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JÓZEF DUTKOWIAK (1915-2004) 
– NIEZNANY PAMIĘTNIKARZ I POETA Z KROMOLIC 

 

 

Gdy kilka lat temu ksiądz wikariusz Łukasz Ograbek zorganizował 

w opustoszałym kościele ewangelickim w Pogorzeli wystawę starych pamią-

tek i dokumentów, nie sądziłem, że dzięki tej pożytecznej inicjatywie po-

znam człowieka, który urzekł mnie swoim życiem, postawą i wrażliwością. 

Nie poznałem go osobiście, bo wówczas ów człowiek już nie żył, lecz dzięki 

jego rękopisom, powstałym podczas II wojny światowej, które po nim pozo-

stały i z którymi miałem okazję się zapoznać. W kilku starych zeszytach 

utrwalił spory wycinek okupacyjnej historii regionu i zapisał niemalże dwie-

ście swoich wierszy o różnej tematyce, nie tylko wojennej. 

Józef Dutkowiak, bo o nim piszę w tym artykule, niemalże całe swoje 

życie spędził w Kromolicach (gmina Pogorzela) – wsi usytuowanej na po-

graniczu gostyńsko-krotoszyńskim. Tam się urodził, dokładnie 18 lutego 

1915 roku, w skromnej rodzinie chłopskiej, tam ukończył szkołę powszechną 

i wyuczył się zawodu stelmacha w miejscowym majątku ziemskim należą-

cym do rodziny Modlibowskich. Z tym samym majątkiem związał swoje 

przedwojenne życie zawodowe, pracując jako rzemieślnik specjalizujący się 

w tworzeniu i naprawie konnych wozów. 

W czasie wojny jego rodzina została wysiedlona do Sulmierzyc, a on 

sam na krótko trafił do Milicza, skąd jednak szybko powrócił do rodzinnych 

Kromolic (prawdopodobnie z inicjatywy niemieckiej administracji, dla której 

był niezbędny, jako dobry fachowiec, do pracy w miejscowym majątku). 

Przez znaczną część okupacji w skromnej rodzinnej izdebce, w której samot-

nie zamieszkiwał, przelewał na papier swoje myśli, żale, niepokoje i nadzie-

je, tworząc pamiętnik i utwory poetyckie. 

Po zakończeniu wojny Józef na krótko wyjechał do Gorzowa Wielko-

polskiego, lecz szybko powrócił do Kromolic, nie mogąc odnaleźć się w rze-

czywistości miejskiej. Ożenił się z Zofią z Neumanów, odziedziczył po pew-

nym czasie od swoich rodziców (Wiktorii i Michała) 12-hektarowe gospodar-

stwo, które rodzina dostała po zakończeniu wojny w ramach reformy rolnej. 

Zmarł 14 sierpnia 2004 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym 

w Wielowsi. 
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Jak już wspomniałem na początku, ten skromny i pracowity człowiek 

w okresie okupacji, jako młody chłopak, prowadził dość intensywną działal-

ność piśmienniczą, zapisując w zeszytach w czarnych okładkach teksty pa-

miętnikarskie i wiersze. 

Zeszyty te przeleżały na strychu rodzinnego domu Dutkowiaków kil-

kadziesiąt lat. Fragmenty pamiętnika zostały opublikowane przez pogorzel-

skiego historyka, Krzysztofa Rybkę, w jego pracy Pogorzela. II wojna świa-

towa
1
. Natomiast nikt do tej pory nie publikował i nie omawiał wierszy Józe-

fa. Cały ten materiał, zarówno pamiętnikarski, jak i poetycki, czeka na pra-

cowitego i rzetelnego wydawcę, który udostępni go czytelnikom z solidnymi 

komentarzami historycznymi. W niniejszej pracy chciałbym zaprezentować 

i omówić tylko skromny, choć bardzo znaczący i rzucający światło na oso-

bowość twórczą autora, wybór tekstów Dutkowiaka. 
 

 
 

Józef Dutkowiak w wieku siedemnastu lat (Krotoszyn, 15 października 1932 roku) 

 

Rozpocznę od relacji pamiętnikarskich. Pierwszy zapis uczyniony zo-

stał dokładnie w dniu napaści Niemiec na Polskę, czyli 1 września 1939 roku: 
 

1 września 1939 

Jak zwykle, poszedłem do pracy optymistycznie nastrojony. Wyczekiwałem wojny 

jak zbawienia. Wierzyłem, że wojna zmieni wszystko to, co uważałem za niedobre. 

                                                 
1
 K. R y b k a, Pogorzela-Pogorschella-Brandenstein. II wojna światowa, Pogorzela 2018. 
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Po drugie, myślałem, że Polska ma nareszcie możność pobicia – raz na zawsze – 

Niemca. Około dziesiątej godziny przyszła jak grom wiadomość, że Niemcy ostrze-

liwują Krotoszyn. Dalej, że poczty już w Kuklinowie nie ma i że wojsko się cofa 

pospiesznie. Naturalnie było to dla mnie, jak dla ogółu, niezrozumiałe. Dlaczego 

wojsko się cofa? Dlaczego nie idzie naprzód? Dlaczego nie atakuje? Te i podobne 

pytania absorbowały wszystkich. 

Po południu tego dnia widziałem rzesze uciekinierów, pędzące bydło, jadące z chu-

dobą
2
 na wozach. Jednym słowem, na drogach powstawał nieopisany bałagan. Da-

wały się słyszeć detonacje huków – to wysadzano mosty. I to znów nas niepokoiło: 

dlaczego wysadzają mosty? I w głowie zaczęła  rodzić się myśl, że zostaniemy wy-

dani na łup nieprzyjacielowi. Zaczęto się przygotowywać do ucieczki (…). 

Wieczorem ludzie gromadzili się przy aparatach radiowych i z zapartym tchem słu-

chali dzienniki. Nikt już nie chciał słuchać polskiej audycji nadawanej z Wrocławia 

przez Niemców. Co do mnie, byłem taki wściekły na owego kłamcę przy mikrofo-

nie, że byłbym chętnie strzelił w aparat, gdybym posiadał broń – ale naturalnie jej 

nie miałem. I tak mijał jeden dzień, dzień pierwszy. Ludzie długo w noc chodzili po 

ulicy i dyskutowali na temat wojny
3
. 

 

Z przytoczonej relacji wynika, że nastroje autora w momencie wybu-

chu wojny wcale nie były pesymistyczne. Dutkowiak, podobnie jak ogromna 

większość ówczesnych Polaków, wierzył w potencjał obronny kraju i zapew-

ne także w obowiązujące gwarancje sojusznicze. Jednak już tego samego 

dnia zaczęły docierać do Kromolic niepokojące sygnały świadczące o sukce-

sach armii niemieckiej i cofaniu się wojsk polskich, a negatywne nastroje 

potęgowały tłoczące się na drogach tłumy uciekinierów. 

Okupacyjna rzeczywistość mieszkańcom Kromolic przynosiła z mie-

siąca na miesiąc coraz więcej udręk i niedoli. Wymownie o tym świadczy 

następujący fragment pamiętnika:  
 

1 marca 1940 

Mróz nie ustępuje, trwa już trzeci miesiąc, nie było żadnej odwilży. 

Ludzie są rozgoryczeni na Niemców, bo nie mogą dostać opału, gdy tymczasem oni 

mają wszystko pod dostatkiem. Węgiel, nafta – tylko dla nich. Polak ma zamarznąć 

z zimna i umrzeć z głodu.  

 

Dla Józefa Dutkowiaka, jako wierzącego katolika, bardzo bolesne by-

ły także prześladowania, jakie niebawem spadły na miejscowe duchowień-

stwo: 
18 marca 1940 r. 

Dziś rano doszła nas wiadomość, że wywieziono naszego księdza proboszcza Fran-

ciszka Szukalskiego. Zarazem wywieźli prawie że wszystkich okolicznych księży 

do klasztoru Ojców Słowa Bożego w Bruczkowie. 

W pobliżu pozostał tylko ksiądz proboszcz w Mokronosie, w Benicach, w Stary-

mgrodzie, Smolicach, w Kobylinie (dziekan), w Krotoszynie (trzech), w Pępowie – 

reszta parafii opustoszała (…). 

                                                 
2
 Chudoba – skromny majątek, dobytek. 

3
 Każdą relację pamiętnikarską J. Dutkowiaka opatruję datą z jego zeszytu. 
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W miarę upływu czasu okupacja stawała się coraz bardziej upiorna. 

Szczególnie dotkliwy pesymizm ogarnął Józefa podczas Bożego Narodzenia 

w 1941 roku, które spędzał w samotności – w bardzo ponurym pod wzglę-

dem pogodowym i dziejowym czasie: 
 

25 grudnia 1941 

Dziś Boże Narodzenie, może najsmutniejsze z całego życia. Nie ma pasterki, nie 

śpiewa się kolęd, a wicher wyje jak obłąkany! I co chwilę przelatują tumany śnież-

nego kurzu, nie ma tego nastroju co zwykle!!! Wczoraj deszcz padał cały dzień bez 

przerwy, a nazajutrz taka wija, że zdawało się, że domy powywraca. Mróz jak tro-

chę w listopadzie nastraszył, tak poszedł sobie spać, czy gdzieś na spacer, i jak go 

nie ma, tak go nie ma. 

Od siedemnastego b.m. nad armią niemiecką objął dowództwo sam führer Adolf Hi-

tler; czemu, tego gazety niemieckie nie podają. Hitler wyprostował linie na froncie 

rosyjskim, dlatego w niektórych miejscach musiał się cofnąć – tak piszą gazety 

niemieckie. Jest już coraz wszystkiego mniej i coraz większe są ograniczenia, a dla 

Polaków to absolutnie nic nie ma. 

Wyszło nowe rozporządzenie (…), za najmniejsze przekroczenie Polaków czeka ich 

kula w łeb. 

 

Ważnymi świadectwami historycznymi w pamiętniku Dutkowiaka są 

teksty poświęcone wywłaszczeniom. Te barbarzyńskie akty polegały na usu-

waniu z domów i gospodarstw rolnych polskich rodzin i osiedlaniu w ich 

miejscu osadników niemieckich z państw nadbałtyckich, nazywanych przez 

Dutkowiaka „Balten-Deutschami”
4
. Jeden z większych tego rodzaju aktów 

bezprawia okupanta tak zrelacjonował autor: 
 

Piątek, 31 października 1941 r. 
(…) Wywłaszczonych wywieźli do Pogorzeli. Na miejscach wywiezionych pozostał 

na każdym gospodarstwie, dla pilnowania aż Balten-Deutsche nie przyjadą, jeden 

żółty
5
. Wieczorem już objęli gospodarstwa Balten-Deutsche. 

Dziś wywłaszczyli całą masę wiosek, między innymi cały Józefów (…). 

Wszystkich wywiezionych zawieźli najprzód do Pogorzeli do kościoła, potem kazali 

im wyjść na dwór – na deszcz i wiję ze śniegiem. Tak na tym dworze stali aż do po-

południa, po południu rozwieźli ich, (…) młodszych do Niemiec, a starszych roz-

mieszczają po domach i po gospodarstwach. Siedem wozów naładowanych wieźli 

na Lutogniew i Rzemiechów, wśród deszczu i wichury ze śniegiem. A niebo jakby 

szło na rękę Niemcom, aby umęczyć do reszty biedny lud, bo spuszczało na ziemię 

całe fontanny wody ze śniegiem, a lodowaty wicher pomiatał tam szalenie. Niemiło 

było psa wypędzić na dwór na tę słotę.  

 

                                                 
4
 Niemców przesiedlanych w czasie wojny z państw nadbałtyckich na polskie ziemie włą-

czone do hitlerowskiej Rzeszy oficjalnie nazywano Baltendeutschami (inna nazwa: Deutsch-

Balten), a w Wielkopolsce często stosowano gwarową (przekształconą) nazwę baldok (bal-

doczka w odniesieniu do kobiety). 
5
 Prawdopodobnie chodzi o funkcjonariusza niemieckiej formacji SA. 
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Owym „Balten-Deutschom”, osiedlanym na gospodarstwach wy-

właszczonych rolników, autor w swoim pamiętniku poświęcił sporo uwagi, 

opisując ich cynizm, chciwość i łotrostwa wobec mieszkańców gminy Pogo-

rzela. Zdarzało się, że ci niemieccy przybysze nie byli w pełni zadowoleni 

z otrzymanego gospodarstwa, więc upatrywali sobie bogatsze, należące do 

innej polskiej rodziny, a następnie poprzez konszachty z niemiecką admini-

stracją doprowadzali do kolejnych wywłaszczeń, potęgując w ten sposób 

poniewierkę i nieszczęścia miejscowej ludności. 
 

 
 

Podczas pisania w kromolickiej izdebce (22 września 1940 roku) 

 

Chciałbym teraz przejść do twórczości poetyckiej Józefa Dutkowiaka, 

który w kilku zeszytach napisał podczas wojny niemalże dwieście wierszy. 

Wiele wskazuje na to, że młodzieńczą przygodę z poezją rozpoczął w czerwcu 

1939 roku, kiedy to powstał między innymi wiersz w pewnym sensie zapowia-

dający wojnę i potrzebę złożenia ofiary z życia na rzecz obrony ojczyzny: 
 

Żywa torpeda
6
 

Jak błyskawica mknie żywa torpeda 

Po gładkiej jak lustro morza powierzchni, 

Cicho szeleści pod nią srebrna woda, 

Wiatr sterówkami gra żałosne pieśni. 

A sternik jakby z marmuru wykuty 

Na dnie torpedy ze spokojem leży, 

Sobie i wrogom gotuje los smutny, 

Za chwilę w okręt torpeda uderzy. 

------------------------------------------ 

Piekielny huk! Okręt rozbity tonie, 

                                                 
6
 Wiersz powstał w czerwcu 1939 roku. Józef Dutkowiak oznaczył go w zeszycie nume- 

rem 5. 
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Nie uratuje się już nikt z załogi,  

W otchłani morskiej tysiące ludzi ginie, 

Wchłonął ich wszystkich bóg – Posejdon
7
 srogi. 

---------------------------------------------------------- 

A sprawca ich zguby rozwiał się jak dym. 

 

Tuż pod tekstem znalazł się lakoniczny dopisek autora: „Wiersz dru-

kowany w M.P. w lipcu 1939 roku”
8
, który wskazuje na to, że Żywa torpeda 

opublikowana została na dwa miesiące przed wybuchem wojny. Prawdopo-

dobnie jest to jedyny utwór poetycki Dutkowiaka, który ukazał się w druku 

(w czasie bezpośrednio poprzedzającym wojnę). 

W Żywej torpedzie uwidacznia się młodzieńcze, przepełnione brawurą 

spojrzenie na wojnę, którą można wygrać dzięki heroizmowi i bezgranicznemu 

poświęceniu ze strony gotowego na śmierć indywidualisty. Kilkanaście tygo-

dni później autor, zgorzkniały i stłamszony już przez rzeczywistość okupacyj-

ną, zacznie kwestie wojenne ukazywać w twórczości w zupełnie innej tonacji: 
 

Ponuro szumią drzewa
9
 

Dziś ponuro szumią drzewa 

I deszcz pada bez ustanku, 

Żaden ptaszek też nie śpiewa, 

Wszystko pogrążone w smutku. 

Dzwoni deszcz smutną melodię 

I rytmicznie wyśpiewuje 

Nową mizerną piosenkę. 

I opowieść swoją snuje 

O aniołach, co tam w niebie 

Gorzkie łzy leją nad nami. 

Widząc naszą ciężką dolę, 

Boga proszą za wiernymi. 

 

My w niewoli!
10

 

Liście lecą pożółkłe z drzew, 

A dni płyną tak powoli, 

Słyszę wichrów żałosny śpiew: 

„Wy w niewoli, wy w niewoli!” 

Deszcz na dworze stale pada, 

A w kominku ogień pali 

                                                 
  

7
 Posejdon – w mitologii greckiej bóg morza i świata wodnego. 

  
8
 Mimo długich poszukiwań nie udało mi się, niestety, odnaleźć czasopisma lub książki, 

w której ten utwór został opublikowany w lipcu 1939 roku. Starałem się dotrzeć do wszyst-

kich dostępnych czasopism przedwojennych z lipca 1939 roku, których tytuł pasuje do skró-

tu M.P. 

  
9
 Wiersz powstał 3 października 1939 roku. Józef Dutkowiak oznaczył go w zeszycie nume-

rem 16. 
10

 Wiersz powstał 30 października 1939 roku. Józef Dutkowiak oznaczył go w zeszycie nu-

merem 22. 
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I mi szepcze coś po cichu: 

„Wy w niewoli, wy w niewoli!” 

Mój owczarek dziś wciąż jęczy, 

Pytam go się, co go boli, 

A on, wierny piesek, krzyczy: 

„Wy w niewoli, wy w niewoli!” 

W kuźni kowal młotem wali, 

Myślę, że tu na nas krzyczą: 

„Wy w niewoli, wy w niewoli!” 

 

Sporo uwagi w swoich zeszytach Dutkowiak poświęcił również bar-

barzyńskim poczynaniom hitlerowców w stosunku do symboli religii katolic-

kiej na ziemiach polskich. Niemcy już w początkowym okresie okupacji 

Wielkopolski zaczęli konsekwentnie wdrażać swój plan walki z Kościołem 

poprzez zamykanie świątyń, uwięzienie księży oraz niszczenie przydrożnych 

krzyży i figur. Zapewne okupant wychodził z założenia, że religia katolicka 

dla Polaków jest ostoją narodowości i patriotyzmu, więc należy z tego powo-

du w nią uderzyć. 

Dutkowiak dwa teksty poświęcił niszczeniu figur i krzyży; jeden za-

mieścił w pamiętniku, a drugi w swoim zbiorze poetyckim. Oto relacja pa-

miętnikarska: 
 

6 stycznia 1940 r. 

Dziś, mimo święta, jesteśmy zmuszeni pracować. Na majątku jest podniecenie. […] 

Mróz dochodzi do 25 stopni C. Nie dość, że męczą nas Niemcy, jeszcze drugi wróg 

przyszedł: zima. Opału nie można dostać kupić, jest, ale tylko dla Niemców. Ich 

łajdactwa przechodzą już granice możliwości. Niemal wszystkie przydrożne krzyże 

i figury padły ich ofiarą. Dla nich nie ma nic świętego. W naszej wiosce jednak nie 

rozwalono żadnego. 

Widziałem taki krzyż piłą zerżnięty na Buchwaldzie
11

 3 stycznia 1940. Widziałem 

i w Romanowie, tam tylko jako ślad po krzyżu pozostał płocik porozwalany. Wi-

działem i wiele innych. Figurę św. Jana N. przed Kuklinowem kamieniami zbom-

bardowała zgraja piekielników powracająca w jedną niedzielę z Krotoszyna. 

I mógłbym tu wyliczyć wiele tego, ale tyle starczy, aby się przekonać, jakimi barba-

rzyńcami są Niemcy. 

 

Autor widział – jak wspomina w pamiętniku – zniszczony krzyż 

w Bielawach Pogorzelskich (niemiecka nazwa: Buchwald), a ten przejmujący 

widok wywołał u niego duży wstrząs i zainspirował do napisania wiersza: 
 

Powalony krzyż
12

 

Tam nad drogą stał krzyż 

I rozpięte swe ramiona 

                                                 
11

 Buchwald – niemiecka nazwa Bielaw Pogorzelskich, wsi znajdującej się przy drodze po-

między Pogorzelą i Elżbietkowem a Szelejewem. 
12

 Wiersz powstał 3 stycznia 1940 roku. Józef Dutkowiak oznaczył go w zeszycie nume- 

rem 36. 
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Wznosił ku niebu wzwyż. 

Stała święta Bożymęka
13

, 

A lud przed nią klęka. 

Stał on całe lata, 

Błogosławił ludzką pracę, 

Kiedy wolność złota 

Oświecała każdą chatę, 

Każdą zbożną pracę. 

I on z nami znosił 

Wszystkie smutki i radości, 

Swego Ojca prosił: 

„Przebacz im, Ojcze, ich złości, 

Nie skąp im miłości”. 

A lud miłował 

Bożymękę wedle drogi, 

Z Panem swym obcował. 

Każdy, wielki i ubogi, 

Kochał Go lud mnogi. 

Wtem wśród ciemnej nocy 

Niemiec swą zbrodniczą ręką, 

Szydząc z Bożej mocy, 

Zemścił się nad Bożymęką 

– Zrąbał pasję świętą 

I Twój, o nasz Panie, 

Wizerunek powalony 

Wala się po ziemi… 

 

O religijności autora świadczą nie tylko te utwory, w których Dutko-

wiak daje wyraz swojej rozpaczy i oburzeniu przeciwko niszczeniu przez 

Niemców świętych dla katolika symboli – przydrożnych krzyży i figur. Na 

początku okupacji, dokładnie 17 listopada 1939 roku, napisał on wiersz po-

święcony polskiemu męczennikowi Kościoła katolickiego z XVII wieku – 

księdzu Andrzejowi Boboli (1591-1647), który należy do grona świętych 

najboleśniej dotkniętych okrucieństwem: 
 

Święty Andrzej
14

 

Święty Andrzeju Bobolo, 

Wielki nasz Polski patronie, 

Kochałeś ty ją niemało, 

Kiedy chodziłeś w sutannie. 

Za wierność Bogu, Ojczyźnie 

Dałeś cnotliwe życie swe. 

Pastwili niemiłosiernie 

Nad tobą się zbiry krwawe. 

Po latach w Rzymie prastarym 
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 Bożymęka (Boża męka) – wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa, tutaj: przydrożny krzyż. 
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Koronę na głowę ci kładą, 

Głoszą cię Polski patronem, 

Pielgrzymką po ciebie jadą. 

I jedziesz jak władca wielki 

Do swej kochanej Ojczyzny, 

Chyli swe czoło lud wszelki, 

Szuka pomocy strapiony. 

 

Tragiczna śmierć Andrzeja Boboli wiąże się z XVII-wiecznymi wy-

darzeniami, jakie miały miejsce na kresach wschodnich ówczesnej Rzeczy-

pospolitej w dobie powstania kozackiego kierowanego przez Bohdana 

Chmielnickiego. W maju 1657 roku księdza Bobolę pojmali Kozacy w ukra-

ińskiej wsi Mohilno. Jako katolicki kapłan, prowadzący działalność misyjną 

wśród prawosławnych, został przez napastników uznany za wroga i zamor-

dowany z niewyobrażalnym okrucieństwem. Z relacji historycznych wynika, 

że oprawcy przez wiele godzin pastwili się nad kapłanem, stosując takie mię-

dzy innymi wymyślne tortury, jak: zdzieranie skóry, wyrywanie paznokci, 

wykłucie oka, przypalanie ciała czy ucięcie uszu i nosa
15

. 

Niezwykłe były dzieje doczesnych szczątków księdza Boboli. Według 

zachowanych świadectw ciało męczennika, które nie ulegało rozkładowi, 

początkowo złożono w kościele w Pińsku, a stamtąd trafiło do Połocka. 

W 1922 roku zostało zabrane przez bolszewików jako swego rodzaju cieka-

wostka medyczna. Na szczęście dzięki zaangażowaniu ludzi Kościoła reli-

kwie udało się wywieźć z sowieckiej Rosji – najpierw do Konstantynopola, 

a później do Rzymu, gdzie znalazły się w listopadzie 1923 roku. 

Postać Andrzeja Boboli na krótko przed wybuchem wojny została 

bardzo spopularyzowana w Polsce ze względu na dwa wydarzenia związane 

z tym męczennikiem. Pierwszym była kanonizacja tego kapłana, której 

w kwietniu 1938 roku dokonał w Rzymie papież Pius XI, a drugim przewie-

zienie doczesnych szczątków z Rzymu do Polski w czerwcu tego samego 

roku. 

Wiersz Święty Andrzej w bardzo skondensowany sposób ujmuje naj-

ważniejsze cnoty i wydarzenia związane z życiem i śmiercią Boboli. Podmiot 

liryczny podkreśla patriotyzm świętego, jego umiłowanie ojczyzny i katolic-

kiej religii („wierność Bogu, Ojczyźnie”), wspomina o męczeństwie („Pa-

stwili niemiłosiernie / Nad tobą się zbiry krwawe”), pisze o kanonizacji („Po 

latach w Rzymie prastarym / Koronę na głowę ci kładą”) i przewiezieniu 

doczesnych szczątków do Polski („I jedziesz jak władca wielki / Do swej 

kochanej Ojczyzny”). 
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 Szczegóły dotyczące męczeńskiej śmierci Andrzeja Boboli przedstawił, powtarzając in-

formacje zawarte w wielu wcześniejszych publikacjach, ks. Jan Urban, który także omówił 

losy relikwii, proces kanonizacyjny i przewiezienie doczesnych szczątków świętego do Pol-

ski, zob. J.  U r b a n, Święty Andrzej Bobola, męczennik, Warszawa 1938, s. 24-61. 



ROCZNIK GOSTYŃSKI  7  2020 

194 

Czas młodości to czas miłości. W myśl tej zasady, obowiązującej na-

wet w najmroczniejszym okresie, nie mogło w zbiorze autora zabraknąć 

wierszy opiewających to piękne uczucie. Stanowią one dość pokaźną część 

twórczości Józefa Dutkowiaka, często mają melancholijny czy wręcz pesy-

mistyczny charakter, ale nie brak również takich, w których podmiot lirycz-

ny, uskrzydlony miłością, promienieje ze szczęścia. Podobnie jak w wielu 

innych utworach autor swoją uczuciowość uzewnętrznia przez pryzmat tych 

elementów natury, które tradycyjnie w poezji pełnią funkcję konwencjonal-

nych symboli miłości. Oto wymowny przykład takiego liryku: 
 

O, gwiazdeczko!
16

 

O, gwiazdeczko, co tak bystro 

Świecisz w wieczór na niebie, 

Rzuć promykiem w jej okienko, 

O to proszę mocno ciebie. 

Rzuć w okienko jej swój uśmiech, 

Pełen szczęścia – uśmiech złoty. 

Zanieś moje pozdrowienie, 

Odrobinkę mej tęsknoty. 

I świeć jej wciąż w wieczór każdy, 

I bądź zawsze drogowskazem. 

I jej mów, że o niej nigdy… 

Ona moim jest marzeniem. 

 

Zarówno na podstawie zapisów pamiętnikarskich Józefa Dutkowiaka, 

jak i napisanych przez niego wierszy, sporo można powiedzieć na temat jego 

osobowości, sfery psychicznej i wyznawanego systemu wartości. Niechybnie 

był człowiekiem bardzo wrażliwym, emocjonalnie reagującym na tragiczny 

czas wojny, w którym przyszło mu żyć, a także na relacje z innymi ludźmi. 

Cechowała go wyraźna huśtawka nastrojów, charakterystyczna zresztą dla 

umysłów twórczych i niespokojnych. W jego tekstach głęboki pesymizm, 

wyrażający się w poczuciu zagubienia, życiowej pustki i braku sensu życia, 

czasami kontrastuje ze stanami radości i twórczego ferworu. Ów kontrast 

uwidacznia się w dwóch następujących wierszach: 
 

Po co?
17

 

Nie wiem, po co się urodziłem, 

Nie wiem, po co jeszcze żyję, 

Szczęście, o którym marzyłem, 

Znowu się przede mną kryje. 
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 Wiersz powstał 25 kwietnia 1940 roku. Józef Dutkowiak oznaczył go w zeszycie nume-

rem 39. 
17

 Wiersz powstał 18 października 1939 roku. Józef Dutkowiak oznaczył go w zeszycie nu-

merem 21. 



VARIA 

195 

Czasem!
18

 

Czasem słońce zaświeci na chwilę… 

Wtedy to tak pięknie jest na świecie, 

Wszystko uśmiecha się do mnie mile, 

A ja z uciechy skakam jak dziecię! 

I wtedy skrzydła u ramion rosną, 

I postać moja tak potężnieje, 

I widzę drogę do lotu prostą, 

A wiatr pomyślny na drogę wieje! 

Wtedy to nie ma ni uciążliwości, 

Ni smutku, ni żadnego biadania, 

Bo wypełniony, pełen radości, 

Dążę do mego celu – kochania! 

Wtedy to niebo mam w swojej duszy, 

Miliony hufców anielskich grają. 

Och! Czemuż tego tu nikt nie słyszy?! 

Czemuż te chmury na słońcu stają? 

Czemuż to słońce tak krótko świeci, 

Które jedynie radość roznieci? 

 

Na szczególną uwagę zasługuje drugi wiersz, w którym dochodzi do 

głosu klasyczny motyw przemiany poety w ptaka, obecny w twórczości takich 

mistrzów pióra, jak Horacy czy nasz Jan Kochanowski. Dutkowiak znacząco 

modyfikuje ten motyw, podkreślając, iż źródłem jego przemiany i górnolot-

nych uniesień jest miłość. Wprowadza także obraz nieba i anielskich hufców. 

Niestety, czas niebiańskiej radości szybko mija, gdyż ciemne chmury zasłania-

ją słońce, co na tle mroku wojny nabiera bardzo wymownego znaczenia. 
 

 
 

W czasach okupacji, tuż przed Bożym Narodzeniem (Krotoszyn, 19 grudnia 1940 roku) 
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Ten krótki przegląd poetyckich i pamiętnikarskich tekstów Józefa 

Dutkowiaka chciałbym zakończyć konkluzją dotyczącą obecnych w nich 

wartości. Na czoło wysuwają się uczucia patriotyczne, szczególnie ważne 

w mrocznym czasie okupacji, a także religijność katolicka, w której autor 

szukał pociechy, ukojenia i ratunku. Ważną rolę, zwłaszcza w twórczości 

poetyckiej, odgrywa przyroda, współtworząca nastrój wielu wierszy, często 

wykorzystywana w funkcji symbolicznej – jako przekaźnik uczuć i przemy-

śleń. 

Klamrą spinającą te wszystkie wartości jest miłość – wszechobecna 

w poezji Józefa w różnych barwach i odcieniach. Jest to miłość do ojczyzny, 

kobiety, przyrody, domu rodzinnego i dobrych ludzi. Za swego rodzaju ży-

ciowe credo uznać można wiersz z listopada 1939 roku, który niech posłuży 

za podsumowanie sylwetki twórczej i osobowościowej Józefa Dutkowiaka: 
 

Kocham
19

 

Kocham piękny wszechświat cały, 

Kocham niebo rozgwieżdżone, 

Kocham księżyc zawsze blady, 

Kocham słonko promieniste. 

Kocham wiosnę, lato, zimę, 

Kocham wszystkie piękne kwiatki, 

A najbardziej róże wonne 

I zimowe białe dąbki. 

Kocham ptaszki śpiewające, 

A najwięcej to słowika, 

Jego trele tak kojące 

– Boleść z duszy zawsze znika. 

Kocham nasz polski kraj cały, 

Kocham lasy, łąki, pola, 

Kocham rzeki, morza, góry, 

Kocham miasta, piękne sioła. 

Kocham mój domek rodzinny, 

W nim szczęśliwe żyłem lata, 

W nim spędziłem wiek dziecinny, 

Choć to słomą kryta chata. 

Kocham ludzi nieszczęśliwych, 

Smutnych i losem dotkniętych. 

Kocham ludzi dobrych, jasnych 

I obłudą się brzydzących. 
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