmierci. Brał czynny udział w życiu politycznym i społecznym emigracji.
T. 95. Józef Ignacy Kraszewski, Wieczory wołyńskie, Biały
Dunajec – Ostróg 2015.
Niniejsza pozycja to nie tylko książka wspomnieniowa,
esej, swego rodzaju quasi przewodnik turystyczny, ale także
wykładnia poglądów pisarza oparta na jego cennych przemyśleniach i spostrzeżeniach. Na uwagę zasługuje porównywanie zmian w ówczesnym społeczeństwie Wołynia.
T. 96. Stefan Kamiński, Lata walk i zamętu na Ukrainie 1917
-1921, Biały Dunajec – Ostróg 2015.
Jedno z pierwszych polskich opracowań opisujących rewolucję i wojnę domową na Ukrainie. Przedruk wydania
z 1928 roku.
Wymienione książki można zamawiać
pod następującymi adresami:
Ośrodek „Wołanie z Wołynia”
skr. poczt. 9, 34-520 Poronin
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/
e-mail: vykovaliv@gmail.com
lub
“Волання з Волині”
вул. Кардашевича, 1
35800 м. Остріг, Рівненська обл.
Україна
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«Wołanie z Wołynia»

Pismo religijno-społeczne
Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej
«Wołanie z Wołynia»

To tytuł dwumiesięcznika,
który wydajemy w diecezji łuckiej.
Pismo religijno-społeczne
Pismo to jest redagowane przeze mnie w rzymskokatolickiej paRzymskokatolickiej
Diecezji
rafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Ostrogu
naŁuckiej
Wołyniu. Na łamach
„Wołanie z Wołynia” zamieszczamy m. in. rozmaite opisy, relacje
i wspomnienia dotyczące przeszłości wołyńskiej ziemi, kościołów
o tytuł dwumiesięcznika,
który
wydajemy
w diecezji
łuckiej.
Pismo to
jest redagowane
prze
i duszpasterzy.
Celem
tych tekstów
jest
uchronienie
przed
zapomnieniem chociaż
wołyńskiego dziedzictwa.
Zwracam
się Na łam
nie w rzymskokatolickiej
parafiiczęści
pw. Wniebowzięcia
NMP w Ostrogu
na Wołyniu.
do wszystkich
ludzi pochodzących
którzyi osiedlili
się
ołanie z Wołynia”
zamieszczamy
m. in. rozmaitez Wołynia,
opisy, relacje
wspomnienia
dotyczą
w różnych częściach Polski i Za Granicą, aby nadsyłali swoje wspozeszłości wołyńskiej
ziemi, kościołów
i duszpasterzy.
Celem
tych tekstów ich
jest uchronie
mnienia, refleksje,
spostrzeżenia
lub materiały
do opublikowania
zed zapomnieniem
chociaż
części
wołyńskiego
dziedzictwa.
Zwracam
się
w dwumiesięczniku „Wołanie z Wołynia”. Mile widziane będą tak-do wszystk
dzi pochodzących
z Wołynia,
osiedlili kościołów.
się w różnych częściach Polski i Za Gran
że zdjęcia
dawnychktórzy
duszpasterzy
by nadsyłali swoje wspomnienia, refleksje, spostrzeżenia lub materiały do opublikowania
dwumiesięczniku „Wołanie z Wołynia”. Mile widziane będą także
zdjęcia dawnych
ks. Vitold-Yosif
Kovaliv duszpaste
(ks. Witold Józef Kowalów)
ściołów.

Zainteresowanych współpracą z redakcją naszego pisma proks. Vitold-Yosif Kov
szę o kontakt listowny w Polsce:

(ks. Witold Józef Kowaló

Ks. Vitold-Yosif Kovaliv

ainteresowanych współpracąskr.
z redakcją
pisma
proszę o kontakt listowny w Polsc
poczt.naszego
9, 34-520
Poronin

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/
Ks. Vitold-Yosif Kovaliv
e-mail: vykovaliv@gmail.com
skr. poczt. 9, 34-520 Poronin

lub telefoniczny w Ostrogu:
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/

tel./fax +380 (3654) 2-30-38

e-mail: vykovaliv@gmail.com
lub telefoniczny w Ostrogu:
tel./fax +380 (3654) 2-30-38

79

