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Czytaliśmy – polecamy 
Tytuły:  Wołyńska Litania,      Żurawie zza Styru 
Autor:   Krzysztof Kołtun 

Krzysztof Kołtun – ur. 9 XI 1958 r 
w Chełmie, w rodzie wywodzącym się 
z Lubomla na Wołyniu. To najstarsza 
parafia św. Trójcy – założona przez 
króla Władysława Jagiełłę i istniejąca 
do dzisiaj. Reprezentuje Stowarzysze-
nie Pisarzy Polskich w Krakowie i lite-
rackie Bractwo Białego Pasterza. Po-
mysłodawca i organizator kilkunastu 

edycji chełmskich konkursów poetyckich. Z pasji 
i zamiłowania etnograf, kolekcjoner kresowy, du-
chowy przewodnik po Kresach. Uczestnik ostatniego 
naszego Zjazdu Stowarzyszenia Rodzin Osadników 
Kresowych, gdzie zaprezentował kilka swoich utwo-
rów. Do tej pory ukazały się zbiory poezji: Powrót 
(Kraków, 1984), Ojczyste ziele (Kraków, 1990), 
Dzwoneczek (Chełm, 1992), Pańska Dolina (Lublin, 
1993), Kresowy wiśniowiersz (Lublin, 1995), Miste-
rium z Wołynia (Kraków, 1997), Złoty szerszeń (Kra-
ków, 1998), Wileńska łza czysta (Kraków, 1999), 

Szelest róży (Ostróg, 1999), Procesja pod koniec wieku (Kraków 2000), 
Poziomkowe listy (Kraków, 2001) oraz prezentowane obok Wołyńska lita-
nia (Ostróg, 2001) i Żurawie zza Styru (Kraków, 2001). 

„Jest w wierszach Krzysztofa Kołtuna struna która dźwięczy smutno, 
nawiązuje do przeszłości, do losu ziem kresowych, które kiedyś były przy 
Polsce. Nie można jednak zarzucić poecie motywów rewizjonistycznych. 
Wiersze te to nie agitacja do zasiedlania na nowo tych ziem, do wojny 
i zmiany granic. To raczej prawda o przemijaniu bardzo bolesnym, o od-
chodzeniu, tu w tym przypadku ziem ojczystych od macierzy. To odcho-
dzenie jest jak przemijanie – nieuniknione. Obrazy ziemi, wiosek, miast, 
które były polskie, a które teraz są poza granicami, to pytanie o miłość do 
ojczyzny.” Ireneusz Okarmus 

Książki w cenie 15 i 10 zł można zamawiać u autora pod adresem: 
Krzysztof Kołtun,            ul. Katedralna 15/2,        22-100 Chełm 
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Tytuł:   Józef Piłsudski (1867-1935) 
Autor:   Antoni Lenkiewicz 
 

Miłośnicy świetlanej pamięci 
Wskrzesiciela Polski Niepodległej, 
I Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
otrzymali w tym roku publikację-
dokument, poświęcony temu wspa-
niałemu Polakowi i Patriocie. Au-
tor książki, dr nauk prawnych i mgr 
Wydziału Historyczno-
Filozoficznego Uniwersytetu Wro-
cławskiego Antoni Lenkiewicz 
opracował i wydał dla uczczenia 
135 rocznicy urodzin Marszałka 
książkę pt. Józef Piłsudski, książkę 
będącą profesjonalnym zbiorem 
informacji tekstowej, często z uni-
kalnymi zdjęciami i dokumentami 
przedstawiającymi życie i działal-
ność tego niezwykłego duchem 
i czynem Polaka-Wodza Legionów. 

Jest to już kolejne wydanie pod tym tytułem. Wydanie z 1987 roku zostało 
szybko wyczerpane – przy czym temu wydaniu towarzyszyły okoliczności 
ciągłego zagrożenia przez UB, jak np. wywieszania materiałów do książki 
i dokumentów na „sznurku za okno” gdy do drzwi dobijali się esbecy. 
Trzeba przeczytać przedmowę autora, ukazującą w jakich warunkach po-
wstawało ówczesne wydanie książki. Obecne wydanie A.D. 2002 jest ko-
lejnym, autorskim opracowaniem, rozszerzonym, opartym i uzupełnionym 
nowymi, często nigdzie nie publikowanymi lub jeszcze nie znanymi fakta-
mi, pochodzącymi z wiarygodnych źródeł krajowych i zagranicznych. Czy-
tając książkę „czuje„ się jak wiele trudu i zabiegów musiało towarzyszyć 
autorowi, by materiał zawarty w książce był oparty na nienaruszalnych fak-
tach i zdarzeniach, jakie towarzyszyły życiu i działalności Józefa Piłsud-
skiego. 

Taki pogląd wyrażam jako czytelnik i miłośnik osoby Marszałka. Posia-
dam wiele książek o Marszałku i Jego działalności. Obecnie, po przeczyta-
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niu 270 stronicowej książki dr Lenkiewicza mogę stwierdzić, że całą do-
tychczasową bibliografię o Marszałku może zastąpić ta wspaniałe książka, 
napisana „ciepłym” i w dobrej polszczyźnie języku. Osobiście jestem 
szczerze wdzięczny autorowi za tę książkę, prawdziwie czytelniczą ucztę 
bibliograficzną. 

Tym, którzy interesują się życiem i działalnością J. Piłsudskiego 
a szczególnie wielbicielom tej chwalebnej postaci, gorąco zachęcam do 
lektury miłej sercu każdego Polaka, lektury dla uczczenia 67 rocznicy odej-
ścia na wieczną wartę (12 V 1935) Wskrzesiciela Polski, wielkiego Męża 
Stanu. 

Zapewniam, naprawdę warto mieć tę książkę w swoim księgozbiorze, 
polecam szczególnie nam, kresowiakom, którzy tak wiele zawdzięczają tej 
niezwykłej postaci pod każdym względem. 
Książkę w cenie 40 zł zamawiać można pod poniższym adresem: 
ul. Wieczysta 77/33, 50-550 Wrocław. 
Nr konta PKO III O/Wrocław 56 10205242-12831 0069 
Tel./fax 336-70-44, e-mail: gazetapolska@poczta.onet.pl 

Jerzy Szymański 
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