
KRESOWE STANICE 56 

Czytaliśmy - polecamy 
Tytuł:  BIESIADA KRZEMIENIECKA 
Komitet Redakcyjny: Zdzisław Jagodzinski, Hanna Kościa, Elżbieta Żórawska 
Wydawca: KOMITET BIESIADY KRZEMINIECKIEJ LONDYN 1988 

Miasto Krzemieniec i ziemia 
krzemieniecka, tak mocno zwią-
zane z polską historią, kulturą, 
nauką i oświatą, oderwane prze-
mocą od Macierzy, nie mogą już 
pełnić swojej dawnej roli. O ich 
dokonaniach i osiągnięciach, o 
ludziach, którzy tam żyli, działali 
i tworzyli muszą teraz przypomi-
nać wydawnictwa samych krze-
mieńczan w kraju i na obczyźnie. 
Wszystkich, którzy wierni pamię-
ci „Miasta wielkiej tęsknoty” 
przechowują ją i zapisują po to, 
by przeszłość znana była przy-
szłości. 

Temu celowi służą też nasze 
zeszyty „Biesiady Krzemieniec-
kiej”. Są różne treścią, lecz zwią-
zane nicią jednej tematyki. Zeszyt 
pierwszy przypominał największe 
dzieło ludzi tej ziemi i ich drogi, 
zwłaszcza krzemieńczan emigra-
cji dawnej i obecnej, tamtych tak 
czynnych w wieku XIX i tych 
współcześnie w wieku XX rzuco-
nych w obce kraje. Zeszyt drugi 

poświęcony został największemu krzemieńczaninowi - Juliuszowi Słowackiemu, mistrzowi 
słowa poetyckiego, który swe miejsce urodzenia najpiękniej uwiecznił w narodowej litera-
turze. 

Zeszyt trzeci - obecnie się ukazujący - zajmuje się latami przedwojennymi pragnąc 
przekazać obraz odrodzonego Liceum Krzemienieckiego po odzyskaniu niepodległości. 
Zarówno zacieśnione ramy wydawnictwa jak i rozległość tematu pozwalają na przedsta-
wienie tego obrazu jedynie w ograniczonym zakresie, jednak z nadzieją, że jest wystarcza-
jąco wyrazisty, by ukazać wielkie znaczenie i wartość dokonanego dzieła. Chcielibyśmy 
także w przyszłości przypomnieć jeszcze pełniej powstanie sławnego ośrodka „Aten Wo-
łyńskich” i jego budowniczych. Ale to już zależeć będzie od naszych sił, środków i możli-
wości. 
 

Komitet Redakcyjny 
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Tytuł: POLESIE – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 
Opracowanie całości Leon Popek przy współpracy Bronisławy Arciszewskiej 
Wydawca:  Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia 
  Towarzystwo Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Poleskiej 
  Lubelskie Centrum Marketingu Sp zo.o 

Album „Polesie - ocalić 
od zapomnienia” jest kon-
tynuacją działalności, mają-
cej na celu ocalenie pamięci 
o tej - dawnej ziemi Rze-
czypospolitej i jednocześnie 
o kraju, którego już nie ma. 

Przypominamy, iż w 
1997 r. ukazał się z tej serii 
tom poświęcony Wołyniowi 
(Wołyń - ocalić od zapo-
mnienia, Lublin 1997). 

Polesie przez wieki ca-
łe, uważane było za krainę 
bardzo dziwną, egzotyczną i 
pełną tajemnic. 

Między innymi dlatego, 
że do końca lat pięćdziesią-
tych naszego wieku, ucho-
dziło za największą w 
Europie krainę lasów, 
bagien, jezior i rzek. Obok 
niezwykle ciekawego i 
dzikiego świata przyrody, 
przed niespełna pięćdzie-
sięciu laty obserwowaliśmy 
tam jakże charakterystycz-
nych ludzi z ich wyjątkową, 
unikalną i archaiczną kultu-
rą. 

Należy też pamiętać, że Polesie na trwałe związane jest również z kulturą polską, 
chrześcijańską i europejską. To właśnie tu, na tych obszarach, gdzie rozwijały się różno-
rodne grupy ludzi, o różnych kulturach, językach i wyznaniach, mają swe korzenie wybitni 
przedstawiciele świata polityki, kultury i historii: Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, 
Eliza Orzeszkowa, Maria Rodziewiczówna, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Naruszewicz, 
Józef Ignacy Kraszewski, Franciszek Karpiński i inni. 

Po bezmyślnym osuszeniu i odwodnieniu tych terenów przez władze radzieckie (w la-
tach 40. i 50.) a następnie przez nieprzemyślaną kulturę upraw rolnych, Polesie znane z 
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nieprzebytych borów, łęgów i bagien o przepięknym pierwotnym krajobrazie przestało 
istnieć. 

Jak słusznie zauważa Grażyna Ruszczyk Powoli więc bezkresne błota stają się bezkres-
ną pustynią. Zmienia się także kultura Polesia (Polesie. Fotografie z lat dwudziestych i 
trzydziestych, W-wa 1996, s. 7). Etnografowie i historycy zauważyli, że dotychczasowi 
mieszkańcy, włączeni w nowy proces przemian cywilizacyjnych otoczenia, gremialnie 
odchodzą od tradycyjnych sposobów życia i pracy. Zanikają stare obrzędy, wierzenia, zwy-
czaje i pieśni. Coraz też mniej jest zabytków kultury materialnej. 

Reszty zniszczenia dopełniła katastrofa elektrowni w Czarnobylu. 
Chociaż w historiografii Polesie posiada bardzo bogatą literaturę przedmiotu, to jednak 

w dalszym ciągu tak niewielka jest nasza wiedza na jego temat. Chcemy również i tym 
albumem częściowo przypomnieć a młodym pokoleniom przybliżyć egzotykę, piękno i 
ogromny wkład historyczny tych terenów które kiedyś wchodziły również w skład Rzeczy-
pospolitej. 

W albumie tym, dzięki staraniom i inicjatywie Bronisławy Arciszewskiej - rodem z Po-
lesia, znalazło się ponad 610 obiektów. Głównie są to fotografie i pocztówki z lat 1914-
1949. Większość z nich prezentowanych jest po raz pierwszy i pochodzą z różnych zbiorów 
prywatnych. 

Ten zróżnicowany ilościowo, terytorialnie i tematycznie materiał, został ułożony wg 13 
grup-tytułów: przyroda; miasto; wieś; obiekty sakralne; zamki, pałace, dwory; mieszkańcy; 
folklor; życie gospodarcze; życie społeczno-polityczne; duchowieństwo i życie religijne; 
kultura i oświata; harcerstwo; wojsko. 

W dotychczasowych wystawach i albumach eksponowano tylko niektóre z powyższych 
tematów (głównie życie gospodarcze, przyrodę i folklor). W ogóle pomijano takie zagad-
nienia jak: kultura i oświata, duchowieństwo, harcerstwo, wojsko, życie społeczno-
polityczne. 

Album ten jest próbą uzupełnienia i pokazania również innych dziedzin życia miesz-
kańców Polesia. Pod podpisami zdjęć i pocztówek często znajdujemy imienia i nazwiska 
autorów fotografii oraz daty ich powstania. Album zawiera również indeks miejscowości, 
który pozwala szybko dotrzeć do fotografü czy pocztówek z poszukiwanej miejscowości. 

Prezentowany album jest pomyślany jako pewnego rodzaju kolejna już podróż na Kre-
sy, tym razem na Polesie. Mamy nadzieję, że dla wielu byłych mieszkańców woj. poleskie-
go, będzie to przypomnienie historii ziemi, ludzi, organizacji, instytucji, budowli i pejzaży. 

Czy przeglądając te karty i obrazy przez nas prezentowane, uświadomimy sobie, iż nie-
mal na naszych oczach utraciliśmy jeden z najpiękniejszych rezerwatów dzikiej przyrody i 
wielki skarbiec wielowiekowej kultury? 

Czy poprzez fotografie, opisy i wspomnienia zdołamy ocalić od zapomnienia w pamięci 
żywych, to czego jesteśmy spadkobiercami? 

Leon Popek 
 

Cena albumu wynosi 50 zł. Zamówienia na tą interesującą pozycję proszę kiero-
wać na adres: Wiktoria Rózga 
 Ul. Juraty 5 
 02-905 Warszawa 
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Tytuł książki: KRZEMIENIEC JAKIEGO JUŻ NIE MA 
W starej fotografii Henryka Hermanowicza i Stanisława Sheybala, tekst: 
Kazimierz Sheybal 
Wydawca: ArtGraph, Warszawa 

Album, który oddajemy w ręce czytelnika, dotyczy miejscowości niewielkiej i być 
może dziś już mało znanej, która jednak w historii naszej kultury i edukacji narodowej 
odegrała wybitną rolę i to zarówno w okresie zaborów, jak i podczas dwudziestolecia 
międzywojennego. Z miastem tym - które przed wojną posiadało status rezerwatu 
architektonicznego - bieg naszych najnowszych dziejów obszedł się po macoszemu. 
Częściowo spalone przez Niemców w czasie likwidacji miejscowego getta, częściowo 
zdegradowane przez brak dbałości ze strony władz radzieckich, nie jest już tym, czym było 
za czasów swojej świetności, i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Stąd potrzeba uratowania 
wszystkiego, co się jeszcze da z bogatej spuścizny Krzemieńca i jego uczelni; stąd pomysł 
stworzenia dokumentu, który oblicze tej uroczej i tak znaczącej w naszych dziejach 
miejscowości przekaże pamięci przyszłych pokoleń. 

Przy doborze materiału ikonograficznego wydawnictwo kierowało się określonym 
założeniem: są tu wyłącznie fotogramy z okresu poprzedzającego II wojnę światową i 
wyłącznie autorstwa dwóch wybitnych fotografików tego okresu, zamieszkałych w 
Krzemieńcu - Stanisława Sheybala i Henryka Hermanowicza. Niestety archiwa obu 
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wymienionych - a szczególnie Stanisława Sheybala – doznały w czasie wojny 
niepowetowanego uszczerbku. Żywimy jednak nadzieję, że nawet ten tak niepełny 
materiał, z uwagi na jego artystyczną rangę da pojęcie o tym, jak niegdyś wyglądał 
Krzemieniec i jakiego rodzaju atmosferę tworzyło połączenie wspaniałej przyrody z uroczą 
architekturą. 

Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że tworząc tego rodzaju dokument dzisiaj, po 
długim okresie przymusowego milczenia, nie można tego zrobić bez szerszego komentarza 
słownego, który by wyjaśnił - szczególnie młodszemu czytelnikowi - genezę i główne 
założenia działań podejmowanych w Krzemieńcu, a także tło historyczne, na którym one 
zachodziły. Tutaj jednak stanęliśmy przed dylematem: czy zrobić to za pomocą tekstu 
całkowicie obiektywnego, opracowanego przez kogoś z grona wybitnych historyków tego 
okresu, czy oddać głos któremuś z żyjących jeszcze uczestników krzemienieckich 
wydarzeń, który wprawdzie nie potrafi spojrzeć na opisywane sprawy w oderwaniu od 
swojego w nich udziału i swojego do nich stosunku uczuciowego, lecz którego wypowiedź - 
właśnie dzięki tym subiektywnym elementom – pozwoli wejrzeć w tę specyficzną 
atmosferę intelektualną i uczuciową, jakiej zawdzięcza Krzemieniec swoją trwałą pozycję 
w dorobku naszej kultury. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie drugie sadząc, że i ten 
specyficzny klimat uczuciowy, i to szczególne spojrzenie na problematykę krzemieniecką, 
jej zakres, uwarunkowania i priorytety, godne są udokumentowania. Jako przedmowę 
drukujemy więc pracę jednego z wychowanków Liceum Krzemienieckiego, który od 
siódmego do osiemnastego roku życia uczył się w tamtejszych szkołach i okres ten 
zakończył egzaminem dojrzałości złożonym w roku 1938. Sądzimy, że stanowić to będzie 
dobry wstęp do poznania krzemienieckiej problematyki i żywy obraz tego, jak ta 
problematyka widziana była i jest przez ludzi, których Krzemieniec kształtował. 

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak życzyć Państwu dobrego odbioru tego 
podwójnego dokumentu, jaki w Wasze ręce składamy. 


