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HISTORYCZNA POSTAĆ LUBLINA 



JÓZEF CZECHOWICZ 

15.03.1903 roku w Lublinie przy ulicy 

Kapucyńskiej 3, w suterenie hotelu 

Victoria, urodził się Józef  Czechowicz. 

Czwarte dziecko w rodzinie, syn Pawła i 

Małgorzaty z Sułków. Poeta i pisarz, 

dziennikarz i pedagog, tłumacz i autor 

dramatów, bibliofil i regionalista. Jeden z 

czołowych przedstawicieli polskiej 

awangardy lat 30. 

 



DZIECIŃSTWO 

Przez całe wczesne dzieciństwo 

matka często wywoziła dzieci do 

Młynek k. Puław – swojej rodzinnej 

wsi gdzie mieszkała jej matka 

Małgorzata Sułek. Tu urodził się brat 

Józefa – Stanisław. Poeta opisał tę 

miejscowość m.in. w artykule Dawne 

pieśni Młynkowskie 



NAUKA 

W roku 1913 zaczął chodzić do 

elementarnej rosyjskiej szkoły rządowej 

znajdującej się w jednej z kamienic na 

Rynku Starego Miasta (obok kamienicy 

Sobieskich). W roku 1915 rozpoczął 

naukę w siedmioklasowej Szkole Męskiej 

mieszczącej się w gmachu przy ulicy 

Jezuickiej 42. W 1920 roku zdał maturę 



SEMINARIUM I WOJNA 

Po ukończeniu Szkoły Męskiej w 1917 roku Józef  rozpoczął naukę w 

Seminarium Nauczycielskim z siedzibą w dawnym pałacu Tarłów przy 

ulicy Narutowicza 2, obok kościoła Bernardynów.  Po wybuchu wojny 

polsko-rosyjskiej, w 1920 wstąpił  jako ochotnik do wojska. Do 

Seminarium Józef  Czechowicz wrócił 18 października 1920 roku. W  

maju 1921 roku Józef  Czechowicz ukończył naukę w Seminarium 

Nauczycielskim i dostał swoją pierwszą pracę jako nauczyciel w szkole 

powszechnej w Brasławiu. 



PRACA 

W 1921 r.  Józef  Czechowicz rozpoczął 

pracę w Brasławiu, później przeniesiono 

go do szkoły powszechnej w niedalekim 

miasteczku Słobódka, w dawnym 

powiecie wileńskim. W czerwcu 1922 

roku przyjechał na wakacje do Lublina. 

Wtedy też w lipcu obok kapliczki Bożej 

Męki doszło do spotkania Józefa 

Czechowicza z Wacławem Gralewskim i 

Konradem Bielskim. W czasie tego 

spotkania Józef  przekazał im swój 

tekst Opowieść o papierowej koronie. 

 



POCZĄTKI 

TWÓRCZOŚCI 

W czerwcu 1923 roku w Lublinie 

ukazał się przygotowany przez 

Gralewskiego i Bielskiego pierwszy 

numer literacko-artystycznego pisma 

„Reflektor”, a w nim Opowieść o 

papierowej koronie będąca literackim 

debiutem Czechowicza. Na skutek 

pomyłki drukarza utwór ten nie 

został podpisany 



DZIENNIKARSTWO 

Od 1924 Józef  Czechowicz objął w 

zastępstwie bardzo chorego brata, 

posadę sekretarza redakcji „Expressu 

Lubelskiego”, w którym obowiązki 

redaktora naczelnego pełnił Wacław 

Gralewski. W „Expressie” z 11 sierpnia 

1924 roku ukazał się wiersz Piłsudski, 

podpisany imieniem i nazwiskiem poety. 

Był to pierwszy tekst zamieszczony w tej 

gazecie przez Czechowicza. 

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/express-lubelski-19231939/
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/express-lubelski-19231939/
http://teatrnn.pl/para/jozef-czechowicz-pilsudski/


REFLEKTOTR 

Redakcja „Expressu” znajdująca się 

przy ul. Kościuszki 8 stała się 

miejscem, gdzie Gralewski, Bielski i 

Czechowicz spotykali się i 

przygotowywali kolejny numer 

„Reflektora”, który mógł zaistnieć nie 

tylko w Lublinie i był już 

numerowany. 

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/kosciuszki-8-w-lublinie/


POŻEGNANIE Z 

AWANGARDĄ  
W drugim numerze „Reflektora” znajduje się wiersz 

Czechowicza Wyznanie,  zamykający pewien etap jego twórczości 

związany z awangardą. Wiersz ten ma pewien element tak bardzo 

charakterystyczny już dla poezji Czechowicza na nowym etapie, już po 

dokonanym przełomie pod wpływem zetknięcia się z francuskim 

poetą Apollinaire Nie posiada on już znaków interpunkcyjnych, 

chociaż są jeszcze zachowane duże litery 



FRANCISZKA 

ARNSZTAJNOWA  

Na przełomie roku 1925 i 1926 Józef  

Czechowicz poznał Franciszkę 

Arnsztajnową i był to początek ich przyjaźni. 

Jej świadectwem stał się wspólny tom Stare 

kamienie (styczeń 1934), w którym odkrywają 

przed czytelnikiem piękno Lublina. Jeszcze 

jednym ich wspólnym utworem jest 

poemat Dwugłos. Mieszkanie Arnsztajnowej w 

kamienicy przy ulicy Złotej 2 było jednym z 

literackich salonów Lublina. Bardzo często 

bywał tam Czechowicz. 

 



ULICA KOŚCIUSZKI 

Od chwili, gdy Czechowicz zaczął 

pracować jako dziennikarz, w jego życiu 

ważnym miejscem stała się ulica 

Kościuszki. Ulica ta, obok Kapucyńskiej, 

gdzie urodził się i wychował, jest 

najważniejszą ulicą w „lubelskim” 

życiorysie Czechowicza. Miała ona swój 

specyficzny charakter związany, z tym, że 

znajdowało się tu kilka redakcji gazet i 

drukarnie – stąd potocznie nazywano ją 

„dziennikarską”. Z dwiema z tych redakcji, 

tzn. z „Expressem Lubelskim” oraz z 

„Ziemią Lubelską”) 



ULICA KOŚCIUSZKI  

Na drugim piętrze tej kamienicy mieszkał jego przyjaciel Czechowicza 

– Kazimierz Miernowski. W jednej z kamienic przy ulicy Kościuszki 

powstała świetlica dla bezdomnych dzieci, której współzałożycielem 

był Czechowicz. Czymś symbolicznym jest też to, że właśnie w 

kamienicy stojącej na rogu Kościuszki i Krakowskiego Przedmieścia, 

w zakładzie fryzjerskim „Fryzjernia Ostrowskiej” mieszczącym się na 

parterze zabiła go bomba. 

 



TOWARZYSTWO 

MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK 

W 1926 roku Czechowicz został jednym z 

założycieli Lubelskiego Towarzystwa Miłośników 

Książek. Ulubionym miejscem spotkań środowiska 

bibliofilów była przez wiele lat księgarnia firmy 

Gebethner i Wolff  mieszcząca się w 

pomieszczeniach hotelu 

Europejskiego przy Krakowskim Przedmieściu 29. 

Prowadził ją legendarny lubelski księgarz Franciszek 

Raczkowski. Tam 18 czerwca 1926 roku odbyło się 

spotkanie założycielskie Lubelskiego Towarzystwa 

Miłośników Książki.  



NAUCZYCIEL 

Wiosną roku 1927 Czechowicz zaczął pełnić obowiązki kierownika 

Szkoły Specjalnej przy ulicy Niecałej 6. W roku akademickim 1928/29 

Józef  Czechowicz otrzymał płatny urlop i rozpoczął studia w 

założonym przez prof. Marię Grzegorzewską Instytucie Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie. Maria Grzegorzewska po latach napisała o 

poecie, że miał „nutę norwidowską w sobie”. Zadedykował jej 

wiersz Jedyna.  

 



WILAM HORZYCA 

W czasie pobytu w Warszawie, w grudniu 

roku 1928 poznał Wilama Horzycę – 

reżysera i dyrektora wielu teatrów, 

redaktora pism i polityka obozu 

piłsudczykowskiego. Uważał Czechowicza 

za wielkiego poetę i stał się jego 

protektorem i przyjacielem. Czechowicz 

zaczął bywać w mieszkaniu Horzyców w 

Warszawie przy ulicy Senatorskiej, gdzie 

poznał wiele osób tworzących środowisko 

artystyczne stolicy 



KURIER LUBESLKI 

Od stycznia 1932 Czechowicz rozpoczął wydawanie dziennika 

„Kurier Lubelski”, w którym był też redaktorem naczelnym. Funkcję 

tę pełnił do 11 maja 1932 roku. Przeglądając dokładnie „Kurier”, 

znajdziemy w nim dziesiątki krótkich notek opisujących zdarzenia 

kryminalne. Z dużą pewnością możemy założyć, że ich autorem jest 

Czechowicz ukryty pod różnymi inicjałami.  



BARYKADY 

1.10. 1932 roku ukazał się pierwszy 

numer „Barykad”, miesięcznika 

literacko-społecznego pod redakcją 

Józefa Łobodowskiego i patronatem 

Józefa Czechowicza, który pismo 

wspierał.  Warto jeszcze zwrócić 

uwagę na to, że pismo łącznie z 

tytułem drukowane było małymi 

literami i bez interpunkcji.  



FOTOGRAF 

Wiosną roku 1933 Józef  Czechowicz 

wykonał melancholijny cykl zdjęć 

Lublina. Widzimy na nich między 

innymi Bramę Grodzką, Bramę 

Krakowską, Stare Miasto z uliczkami 

oraz nieistniejącą już dzielnicę 

żydowską. Znając zamiłowanie 

Czechowicza do symbolicznych 

gestów możemy przypuszczać, że 

zdjęcia robił, mając jakiś konkretny 

zamysł 



MOJE MIASTO  

W czerwcu roku 1933 w związku z 

planowanym wyjazdem do Warszawy 

przekazał kierownictwo Szkoły 

Specjalnej swojemu następcy. Tak 

kończy się lubelski okres w życiu 

Czechowicza. Mimo wyjazdu z 

Lublina, rodzinne miasto wciąż było 

dla niego ważne.  



Z SENTYMENTEM…  

„Miasto rodzinne, ilekroć ciężko lub najciężej, do ciebie zwracać się 

pamięcią (...). Miasto na skłonie pagórka rozłożone, dzwoniące 

kościołami dzieciństwa, poddające mury odwiecznych budowli 

słońcu, które tam tyle razy wschodziło, to samo, co i gdzie indziej, 

lecz inne” 

 



WARSZAWA 

W sierpniu 1933 roku Józef  Czechowicz na stałe 

przeniósł się do Warszawy i podjął pracę w 

centrali wydawnictwa Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. Na skutek oskarżeń o niemoralny tryb, 

jakie padły wobec Czechowicza w 

niepodpisanym artykule Quo vadis ZNP rozwiązał 

w październiku 1936  z poetą umowę o pracę. W 

styczniu 1937 roku Wiliam Horzyca powierzył 

Czechowiczowi redagowanie „Pionu”.  Od 1 

października 1938 roku miał znów stałą posadę 

tym razem w Polskim Radiu. 

 



POEMAT O MIEŚCIE 

LUBLINIE 

 Jest poetyckim zapisem letniej wędrówki 

po Lublinie, powstał w 1934 roku. Wiemy 

o tym, bo w zachowanym rękopisie utworu, 

na stronie tytułowej tę właśnie datę napisał 

sam Czechowicz. Akcja Poematu dzieje się 

w lipcu, przy pełni księżyca, kiedy to w 

nocną wędrówkę po mieście zabiera nas 

tajemniczy przewodnik-

wędrowiec. Poemat  jest wyrazem tęsknoty 

Czechowicza do rodzinnego miasta, które 

opuścił na jesieni 1933 roku, wyjeżdżając 

do Warszawy. 

 



NAJAZD AWANGARDY NA 

WARSZAWĘ  

W 10.03.1934 roku Czechowicz zorganizował „Najazd Awangardy na 

Warszawę”. Ta legendarna impreza literacka była próbą wspólnego 

wystąpienia młodej awangardy walczącej o nową estetykę i będącej w 

opozycji wobec „Wiadomości Literackich” i poetom z grupy 

Skamandra. Spotkanie pokazało, że marzeniem Czechowicza było 

zdobycie przywództwa awangardy. 

 



PRZYJAŹŃ Z CZESŁAWEM 

MIŁOSZEM  

W czasie wieczoru literackiego w 1934 doszło do spotkania 

Czechowicza z Miłoszem, które stało się początkiem ich przyjaźni. To 

poprzez Czechowicza, Miłosz zwrócił swoją uwagę na Lublin: 

„Wszystko to związane z Lublinem przyszło do mnie przez 

Czechowicza.” Czechowicza wspomina Miłosz w Traktacie poetyckim, 

pisząc tam znaną frazę: „Bądźcie mu dobre wy ptaki i drzewa/od 

czasu chrońcie grób Józka w Lublinie”. 

 



1939….  

We wrześniu 1939 roku, tuż po wybuchu wojny, poeta wyruszył z 

Warszawy do rodzinnego Lublina. Wierzył, że tu znajdzie ocalenie. 

Podobno bardzo się bał, że zginie i ciągle oglądał swoją rękę, mówiąc, że 

ma przecież dobrą linię życia. Nie wiemy dokładnie, kiedy i jak dotarł do 

Lublina.Wiemy na pewno, że zginął 9 września około godz. 9.00, podczas 

bombardowania Lublina. Stało się to w zakładzie fryzjerskim Ostrowskiej, 

który mieścił się w kamienicy przy ulicy Krakowskie Przedmieście 46 (z 

wejściem od ulicy Kościuszki 1). 

 



Grób Józefa Czechowicza 

na cmentarzy przy ulicy 

Lipowej w Lublinie.  



O jego tragicznej śmierci 

przypomina pomnik stojący 

na placu Czechowicza. 

 



Z MIŁOŚCI DO LUBLINA  

Był pierwszym lubelskim poetą, który dostrzegł wyraźnie, że ważną 

częścią tożsamości Lublina jest jego prowincjonalność. Znalazło to 

swoje odbicie w jego lubelskich wierszach. Jego wielką pasją było 

popularyzowanie historii miasta. Napisał nawet tekst-przewodnik po 

Lublinie Stary i nowy Lublin. Krótki przewodnik po mieście już z samej 

nazwy będący bedekerem. Ukazał się on w roku 1928. 

 


