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Jol¹ wraca³ymy zawsze razem ze szko³y. Nie dlatego, ¿eby nam by³o po drodze.
Wrêcz przeciwnie, obie zamiast zbli¿aæ siê do naszych domów, oddala³ymy siê od nich.
Trasa naszej wêdrówki prowadzi³a niezmiennie wzd³u¿ krakowskich Plant. Rozpoczyna³ymy j¹ pod Wawelem i tam¿e j¹ koñczy³ymy. Sz³ymy wzd³u¿ szacownych murów,
drzew przystrojonych w jesienn¹ purpurê, pod nasze nogi spada³y br¹zowe kasztany, ale
my tego nie zauwa¿a³ymy. Przed naszymi oczami rozpociera³ siê gêsty bór nad Niemnem, u skraju którego mieszka³a Jola, to ulice i place Lwowa, do którego ja chcia³am
powróciæ. A wszystko to wspomagane romantyczn¹ wizj¹ poetów. Jola ws³awi³a siê kiedy w szkole, kiedy zapytana o to, co myli o Krakowie, powiedzia³a zdziwiona: Kraków?... i doda³a z triumfem: Wilno! to by³o miasto!
Opowiada³ymy wiêc sobie o tym, co nas ³¹czy³o: a ³¹czy³a nas têsknota za tym, co
trzeba by³o opuciæ i do czego nie da³o siê po prostu pojechaæ tak, jak jecha³o siê do wielu
innych miejsc. Bo mymy przecie¿ by³y pewne, ¿e to rozumie siê samo przez siê, ¿e tam
wszystko by³o lepsze. Drzewa wspanialsze, ³any zbó¿ piêkniejsze, a owoce! ach! jakie¿
one mia³y wspania³y smak!
Wokó³ nas przetacza³a siê wojna i to wszystko straszne, co ona ze sob¹ nios³a: aresztowania, wywózki, ³apanki na ulicach, rozstrzeliwanie... Mymy snu³y swoje marzenia.
I wtedy w tê nasz¹ nierzeczywistoæ wpad³o jak kamieñ s³owo Ja³ta. Wydawa³o siê
ono zgo³a nieprawdopodobne i nieprawdziwe. I jeszcze s³owa linia Curzona. Niespodziewanie okaza³o siê, ¿e gdzie tam jaki nie znany nam cz³owiek stawa³ w poprzek
naszym marzeniom. To by³o co, czego nie mog³ymy w ¿aden sposób zrozumieæ. Sz³ymy
ociê¿ale alejkami, które nagle okaza³y siê byæ strasznie d³ugie, i wiêcej milcza³ymy ni¿
mówi³y. Ale têsknoty raz wypowiedziane nie znikaj¹: przenosz¹ siê wg³¹b serca i tam
pozostaj¹ na zawsze.
Spotykamy siê z Jol¹ czasami. Rzadko. Milczymy. Patrzymy oczami duszy na utracone krajobrazy. A nasze marzenia snuj¹ siê cieniutk¹ nitk¹ poprzez ca³e nasze ¿ycie,
jak nitki babiego lata, wród których chodzi³ymy niegdy, wierz¹c mocno, ¿e stan¹ siê
one rzeczywistoci¹.
Barbara Cza³czyñska
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Od Redakcji
CRACOVIALEOPOLIS ma ju¿ trzy lata, 12 numerów (choæ tylko 11 voluminów), 65
hase³ s³ownika geograficzno-historycznego i niemal pó³ setki sylwetek. Przybywaj¹ nam
nowi Autorzy, ale wielu z Nich ma do nas ¿al, bo artyku³y czekaj¹ na publikacjê za d³ugo.
To prawda! Niestety CL to tylko kwartalnik, a kwartalniki wychodz¹ na ogó³ cztery razy
do roku (choæ ¿adna ustawa im tego nie gwarantuje!), a poza tym CL nie jest z gumy
 ale i to nie jest pewne: zaczynalimy od 36 stron objêtoci, a teraz mamy ju¿ niemal
56. ¯arty na bok, s¹ jeszcze inne powody. Zazwyczaj staramy siê numery tematycznie
profilowaæ. Mielimy zatem tom powiêcony 100-leciu Wystawy Krajowej we Lwowie
(2/95), potem Obronie Lwowa 1918 r. (34/95), dalej wawelski (1/96), wojenny (2/96),
prehistoryczno-historyczny (3/96), dwa teatralno-muzyczne (4/96 i 1/97), in¿ynierski
(2/97), geograficzno-etnograficzno-turystyczny (3/97). Pamiêtajmy ponadto, ¿e w ci¹gu
roku przypadaj¹ pewne sta³e rocznice, które zawsze wypada odpowiednio uczciæ, choæby
 jak w tym numerze  kolejna rocznica Obrony Lwowa, albo  tradycyjnie w numerze
2.  o S³udze Bo¿ym Józefie Bilczewskim. Trafiaj¹ siê te¿ ca³kiem niepowtarzalne wydarzenia: wizyta papieska i kanonizacja Jana z Dukli. St¹d wra¿enie opónieñ, bo dla ka¿dego
artyku³u szukamy najw³aciwszego miejsca i chwili.
Jak zapewne Czytelnicy zauwa¿yli, podajemy coraz wiêcej wiadomoci z tamtej i z tej
strony kordonu (nie zawsze s¹ one najwie¿sze, ale to ju¿ cecha kwartalnika). Dzieje siê
bardzo wiele, jedno wydarzenie goni drugie, i trudno siê oprzeæ, by i tych ponurych,
bolesnych, i tych janiejszych nie zanotowaæ i skomentowaæ, bo dopiero razem zestawione, daj¹ obraz sytuacji. G³osy naszych korespondentów i rozmówców upewniaj¹ nas,
¿e taki serwis informacji jest potrzebny  tak¿e po tamtej stronie kordonu.
Sylwetek te¿ coraz wiêcej. Im g³êbiej wchodzi siê w tê problematykê, tym wiêcej
pojawia siê ciekawych i wa¿nych postaci wartych przypomnienia, upamiêtnienia albo po
prostu  odkrycia, i to w dobie ca³kiem wspó³czesnej, exemplum: Marian Krzaklewski
i Alicja Grzekowiak.
Osobny rozdzia³ to ksi¹¿ki i czasopisma. Z wielkim mozo³em usi³ujemy wynotowaæ
bodaj cz¹stkê tej lawiny wydawnictw, artyku³ów, materia³ów, studiów, dotycz¹cych naszego terenu i naszych spraw. Przyda³by siê ca³y instytut i sztab ludzi, którzy by to wszystko
zdo³ali obj¹æ.
To wszystko sprawia, ¿e nadsy³ane nam artyku³y, zawsze ciekawe i warte publikacji
(a w dodatku w wiêkszoci na nasz¹ probê napisane), musz¹ siê czasem przele¿eæ. Ale
na pewno zostan¹ wydrukowane. Proszê nam wiêc wybaczyæ!
Zbli¿a siê Bo¿e Narodzenie i Nowy Rok 1998. Nasza Redakcja zwraca siê przeto
z najserdeczniejszymi ¿yczeniami (i wdziêcznoci¹) w trzy strony:
 do Wspania³ych Sponsorów  Wydzia³u Kultury i Turystyki Urzêdu Wojewódzkiego
w Krakowie oraz do Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta Krakowa, a tak¿e do pp. Ireny Thiel
i dra Adama Wolañczyka w USA;
 do Znakomitych Autorów  wspania³omylnych Pañ i Panów, których wcale to nie
dziwi, ¿e nie otrzymuj¹ od nas honorariów;
 do Kochanych Czytelników, z podziêk¹ za sympatyczny odbiór naszego pisma i za
komplementy, jakimi nas obdarzaj¹.
¯yczenia kierujemy jeszcze w czwart¹ stronê: do siebie samych. Obymy jeszcze
d³ugo mieli takich Sponsorów, takich Autorów i takich Czytelników!
Wszystkiego najlepszego!
Redakcja
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Msza w. w intencji Orl¹t Lwowskich w Bazylice Mariackiej w Krakowie
22 listopada 1997. Koncelebruj¹ ks. infu³at Stanis³aw Ma³ysiak (porodku), o. Norbert Paciora, harcmistrz RP (po lewej) i ks. prof. Józef Wo³czañski (po prawej)

Janina Winowska
A by³o to tak: kto mi opowiedzia³, ¿e
w Warszawie og³oszono mszê w. za Jurka Bitschana. By³o to jasne dla wszystkich,
którzy znaj¹ choæby pobie¿nie historiê
obrony Lwowa w 1918 r. Ta msza to modlitewna pamiêæ o Lwowskich Orlêtach, a pamiêæ o nich to nasz obowi¹zek. Wiêc zwo³ali siê w Warszawie kresowiacy, by wzi¹æ
udzia³ w mszy za Jurka Bitschana, bo niemo¿liwoci¹ by³o wtedy pos³ugiwanie siê
s³owami Obroñcy Lwowa.
Wemy przyk³ad z Warszawy  pomyla³am. I tu w Krakowie te¿ zostanie odprawiona Msza w. za Orlêta. A dzieñ? Utrwalimy rocznicê uwolnienia Lwowa, gdy bêdziemy siê zbieraæ w kociele w dniu 22
listopada. To by³ rok 1976.
Pierwsz¹ mszê w. odprawi³ i homiliê
wyg³osi³ ks. pra³at Stanis³aw Bizuñ. W niewielkim kociele w. Marka zebra³o siê
grono kresowiaków. Mam dot¹d zeszyt,

Moje wspomnienia
w którym zanotowa³am nazwiska i adresy
osób z pewnoci¹ zainteresowanych t¹
spraw¹, a wieci posz³y warszawskimi
metodami  konspiracja zosta³a w pe³ni
zachowana w tych latach lêku i zagro¿enia.
A mia³am dowody przesadnego lêku u kilku
osób, dla których moja ostro¿noæ by³a
jeszcze nie wystarczaj¹ca.
W nastêpnym roku by³o nas ju¿ wiêcej
w tym samym kociele. Ale póniej jego
mury musia³yby siê rozsun¹æ. Przybywali
i m³odzi  nasze dzieci i wnuki, a przede
wszystkim harcerze.
Do Bazyliki Mariackiej przyj¹³ nas ks.
infu³at Jan Koció³ek. Od 1978 r. do dzi s¹
tam celebrowane nasze msze w. w dniu
22 listopada. Odprawia³ je sam albo w koncelebrze ks. Kazimierz Bukowski  mój
dawny uczeñ z Mylenic. Jedynie w roku
1984, w czasie jego naukowego pobytu
w Belgii, mszê odprawi³ ks. pra³at Józef
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Ma³ysiak. Jemu te¿ zawdziêczamy utrwalanie drukiem homilii ks. Bukowskiego. Tekst
otrzymywalimy przed 22 XI, tak ¿e po mszy
moglimy je obecnym rozdawaæ. Nie jest to
jedyny powód, za który trzeba dobremu
ks. Pra³atowi podziêkowaæ, ale o tym  za
chwilê.
Nekrolog o mszy w. za Jurka Bitschana, podpisany przez rodzinê i przyjació³,
ukazywa³ siê w Tygodniku Powszechnym.
Tym zawsze zajmowa³ siê troskliwie p.
Tadeusz Nowak, Obroñca Lwowa z 1918
roku. Jak wzruszaj¹co i z lwowskim humorem opowiada³ o swoich wyczynach na
naszych lwowskich spotkaniach! A zaczê³y
siê one odbywaæ  dziêki niestrudzonemu
kapelanowi rodziny Kresowiaków, ojcu pu³kownikowi Adamowi Studziñskiemu  w
murach klasztoru OO. Dominikanów. I to
ju¿ sta³o siê tradycj¹. Szkicowe sprawozdanie z naszych spotkañ nie odda³oby klimatu panuj¹cego na tych spotkaniach. Trzeba bêdzie jednak wróciæ do tego tematu 
dla pamiêci.
A jeszcze o naszym zwo³ywaniu siê:
co roku kilka osób, g³ównie Krzysia Cios³owska, przygotowywa³o rêcznie drukowane klepsydry, które rozlepialimy przed
kocio³ami w Krakowie. Raz uda³o siê nam
uzyskaæ naprawdê drukowane klepsydry, i
to bez szyfru, a wiêc za Orlêta Lwowskie.
Warto opowiedzieæ tê historiê: zorientowa³am siê, ¿e urzêdniczka przyjmuj¹ca tekst
nie rozumie jego treci: Orlêta Lwowskie.
Gdy kilka dni póniej zg³osi³am siê po odebranie czêci klepsydr, us³ysza³am, ¿e cenzura nie zgodzi³a siê na druk. Uda³am siê
do biura tej wszechmocnej instytucji i 
uda³o siê! £atwo siê domyliæ, ¿e by³ to rok
1981  wielkie zwyciêstwo Solidarnoci.
Wiedzia³am, ¿e w dniu naszej rocznicy
zapowiedziana jest uroczystoæ powiêcenia sztandaru Solidarnoci Kombinatu
Nowej Huty w kociele OO. Cystersów
w Mogile i ¿e na nasz¹ probê jaka delegacja przybêdzie na mszê w. za Orlêta.
Bazylika przepe³niona. Ks. Bukowski jeszcze przed msz¹ mówi od o³tarza  zwracaj¹c siê przede wszystkim do m³odzie¿y harcerskiej  ¿e w Grobie Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie jest pochowany Obroñca
Lwowa. Gdy koñczy te objanienia, w kociele jakie poruszenie: wchodz¹ poczty
sztandarowe. Liczê: jeden, drugi, trzeci 
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jest ich osiemnacie! Ustawiaj¹ siê przed
o³tarzem. Wzruszenie ogólne, w wielu
oczach ³zy. To by³y sztandary z ca³ej Polski.
Górnicy i hutnicy z ca³ego kraju po swoich
uroczystociach zrezygnowali z relaksowego programu i przybyli do Bazyliki Mariackiej. Maj¹ te¿ widocznie w sercu to zabrane
nam polskie Miasto, uhonorowane w roku
1920 Krzy¿em Virtuti Militari. Podziêkowa³
im za to serdecznie ks. Bukowski, a ja zapamiêta³am jeszcze ten moment: gdy wesz³am w t³um, by rozdaæ wydrukowane
homilie, mia³am wra¿enie, ¿e tak by mi je
mog³y wyrywaæ z r¹k dzieci.
Nie zapomnimy o tej spójni narodu 
o hutnikach i górnikach. Wylemy do nich
pisma z podziêkowaniem. U³o¿y³am wraz
z ks. Kazimierzem tekst, jeszcze czekalimy na uzyskanie adresów i  ju¿ nie zd¹¿ylimy ich wys³aæ. Tak niewiele dni po naszych wzruszeniach  13 grudnia  Noc
genera³a  stan wojenny. Mo¿e kto z tamtych niedosz³ych adresatów wemie teraz
do r¹k ten kwartalnik i odczyta tamten nie
dorêczony list sprzed 16 lat:
Rodziny Orl¹t Lwowskich, Obroñców
Lwowa i Ojczyzny w roku 1918 serdecznie
dziêkuj¹ Solidarnoci za udzia³ Waszego
pocztu sztandarowego we Mszy w. w Bazylice Mariackiej w Krakowie w dniu 21 listopada 1981 roku o godz. 17.30. W czasie
Mszy w. modlilimy siê w intencji wszystkich cz³onków Solidarnoci, by Bóg b³ogos³awi³ Wam w pracy nad odnow¹ moraln¹
Ojczyzny.
D³u¿szy list mia³ byæ skierowany do Solidarnoci Nowej Huty. Nawiasem mówi¹c
w owym roku msza w. zosta³a odprawiona
w przeddzieñ rocznicy, w sobotê  to by³
dzieñ odpowiedniejszy ni¿ niedziela.
W tym miejscu wypada z³o¿yæ wyrazy
wdziêcznoci. Dziêkujemy wiêc najpierw ks.
infu³atowi Janowi Koció³kowi za umo¿liwienie nam uczestniczenia w dorocznej
Mszy w. za Lwowskie Orlêta w Bazylice
Mariackiej, i ks. infu³atowi Bronis³awowi Fidelusowi, który nas nadal w tej wi¹tyni corocznie podejmuje. Dalej: Ks. Kazimierzowi Bukowskiemu za wszystkie tamte lata, i
ks. biskupowi Kazimierzowi Górnemu, który odprawi³ nasz¹ Mszê w. i homiliê wyg³osi³ w 1989 roku, ks. infu³atowi Józefowi Ma³ysiakowi, który czyni to od tamtego czasu,
a wreszcie wszystkim ksiê¿om, którzy

uczestniczyli w koncelebrze, w pierwszym
rzêdzie naszemu kapelanowi, ojcu Adamowi Studziñskiemu, i wszystkim przyjacio³om,
którzy uwietniali nasze msze i s³u¿yli nam
pomoc¹. A wiêc: niezawodnemu i tak nam
przyjaznemu prof. Bogus³awowi Grzybkowi
za wspania³¹ grê na organach, Chórowi Cecyliañskiemu, który zawsze budzi wzruszenie pieniami, tak nam drogimi. I pani Ludwice Castori, aktorce lwowsko-krakowskiej
za wielokrotne recytowanie poezji przed

msz¹ w., harcerkom i harcerzom wdziêczne czuwaj.
W modlitwie wiernych, ka¿dorazowo odmawianej, wymieniamy zawsze zas³u¿onych Polaków z Ziem Po³udniowo-Wschodnich: ludzi kultury i nauki, obroñców, duchownych. Prosimy o wstawiennictwo naszych wiêtych, B³ogos³awionych i S³ugi
Bo¿e. Niech to bêdzie jedna z lekcji historii
dla m³odych. Przekazywanie historii to wielki, odpowiedzialny nasz obowi¹zek.

Henryka Kramarz
Ma³opolski Komitet Ratunkowy dla Lwowa, jaki powsta³ w Krakowie 21 listopada
1918, organizowa³ g³ównie pomoc aprowizacyjn¹ dla miasta1, lecz równie¿ sprawowa³ opiekê nad uchodcami ze Lwowa
i Galicji Wschodniej, którzy przybyli do Krakowa, nie maj¹c tu nieraz mo¿liwoci zakwaterowania ani rodków do ¿ycia.
Znalaz³o to m.in. odbicie w Sprawozdaniu z dzia³alnoci Ma³opolskiego Komitetu
Ratunkowego dla Lwowa, które sporz¹dzone zosta³o przez prezesa zarz¹du komitetu, profesora Wydzia³u Lekarskiego UJ, Stanis³awa Ciechanowskiego. Sprawozdanie to
uleg³o zniszczeniu.
Autor zdeponowa³ spisan¹ przez siebie
relacjê w Akademii Umiejêtnoci w Krakowie, z przeznaczeniem dla Polskiego Archiwum Wojennego (PAW). Materia³y dotycz¹ce sprawy polskiej w czasie tocz¹cej siê
wojny, gromadzone od roku 1915 do 1921
i uzupe³niane póniej w ramach akcji tworzenia Polskiego Archiwum Wojennego,
zosta³y decyzj¹ Rady Archiwalnej z 16
kwietnia 1922 r. przekazane Centralnej
Bibliotece Wojskowej w Warszawie jako
wieczysty depozyt (350 fascyku³ów) i razem z ni¹ sp³onê³y we wrzeniu 1939 r.
Profesor S. Ciechanowski by³ lekarzem,
ale znakomicie wyczuwa³ historyczn¹ wa¿noæ sporz¹dzonego dokumentu. Przygotowa³ wiêc równie¿ jego 30-stronicowe
streszczenie i przekaza³ je w 1924 r. do

zbioru rêkopisów Biblioteki Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Lwowie za
porednictwem profesora tamtejszego Uniwersytetu, Oswalda Balzera, jednego z organizatorów PAW-u. Streszczenie to, nazwane przez autora skróconym rysem czynnoci, przetrwa³o do czasów dzisiejszych
i jest przechowywane we Lwowie2. Stanowi
ono niekompletne, ale bardziej ca³ociowe
ujêcie ma³opolskiej akcji ratunkowej ni¿
przyczynki w aktach rozproszonych oraz
komunikaty w prasie, zw³aszcza krakowskiej, lwowskiej, warszawskiej, dotycz¹ce
pojedynczych zdarzeñ, epizodów, ofiarodawców3.
Pomoc¹ zorganizowan¹ przez centralê
krakowsk¹ objêci zostali uchodcy ze Lwowa i Galicji Wschodniej, przebywaj¹cy
w Krakowie i okolicy. W tym celu powo³ano
specjalny oddzia³ Ma³opolskiego Komitetu
Ratunkowego o nazwie Pomoc dla Uchodców. Kierowa³ nim m³ody, w 1918 r. habilitowany profesor jêzykoznawstwa i slawistyki
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Tadeusz
Lehr-Sp³awiñski.
W oddziale Pomoc dla Uchodców wyodrêbniono kilka sekcji, miêdzy innymi zapomogow¹, mieszkaniow¹, aprowizacyjn¹.
Anga¿owa³y siê w nich szczególnie aktywnie osoby ze rodowiska akademickiego,
np. prof. Stanis³aw To³³oczko z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, profesor
Leon Wachholz z UJ.
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Polska Kazimierza Wielkiego. Czarnym punktem zaznaczono Lwów

Sekcja zapomogowa przyzna³a zasi³ki
o ³¹cznej wartoci 1 469 koron dwustu piêædziesiêciu szeciu rodzinom, z których ka¿da otrzyma³a od 20 do 300 K.
Sekcja mieszkañ i schronisk zakwaterowa³a 190 rodzin i kilkaset osób samotnych: 20 rodzin przyjêli krakowianie do
swoich mieszkañ; dla pozosta³ych urz¹dzono 4 schroniska4. Ksi¹dz biskup Adam Stefan Sapieha odda³ do dyspozycji Komitetu
Ratunkowego gmach Seminarium Duchownego, ale z niego nie skorzystano z powodu awarii centralnego ogrzewania.
Pomoc¹ aprowizacyjn¹ objêto 528 rodzin (oko³o 2000 osób)5. Wprawdzie dotacje przypadaj¹ce na osobê by³y niewielkie
(np. 63 dkg m¹ki, 18 dkg cukru, 10 dkg
s³oniny), ale ceniono sobie wszystko, co
pomaga³o przetrwaæ. Zamo¿niejsi p³acili za
otrzyman¹ ¿ywnoæ niewielkie kwoty, które
przekazywane by³y do sekcji zapomogowej.
Uchodcy lwowscy w Krakowie otrzymywali tak¿e bezp³atne obiady w kuchniach miejskich, przepustki wojskowe i tañsze lub
darmowe bilety kolejowe, co u³atwia³o im
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podró¿owanie. Komunikaty na temat pomocy wiadczonej uchodcom oraz mieszkañcom Lwowa pojawia³y siê w prasie6.
Form¹ pomocy by³o równie¿ udzielenie
upowa¿nienia na kupowanie ¿ywnoci
w Krakowie po niskich cenach, to znaczy
wed³ug taryfy wojskowej (405 625 K za
wagon prowiantu).
Dzia³alnoæ Ma³opolskiego Komitetu dla
Lwowa przed³u¿y³a siê do jesieni 1919 r.
mimo ¿e walki w miecie zakoñczy³y siê 22
listopada 1918 r. Trwa³y jednak operacje
zmierzaj¹ce do odciêcia Lwowa od zachodu. Stan okr¹¿enia potêgowa³ k³opoty aprowizacyjne, sanitarne, energetyczne, w których rozwi¹zywaniu pomaga³a Ma³opolska.
Po 22 XI koncentrowano siê jednak g³ównie na otaczaniu opiek¹ przebywaj¹cych w
Krakowie uchodców oraz dostarczaniu
opa³u, narzêdzi chirurgicznych, medykamentów, rodków sanitarnych, bielizny i
¿ywnoci do szpitali lwowskich.
Ma³opolski Komitet Ratunkowy dla Lwowa zdo³a³ do koñca maja 1919 r. za³atwiæ
1307 spraw, a do jesieni tego¿ roku jesz-

cze 42. By³y to nie tylko wysy³ki ¿ywnoci,
ale równie¿ wydawanie zawiadczeñ urzêdowych, udzielanie porad prawnych, odnajdywanie osób zagubionych itp. Przez kasê
g³ówn¹ Komitetu przesz³o ponad 1 650 000 K,
które zosta³y rozdysponowane co do halerza. Dokumentacjê kasow¹ sprawdza³a
komisja kontroluj¹ca z profesorem zoologii
UJ dr. Micha³em Siedleckim na czele.
Komitet krakowski wspó³dzia³a³ z innymi organizacjami podobnego typu oraz
z rozmaitymi czynnikami spo³ecznymi i stowarzyszeniami filantropijnymi, jak np. z krakowskim Komitetem Ksi¹¿êco-Biskupim,
z Krakowskim Komitetem Obrony Kresów
Wschodnich, z Komitetem Opieki nad Ofiarami Wojny Kresowej, z Organizacj¹ S³uchaczek Uniwersytetu Jagielloñskiego, z
akcj¹ organizowania wakacji dla m³odzie¿y
lwowskiej o nazwie Dzieci na wie, z Towarzystwem Ochrony Dziecka we Lwowie,
z akcjami na rzecz pomocy uczniom-¿o³nierzom oraz niezamo¿nej m³odzie¿y szkó³
lwowskich w ogóle, a tak¿e na rzecz ubogich wdów po poleg³ych.
18 stycznia 1919 roku zosta³y nawi¹zane kontakty miêdzy Ma³opolskim Komitetem Ratunkowym w Krakowie a analogicznym Wielkopolskim Komitetem w Poznaniu. MKR na probê delegacji z Poznania
podj¹³ siê przekazywania do Wielkopolski
wiadomoci o sytuacji we Lwowie oraz u³atwiania Poznaniowi ³¹cznoci kolejowej ze
Lwowem. Wed³ug oceny prof. S. Ciechanowskiego, Komitet Wielkopolski dzia³a³
najbardziej efektywnie ze wszystkich komitetów pomocy dla Lwowa, jakie istnia³y na
ziemiach polskich. Wielkopolska darowa³a
Lwowowi 6 du¿ych poci¹gów ¿ywnoci po
4263 wagonów w ka¿dym, czyli  jak szacowano  oko³o 5 tysiêcy ton (wartoci
kilkunastu milionów koron); ponadto 100 000 K
gotówki. W drodze powrotnej ze Lwowa
zabierano dzieci, by w Wielkopolsce przeczeka³y wojnê. Poci¹gi transportowe z Wielkopolski by³y na terenie Galicji Wschodniej
ostrzeliwane przez Ukraiñców, zw³aszcza
drugi z wyekspediowanych, który 21 lutego
1919 r. znalaz³ siê w Przemylu. Trzy osoby
z obs³ugi tego poci¹gu ponios³y mieræ.
Gorzej uk³ada³a siê wspó³praca Komitetu krakowskiego z Warszawskim Komitetem Pomocy dla Lwowa oraz z powstaj¹cymi w³adzami centralnymi, zw³aszcza z Mi-

nisterstwem Aprowizacji. Krakowianie podejrzewali, ¿e Komitet Warszawski uwa¿a³
siê za jedyny organ upowa¿niony do koordynowania akcji ratunkowej, ¿e nie docenia³ roli Krakowa i stwarza³ problemy utrudniaj¹ce Ma³opolskiemu Komitetowi rozmach
terytorialny w dzia³aniu.
Komitet krakowski pomaga³ (g³ównie
u³atwia³ przewozy) kilku komitetom w by³ej
Kongresówce, dzia³aj¹cym niezale¿nie od
Warszawy, np. komitetowi w Miechowie
i tamtejszemu Ko³u Pañ Stra¿nica, komitetom w Busku i w gminie Zborów, Komitetowi M³odzie¿y Radomskiej, a tak¿e wspó³pracowa³ z ks. Trzeciakiem w Czêstochowie, który z kolei za³atwi³ sprawê wywozu z
Kongresówki darów, wbrew protestom Ministerstwa Aprowizacji.
Akcja z 1918/1919 roku, której moglibymy nadaæ miano CracoviaLeopolis, stanowi piêkny przyk³ad wiêzi i solidarnoci
miêdzy mieszkañcami miast polskich, zagro¿onych nieszczêciem wojny.

Przypisy
Zob. H. Kramarz, Kraków dla Lwowa w czasie
wojny polsko-ukraiñskiej 1918/1919. Cracovia
Leopolis, nr 4 (8) 1996, s. 1518, oraz uzupe³nienie, nr 1 (9) 1997, s. 48.

1

2
W Dziale Rêkopisów tzw. Biblioteki Naukowej
im. W. Stefanyka, pod star¹ sygnatur¹: Manuscripta Instituti Ossoliniani 5278/I. Zosta³o udostêpnione autorce w 1988 r.

Np. w Czasie, Nowej Reformie, G³osie Narodu, Ilustrowanym Kurierze Codziennym, Monitorze Polskim, Kurierze Lwowskim, Gazecie
Wieczornej.
3

4
W budynku szkolnym przy ul. Lwowskiej, u Sióstr
Felicjanek przy ul. Smoleñsk, w lokalu uniwersyteckim przy ul. Go³êbiej, w Bursie Akademickiej
przy ul. Garbarskiej.
5
Rozdano im 1275 kg m¹ki, 368 kg cukru, 1915
kg cebuli, 72 kg grochu, 85 kg kaszy, 79 kg
grysiku, 300 kg s³oniny, 200 konserw, ponadto
pewn¹ bli¿ej nie okrelon¹ w sprawozdaniach
iloæ soli, makaronu, wêdlin, jaj, chleba, ziemniaków, myd³a, wiec i zapa³ek.
6
Np. w Czasie, G³osie Narodu, Nowej Reformie, IKC, Monitorze Polskim.
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Z Tadeuszem
Franiszynem

rozmawia Janusz M. Paluch

 Interesuj¹cy siê histori¹ II wojny wiatowej, szczególnie dziejami oddzia³ów
partyzanckich na ziemiach polskich, zapewne znaj¹ Pana. Wszak jest Pan autorem jedynego oryginalnego filmu obrazuj¹cego ¿ycie partyzantów. Ja chcia³em porozmawiaæ z Panem o roku 1918
i Obronie Lwowa. To tam zaczê³a siê
Pañska walka o Polskê Niepodleg³¹.
 Tak. To, ¿e znalaz³em siê w tym czasie
we Lwowie, by³o zwyk³ym przypadkiem.
To by³o ju¿ tak dawno. I ta ostatnia, II wojna
wiatowa wiele zatar³a w pamiêci z pierwszych lat Rzeczypospolitej. Zanim zaczniemy rozmawiaæ o tamtej walce, chcia³bym
zaznaczyæ, ¿e by³em wychowywany w rodzinie patriotycznej. Kiedy mia³em 6 lat i poszed³em do szko³y powszechnej pod zaborem austriackim, kazano mi tam piewaæ
Bo¿e, wspieraj, Bo¿e, ochroñ Cesarza.
By³em tym wzburzony. Pyta³em, dlaczego
ka¿¹ nam to piewaæ, co nas Polaków
obchodzi jaki cesarz? Mamusia powiedzia³a mi wtedy, ¿e jestemy w niewoli i musimy
s³uchaæ, mówiæ i robiæ to, co nam zaborca
ka¿e. Trzeba jednak by³o paru lat, by sens
tego, co mi wtedy mówi³a mamusia, zrozumieæ. Gdy w czasie I wojny wiatowej Józef
Pi³sudski zacz¹³ tworzyæ Legiony, by³em
jego zwolennikiem. On by³ dla mnie wzorem prawdziwego Polaka. Pod koniec padziernika 1918 roku wyjecha³em z tatusiem
z Tarnopola, gdzie mieszkalimy, do Lwowa, by zdaæ III klasê gimnazjaln¹. Zamieszkalimy u mojej ciotki przy ul. Gródeckiej
127. Mia³em wtedy 15 lat. By³em opóniony
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w nauce, przecie¿ by³a wojna i szko³y by³y
pozamykane. Oczywicie w zamierzonym
terminie tych egzaminów nie zd¹¿y³em
zdaæ. Ukraiñcy, otrzymawszy broñ od Austriaków, 31 padziernika zajêli Lwów. Po
apelu, by broniæ polskiego Lwowa, ju¿ 1 listopada wybuch³y walki. Wtedy postanowi³em zg³osiæ siê ochotniczo do Obrony Lwowa. Zameldowa³em siê do punktu zbornego, chyba na Zamarstynowie ju¿ 2 listopada. Przydzielono mnie do IV odcinka, tzw.
Dworzec G³ówny  Persenkówka. Dowódc¹ tego oddzia³u by³ kapitan Pieracki. Ten
sam, który w 1934 r. zosta³ zamordowany
przez Banderê w kawiarni przy ul. Foksal
w Warszawie. Dosta³em karabin manlicher,
ciê¿ki, du¿y. Ledwo mog³em go unieæ.
A strzelaæ mog³em tylko z pozycji le¿¹cej
albo opieraj¹c go na jakim murze.
 Czy pamiêta Pan swój pierwszy oddany strza³?
 Tak. By³o to nieprzyjemne, doæ bolesne
uczucie kopniêcia w ramiê.
 Jakie by³y zadania oddzia³u, w którym
Pan walczy³?
 G³ównym naszym zadaniem by³a s³u¿ba
wartownicza. Pilnowalimy magazynów
w rejonie Dworca G³ównego. Z tak¹ ciê¿k¹
broni¹, jako dzieci, nie bylimy u¿yteczni
w potyczkach ulicznych. Ja by³em drobny
i szczup³y, wyniszczony trzema latami wojny, za wiele si³ nie mia³em. Chocia¿ kilka
razy bra³em udzia³ w potyczkach, bo przecie¿ Ukraiñcy atakowali magazyny. Naszym
zadaniem by³o jednak pilnowanie magazynów, tak wiêc odpieralimy ataki, pozostaj¹c na swoich stanowiskach.
 Tato ani ciocia nie zabronili Panu iæ na
wojnê? By³ Pan wtedy przecie¿ dzieckiem!
 Nikt mi nic nie mówi³. Nie zabrania³. Tylko
powiedzia³em, ¿e idê broniæ Lwowa... Tato
pochodzi³ te¿ z rodziny patriotycznej, sam
politycznie sympatyzowa³ z socjalistami, ale
nie takimi, którzy zdradzaj¹ Ojczyznê. Prezesem socjalistów w Tarnopolu by³ Kurzaba, ten sam, który za czasów PRL zamordowany zosta³ w wiêzieniu we Wronkach.
A ciocia? Ona córkê do obrony pos³a³a...
Stefania Franiszynówna spoczê³a w ósmej
Katakumbie Cmentarza Orl¹t Lwowskich,
jako jedna z 40 bohaterskich Obroñców
Lwowa. Mia³a 18 lat. By³a sanitariuszk¹.
Zginê³a na Persenkówce. Poszukiwa³a rannych, kiedy ruszy³ atak Ukraiñców. Pocisk
trafi³ w gniazdo karabinu maszynowego.
Obs³uga zosta³a ciê¿ko raniona lub zabita.
Wtedy ona zaczê³a strzelaæ do Ukraiñców.

Strzela³a do ostatniego naboju. Ukraiñcy
zak³uli j¹ bagnetami. Nie pomóg³ jej ani
czerwony krzy¿, ani to, ¿e by³a dziewczyn¹.
 Kiedy dla Pana skoñczy³a siê Obrona
Lwowa?
 Dosyæ szybko. Gdy tylko Lwów zosta³
uwolniony od Ukraiñców, zdaje siê 23 listopada, stan¹³em do raportu u kapitana Pierackiego, z prob¹ o zwolnienie ze s³u¿by
w zwi¹zku z koniecznoci¹ zdania egzaminów. Rzeczywicie w gimnazjum na £yczakowie zda³em egzaminy i wróci³em do Tarnopola.
 Dzisiaj mówimy o tych wydarzeniach
jêzykiem beznamiêtnym... A przecie¿ to
by³y 22 dni i noce pe³ne grozy i mierci...
 Tak jak panu powiedzia³em, wielu szczegó³ów nie pamiêtam, choæ gdy mylê o tam-

Archiwum

tych listopadowych dniach, przed oczami
przesuwaj¹ mi siê obrazy, jak na niemym
filmie. Szkoda, ¿e nie mo¿na ich utrwaliæ.
 Czy po tych dniach zosta³y Panu jakie
pami¹tki, zdjêcia?
 Wszystko, co by³o, musia³a zniszczyæ mamusia w roku 1920, kiedy do Tarnopola
wkroczyli bolszewicy.
 Dziêkujê Panu za rozmowê.
TADEUSZ FRANISZYN zmar³ 3 czerwca
1996 r. w wieku 93 lat. By³ Obroñc¹ Lwowa
w 1918 r., uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., walczy³ w partyzantce (ps. Jagoda), by³ twórc¹ filmowej kroniki z lat okupacji
hitlerowskiej, pe³ni³ funkcjê honorowego prezesa
Zarz¹du G³ównego wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej.

Przemówienie Genera³a Romana Abrahama

wyg³oszone w dniu 2 listopada 1975 r. w kociele OO Paulinów w Warszawie, podczas ods³oniêcia i powiêcenia tablicy Pamiêci Narodowej ku czci Nieznanego ¯o³nierza  Lwowskiego Orlêcia, w 50. rocznicê z³o¿enia Jego zw³ok w warszawskim Panteonie Chwa³y Narodu Polskiego.

Ojczyzno wiêta b¹d pozdrowiona
Przez tych co z dum¹ za Ciebie gin¹.
Z tym modlitewnym zawo³aniem zerwa³ siê
polski Lwów w dniu 1 listopada 1918 roku do
walki w obronie Miasta i Kraju. Pad³ ¿o³nierz
polski, skrwawion¹ czaszk¹ uderzaj¹c o bruk
ZAWSZE WIERNEGO MIASTA. Ginê³a setkami m³odzie¿ i starsi wiekiem obywatele,
a w niejednym grobie legli ojciec i syn.
2850 Obroñców Lwowa spoczê³o na Cmentarzu Lwowskich Orl¹t, na tym naszym polskim Campo Santo, w sercach za ca³ej Polski od¿y³y niezatarte obrazy tamtych wielkich, pe³nych krwi, grozy i zaciêtej obrony
wiêtego ognia i ofiary, rozpaczy i najwy¿szej chwa³y.
Pad³ gdzie pod Lwowem za Polskê,
Nikt nie wie jak siê nazywa³,
Z czyim imieniem na ustach
Pod gradem kul dogorywa³.
Nikt nie wie czy w oczach mia³ czarn¹
Burzê, czy chabry polne,
Nikt nie wie przy czyim stole
Jest miejsce dzi po Nim wolne.
Wsi¹k³ w ziemiê razem z imieniem,
Jak dym rozp³yn¹³ siê bia³y
I le¿y w Chwale Najwy¿szej,
On, bez imienia i chwa³y.
Dzisiejsza piêædziesi¹ta rocznica dnia oraz
wizja sprzed pó³ wieku, kiedy sk³adalimy
Jego Prochy w stolicy Pañstwa, przywracaj¹

pamiêci triumfalny pochód ze Lwowa do
Warszawy za trumn¹ Nieznanego ¯o³nierza, symbolu wszystkich zbrojnych wysi³ków
Narodu. Idzie za trumn¹ Lwowskiego Orlêcia ca³a wdziêczna Rzeczpospolita, czcz¹c
wszystkich naszych poleg³ych Bohaterów,
w ci¹gu stukilkudziesiêcioletnich a zwyciêstwem uwieñczonych walk o niepodleg³oæ
Ojczyzny. Sztandary wszystkich pu³ków
chyl¹ siê w ho³dzie przed Nim. Prezydent
Rzeczypospolitej, Rz¹d in corpore, Duchowieñstwo, t³umy m³odzie¿y w ¿a³obnej ciszy. ¯adnych przemówieñ, tylko z dala odg³osy dzwonów kocielnych i salw artyleryjskich, ¿egnaj¹cych tych wszystkich, którzy
swoim VIRTUTE MILITARI POLONIAM RESTITUERUNT.
Tak czcilimy Orlê Lwowskie za Jego najpiêkniejszy i najwiêkszy z czynów w historii
ostatniej doby.
Koñczê s³owami inwokacji wielkiego Kanclerza Koronnego:
W usta im komendê zwyciêstwa w³o¿ê,
Z popio³u wskrzeszê epos ich czynów.
Na wszystkich trumnach pieczêcie po³o¿ê,
Znak, ¿e legli Ojczynie w ofierze godni Jej synów.
Proszê Ojca Przeora o ods³oniêcie Tablicy Pamiêci Narodowej ku czci Nieznanego
¯o³nierza wraz z Ziemi¹ Lwowsk¹ w naszym
kociele.
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Z Romanem Aslerem
rozmawia
Janusz M. Paluch

 Siedzimy przy kawie w centrum Krakowa. Jest jesieñ 1995 roku. Czy mo¿e nas
Pan przenieæ prawie 80 lat wstecz do
swego rodzinnego Lwowa, którego broni³ Pan jako ma³e dziecko?
 To nie bêdzie takie proste. Minê³o tyle lat.
A pan chce, ¿ebym mówi³ o dwudziestu
dwóch dniach... Wiem, ¿e to by³y szczególne dni. Ale w moim ¿yciu to nieca³y miesi¹c!
 Ale spróbowaæ chyba nale¿y?
 Mieszka³em wtedy z rodzicami we Lwowie przy ul. Polnej 15, na parterze. Potem
zmieniono nazwê tej ulicy na Lwowskich
Dzieci. Podkreli³em, ¿e mieszka³em na
parterze, bo uciek³em przez okno z domu
do szko³y im. Konarskiego, gdzie mieci³o
siê dowództwo 3. odcinka Obrony Lwowa.
 Ile mia³ Pan wtedy lat?
 Piêtnacie.
 Który to by³ dzieñ?
 Ju¿ nie pamiêtam. Ale by³ to sam pocz¹tek Obrony Lwowa, pierwsze dni listopada.
By³o deszczowo. Taki ponury i deszczowy
dzieñ jak w tej s³ynnej piosence. By³em
wtedy chory na grypê. Mama trzyma³a mnie
w ³ó¿ku. Nie pozwala³a ruszyæ siê na krok.
Wiedzia³a, ¿e Lwowa broni¹ dzieci. Dlatego musia³em uciekaæ przez okno. W domu
rodzice s³yszeli, co dzieje siê we Lwowie.
I ¿e do walki zg³aszaj¹ siê dzieci. Bali siê
o mnie, ¿e te¿ pójdê walczyæ na front.
 Ta Pañska ucieczka z domu by³a taka
zwyczajna? Bez przygotowania? Chcia³
Pan iæ walczyæ?
 Tak, chcia³em walczyæ. Ale le¿a³em chory
w ³ó¿ku. I w³aciwie do tej ucieczki zdopingowa³ mnie kolega ze szko³y. Jak dzi pamiê-
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tam, zastuka³ w okno. Uchyli³em je, a on mówi:
Roman uciekaj ze mn¹ na front. Ukraiñcy
zajmuj¹ Lwów. Trzeba broniæ miasta!
 Jak wygl¹da³ w te dni Lwów?
 Mogê tylko powiedzieæ, jak wygl¹da³ Lwów
na 3. odcinku. Rozkopane ulice. Powywracane s³upy telefoniczne. Zwoje drutów na
ulicach. Ogród Jezuicki te¿ porozkopywany.
Okopy, groby... To wszystko, co pamiêtam!
 Jak Pan zapamiêta³ swój pierwszy
dzieñ wród Obroñców Lwowa?
 Zg³osi³em siê do Komendy Odcinka nr 3,
do kapitana Baczyñskiego. Zosta³em przeznaczony do oddzia³u, którego g³ównym
zadaniem by³o donoszenie amunicji z magazynu na front, do okopów w Ogrodzie
Jezuickim. Jako mali ch³opcy bralimy tamy amunicji do karabinów maszynowych
i zanosilimy je chy³kiem pod murami domów do okopów. To by³o jakie pó³ kilomentra pod obstrza³em. By³o nas 68 ch³opaków. Amunicjê donosilimy zawsze wczesnym rankiem. Wtedy strzelanina by³a
mniejsza. Najgorzej by³o w ci¹gu dnia.
Wtedy kule sypa³y siê na nas ze wszystkich stron. Ale nie by³o tak ³atwo nas trafiæ.
Stacjonowalimy w szkole. Tam te¿ by³a
kuchnia polowa. Posi³ki gotowa³y kobiety
z Czerwonego Krzy¿a. Jedlimy miêsne
konserwy z austriackich koszar. Ale najbardziej smakowa³a mi grochówka... Tak naprawdê ja wtedy nie zdawa³em sobie do
koñca sprawy, ¿e to jest prawdziwa wojna.
Myla³em, ¿e to jest strzelanina, która za
chwilê ustanie i zaraz wrócimy do domu.
 Jak wygl¹da³y wasze wolne chwile?
 Najczêciej odpoczywalimy. Nikomu nie
by³o do miechu. Same k³opoty. Tu jeden
chory. Tam inny, le¿¹cy pod cian¹ ranny
jêcza³. Nie tak wyobra¿a³em sobie wojnê.
Mia³em przecie¿ tylko piêtnacie lat... Ja
ca³y czas by³em przeziêbiony i nie czu³em
siê najlepiej. Wtedy pierwszy raz zetkn¹³em siê ze mierci¹. W pierwszym momencie nie mog³em patrzeæ na rannych i zabitych. Ba³em siê. Ogarn¹³ mnie prawdziwy
strach. Póniej ju¿ siê o tym nie myla³o,
tylko byle omin¹æ niebezpieczeñstwo.
W Ogrodzie Jezuickim pod obstrza³em musia³em siê okopywaæ. I gdy ju¿ wiedzia³em,
¿e Ukraiñcy nie mog¹ mnie dostrzec, to
wtedy nawet strach mija³. Poza tym nie
zdawa³em sobie sprawy, ¿e ja te¿ mogê
straciæ ¿ycie! Gdy siê jest ch³opakiem w wieku 15 lat, nie myli siê o mierci. Wiedzia³em, ¿e do mnie strzelaj¹, ale nie dopuszcza³em myli, ¿e mnie dosiêgnie kula.

 Jednak dosiêga³a innych...
 Tak. Byli moi koledzy i zabici i ranni. Rannymi opiekowali siê sanitariusze. A zabitych chowalimy p³ytko w Ogrodzie Jezuickim. Nie by³o pogrzebów.
 Pan wtedy zetkn¹³ siê pierwszy raz
z broni¹.
 Po jakich trzech dniach noszenia amunicji mia³em ju¿ swój karabin. By³ to bardzo
ciê¿ki jednostrza³owy manlicher. Wtedy te¿
dosta³em stanowisko na froncie w Ogrodzie Jezuickim i kazali mi strzelaæ do wroga. Nie ba³em siê. Kapitan mi mówi³:  Jak
zobaczysz, ¿e który wystawia g³owê, celuj
i strzelaj! I strzela³em, choæ bola³o mnie
ramiê. Bra³em te¿ udzia³ w wypadach. To
by³o straszne. Ciê¿ki karabin. A tu trzeba
pêdziæ piêæ kroków w przód i na ziemiê.
Ewentualnie prze³adowaæ karabin i oddaæ
strza³, i znowu kilka kroków w przód. Jednej
nocy skierowano nas na cmentarz, gdzie
bardzo siê ba³em i nawet chcia³em uciekaæ, ale obowi¹zek zwyciê¿y³  p³aka³em
i wo³a³em: Mamo, Mamo... Bra³em udzia³
w zdobywaniu dyrekcji kolei. Potem w epizodzie z samochodem pancernym... W warsztatach kolejowych zbudowano wtedy auto
pancerne! By³ to zwyk³y samochód, który
obito grub¹ blach¹. Jego ¿ywot by³ jednak
krótki. Dostalimy polecenie, by pod jego
os³on¹ zbli¿yæ siê do Ukraiñców i wyrzuciæ
ich z zajmowanych pozycji. Ruszylimy.
Auto szybko wpad³o w g¹szcze drutów telefonicznych le¿¹cych na ulicy. Ko³a zosta³y zablokowane. Samochód nie móg³ ruszyæ
ani do przodu ani do ty³u. My dostalimy
rozkaz, aby siê wycofaæ.
 Co na to wszystko rodzice?
 By³o mi ich bardzo ¿al. Szczególnie mamy. Ona wiedzia³a, co to znaczy wojna.
Maria Asler z domu Bêbnowicz by³a córk¹
Micha³a, powstañca z 1863 roku. P³aka³a.
W koñcu siê rozchorowa³a. Uda³o jej siê
znaleæ mnie. Dotar³a do mojego dowódcy.
Prosi³a, ¿eby mnie zwolniono... Ale to nie
by³ obóz harcerski. Zreszt¹ ja nigdy bym
nie odszed³ z oddzia³u.
 Po Pañskim szczêliwym powrocie rodzice byli chyba szczêliwi?
 Krótko. W 1920 roku uciek³em znowu, by
walczyæ z bolszewikami...
 Dziêkujê Panu za rozmowê.
Mgr in¿. ROMAN ASLER, ur. w 1904 r. we Lwowie, absolwent Politechniki Lwowskiej. Zmar³
w marcu 1997 roku.

ORMIAÑSKA
I
STANIS£AWOWSKA
Janina Ziomek-Stobiñska
Stanis³awów szczyci³ siê kilkoma wspania³ymi kocio³ami. Jednym z nich by³ koció³ ormiañsko-katolicki. Zbudowano go
w stylu pónego baroku polskiego, a zaliczany by³ do najpiêkniejszych obiektów sakralnych w Grodzie Rewery1. Po¿ar i dzia³ania wojenne w czasie I wojny wiatowej
doprowadzi³y do zniszczenia wi¹tyni, a do
jej odbudowy przyst¹pi³ dopiero w roku 1919
ks. Franciszek Komusiewicz, mianowany
proboszczem kocio³a ormiañskiego. Praca przeprowadzona w ci¹gu 10 lat by³a
ogromna, a wynik imponuj¹cy. Z budowli
chyl¹cej siê ku ruinie powsta³o dzie³o budz¹ce podziw. Koció³ ten nazwano sakralnym salonem Stanis³awowa. Jego najwiêkszym skarbem by³ XVII-wieczny obraz Matki
Bo¿ej £askawej, kopia Jasnogórskiej Pani,
który powsta³ na zamówienie mieszczanina stanis³awowskiego Doniga. W wieku
XVIII wieku zacz¹³ s³yn¹æ ³askami, umieszczono go wiêc w g³ównym o³tarzu, nad
którym wisia³ okr¹g³y wizerunek Boga Ojca
w okaza³ych barokowych ramach.
Ks. F. Komusiewicz podj¹³ myl o koronacji obrazu. Wyznaczono nawet datê uroczystoci  30 maja 1937 roku. Gród Dziewicy, jak szczytnie od tego obrazu nazwano Stanis³awów, przygotowywa³ siê starannie do wielkiego wiêta. Niestety ks. Komusiewicz zmar³ przed koronacj¹. Dzie³a
dokoñczy³ ks. Leon Isakowicz. Utworzono
komitet, w którego sk³ad weszli przedstawiciele w³adz wieckich, wojskowych i kocielnych. Nie sk¹piono trudów i pieniêdzy na
uwietnienie uroczystoci. Miasto wspaniale
owietlone tonê³o w kwiatach. Ale gród nasz
przygotowywa³ siê równie¿ duchowo.
W Stanis³awowie mieszkali ludzie ró¿nych
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wyznañ, nie odczuwa³o siê jednak ró¿nic
w wierze czy narodowoci. Odby³o siê solenne triduum w trzech obrz¹dkach: ormiañskim, ³aciñskim i grekokatolickim.
W czasie koronacji Stanis³awów goci³
w swych murach przedstawicieli Episkopatu, na czele z prymasem Polski kardyna³em Augustem Hlondem, ca³¹ Kapitu³ê
Ormiañsk¹, duchownych wspólnot ormiañskich z Wiednia, Bukaresztu, oraz wielu
dostojników wieckich.
Koronatorem by³ ks. arcybiskup Józef
Teodorowicz, który przed 50 laty odprawi³
przed tym obrazem swoj¹ pierwsz¹ mszê
w. Dostojeñstwo, powaga i wspania³a
oprawa uroczystoci koronacyjnych przekroczy³y najmielsze oczekiwania i wyobra¿enia. Wed³ug ówczesnych zapisów by³a
to jedna z najwspanialszych koronacji, gromadz¹ca na Kresach wiernych z ca³ej
niemalPolski.
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17 wrzenia 1939 roku oznacza³ dla nas,
Polaków na Kresach, koniec wszystkiego,
co piêkne i dobre na tej ziemi. £askawa
Pani by³a nasz¹ tarcz¹ obronn¹. Przed Ni¹
wyp³akiwalimy nasze m³ode, zawiedzione
nadzieje i nasze lêki.
W 1944 roku, po mierci ks. Isakowicza,
kustoszem sanktuarium zosta³ wywiêcony przez abpa Teodorowicza dotychczasowy wikary ks. Kazimierz Filipiak. Nie by³ on
ormianinem, ale tak bardzo umi³owa³ liturgiê i tradycje tego Kocio³a, ¿e sta³ siê  jak
sam mawia³  prawdziwym ormianinem.
W roku 1946 w³adze sowieckie wyda³y
ks. Filipiakowi nakaz opuszczenia Stanis³awowa. Ksi¹dz obawia³ siê konfiskaty Cudownego Obrazu, dlatego przekaza³ go zaufanej rodzinie, a wraz z nim korony, sukienki i wota, by przewioz³a ten bezcenny
skarb do zachodniej Polski. Kiedy Ksi¹dz
dotar³ w maju 1946 do Opola, obraz by³ ju¿

po tej stronie. Niestety trudno by³o Ksiêdzu
znaleæ w³aciwe miejsce dla Stanis³awowskiej Pani. Przez 10 lat obraz pozostawa³
w jego rodzinnym domu w Tymbarku.
W 1958 r. ks. Filipiak zwróci³ siê do Kurii
Biskupiej w Gdañsku z propozycj¹ podjêcia pracy duszpasterskiej na terenie Gdañska. Ofertê przyjêto i wyznaczono koció³
w. Piotra i Paw³a na Starym Przedmieciu.
Koció³ by³ bardzo zniszczony przez dzia³ania wojenne. Zaraz po przybyciu tam ks.
Kazimierz ulokowa³ obraz w bocznej kapliczce i rozpocz¹³ energiczne dzia³ania na rzecz
odbudowy wi¹tyni. Napotka³ powa¿ne
utrudnienia ze strony w³adz miasta, które
poleci³y zamkniêcie kocio³a pod pretekstem prowadzenia prac budowlanych bez
zezwolenia. Walka o koció³ trwa³a przez
18 lat. Ks. Filipiak czu³ siê bardzo osamotniony. Nie mia³ nastêpcy, któremu móg³by
powierzyæ dokoñczenie prac nad sanktuarium oraz przekazaæ ideê pielêgnowania
tradycji i odrêbnoci ormiañsko-polskiej.
Ks. Kazimierz Filipiak po d³ugiej chorobie zmar³ 26 wrzenia 1992 r. Jego mieræ
pogr¹¿y³a nas, stanis³awowian, w ogromnym smutku. Co bêdzie z Cudownym Ob-

razem? Jakie bêd¹ jego dalsze losy? Pani
£askawa zatroszczy³a siê jednak o nastêpcê swojego opiekuna. Nowym kustoszem
zosta³ ks. Cezary Annusewicz, doskona³y
organizator, energiczny, pe³en inwencji
i powiêcenia kap³an. Dziêki jego staraniom
rozpocz¹³ siê remont zniszczonego kocio³a oraz gruntowna konserwacja obrazu.
Odnowiono równie¿ naczynia liturgiczne,
srebrn¹ sukienkê oraz relikwiarz z tuwalni¹
£ez Matki Bo¿ej. Przygotowa³ te¿ uroczystoci 60-lecia koronacji Cudownego Obrazu w maju tego roku  o czym opowiedzielimy w poprzednim numerze tego pisma2.
Przypisy
1
Stanis³awów, za³o¿ony ok. roku 1656 przez
hetmana Andrzeja Potockiego, zosta³ przezeñ
nazwany imieniem jego ojca, Stanis³awa Potockiego (ok. 15891667), zwanego Rewer¹ (revera  po ³acinie rzeczywicie, w samej rzeczy. S.
Potocki u¿ywa³ czêsto tego s³owa)  st¹d Gród
Rewery.

Zob. Janina Ziomek-Stobiñska: Stanis³awowska Pani. CL 3/97.

2

G³êbokim smutkiem i ¿alem nape³ni³a nas wiadomoæ,
¿e 23 lipca 1997 roku zmar³ we Wroc³awiu w wieku 83 lat
Ks. Kanonik STEFAN HELOWICZ
urodzony w Bia³ymborze, przyj¹³ wiêcenia kap³añskie we Lwowie
w roku 1937. Do 1945 r. wikariusz w ¯ó³kwi, Otyni i Stanis³awowie,
od 1958 proboszcz wroc³awskiej katedry i kanonik gremialny
Kapitu³y Wroc³awskiej.
Z Czcigodn¹ Osob¹ Zmar³ego ³¹czy³y nas
wieloletnie wiêzy szacunku i przyjani
oraz jednoczy³ wspólny los wygnañców z Ziemi Stanis³awowskiej.
By³ duchowym opiekunem dorocznych Zjazdów Stanis³awowian
we Wroc³awiu.
W Ksiêdze Pamiêci Stanis³awowian ma pozycjê szczególn¹.
£¹czymy siê w ¿alu z Rodzin¹ i wszystkimi, którzy Go znali, szanowali
i kochali.
Ko³o Stanis³awowian
przy TMLiKPW
w Krakowie
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Jak¿e piêkn¹
istot¹
jest cz³owiek
Eugeniusz Nikodemowicz
W tym roku minê³a 95. rocznica urodzin
i 35. rocznica mierci profesora medycyny
w Krakowie, wczeniej znanego we Lwowie lekarza-klinicysty, badacza i organizatora, Stanis³awa Hornunga. Wspomnienie
o nim spisa³ jego uczeñ i wieloletni wspó³pracownik we Lwowie i Krakowie, równie¿
profesor krakowskiej medycyny.
Wród ludzi zajmuj¹cych siê nauk¹,
którzy przenieli swoj¹ dzia³alnoæ w warunkach wojennych ze Lwowa do Krakowa,
nale¿y wspomnieæ Stanis³awa Hornunga.
Po³o¿y³ on dla opanowania epidemii grulicy w Polsce zas³ugi, których nie mo¿na
przeceniæ. Ju¿ przed wojn¹ zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Urodzony we Lwowie w roku 1902,
ukoñczy³ IV Gimnazjum im. Jana D³ugosza
typu klasycznego, to jest z rozszerzonym
programem ³aciny i greki. By³ wiêc cz³owiekiem kultury klasycznej. Wst¹pi³ na Wydzia³
Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza,
ukoñczy³ go w 1925 r. jako doktor wszech
nauk lekarskich. Jeszcze w czasie studiów
rozpocz¹³ pracê naukow¹ w zak³adzie teoretycznym patofizjologii, pod kierunkiem
prof. Mariana Frankego. W ten sposób zdoby³ teoretyczne podstawy interny. Taki stosunek do zagadnieñ lekarskich, naukowy,
badawczy, oparty na dowiadczeniu, mo¿na odnaleæ póniej we wszystkich jego
pracach i dzia³alnoci praktycznej. Po uzyskaniu dyplomu podj¹³ równoczenie pracê jako wolontariusz w Klinice Chorób Wewnêtrznych, prowadzonej przez prof. Romana Renckiego.
Wkrótce mianowany asystentem i adiunktem, obj¹³ w 1931 r. powierzone mu przez
profesora kierownictwo oddzia³u gruliczego i poradni przeciwgruliczej przy Klinice.
I tu zaczê³a siê g³ówna pasja ¿yciowa
Hornunga: opracowanie metod akcji maso-
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wej  opartej na wynikach badañ naukowych  zwalczania grulicy, choroby wówczas praktycznie nieuleczalnej. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e nie by³y jeszcze znane antybiotyki ani ¿adne leki przeciwgrulicze, a
badanie promieniami Roentgena dopiero
wchodzi³o do kliniki i praktycznego stosowania.
Z przegl¹du prac naukowych, opublikowanych w tym okresie przez Hornunga,
mo¿na siê domylaæ, ¿e on  jako klinicysta i badacz naukowy  zrozumia³, i¿ o zwalczaniu grulicy decyduje zakrojona na szerok¹ skalê akcja masowa. Rozpocz¹³, w ramach badañ studentów wstêpuj¹cych na
studia, obowi¹zkowe badania rentgenowskie w akademickiej s³u¿bie zdrowia, której
by³ wspó³organizatorem wraz z prof. Halbanem. Dla studentów chorych na grulicê
p³uc zorganizowa³ pó³sanatorium. Precedensowy pomys³ organizacji takiego domu
studenckiego przejêli póniej ftyzjatrzy francuscy, z którymi Hornung utrzymywa³ sta³e
kontakty naukowe. Na zasadach opracowanych we Lwowie powsta³o pó³sanatorium
w Pary¿u. Po II wojnie w Polsce utworzono
takie domy we wszystkich miastach uniwersyteckich.
Hornung zaj¹³ siê w owym czasie równie¿ innym, niezwykle wa¿nym problemem:
zwalczania grulicy na wsi. Powszechnie
znana by³a nêdza galicyjska, której jednym z nastêpstw by³o nasilenie grulicy na
wsi. Hornung zorganizowa³ Ruchom¹ Poradniê Przeciwgrulicz¹, która wyje¿d¿a³a
z przewonym aparatem rentgenowskim do
odleg³ych zak¹tków podlwowskich wsi. By³y
to dzia³ania pionierskie  obok Leniewskiego na Wileñszczynie  prekursorskie dla
dzisiejszych kolumn radiofotograficznych.
W roku 1939 tamte tereny znalaz³y siê
pod okupacj¹ wojsk sowieckich. Hornung
kierowa³ klinik¹ grulicy w Instytucie Medycznym, powsta³ym z Wydzia³u Lekarskiego UJK, a nastêpnie w czasie okupacji niemieckiej  oddzia³em grulicy Miejskiego
Szpitala przy ul. Kurkowej. Po wyparciu
Niemców w roku 1944 i ponownej okupacji
sowieckiej powróci³ do Instytutu Medycznego. W tym czasie zdoby³ gdzie numer angielskiego czasopisma medycznego Lancet, i nam, swoich pracownikom w Klinice,
przekaza³ pierwsze wiadomoci o leku przeciwgruliczym  streptomycynie. Istnia³ ju¿

wówczas PAS. Rozpoczyna³a siê era leków
przeciwgruliczych, niedostêpnych jednak
jeszcze u nas w warunkach wojennych.
W czerwcu 1946 r. Hornung zosta³ zmuszony przez okupantów sowieckich, podobnie jak ca³a ludnoæ polska, do opuszczenia rodzinnego miasta pod has³em repatriacji, która by³a w rzeczywistoci ekspatriacj¹. Po przyjedzie do Krakowa obj¹³
ordynaturê oddzia³u gruliczego w Miejskim
Szpitalu Zakanym. Zorganizowa³ tam nowoczesny oddzia³ szpitalny leczenia grulicy p³uc, a tak¿e  co by³o du¿ym osi¹gniêciem  oddzia³ leczenia gruliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
Równoczenie te¿ zorganizowa³ pierwsz¹
w Polsce wzorcow¹ Centraln¹ Wojewódzk¹ Poradniê Przeciwgrulicz¹, któr¹ potem
przekaza³ innemu lwowianinowi, dr. Kazimierzowi Mulakowi.
W czerwcu 1947 r. zosta³ Hornung habilitowany uchwa³¹ Rady Wydzia³u Lekarskiego we Wroc³awiu jako docent ftyzjatrii,
a w kwietniu 1948 powo³any przez Ministerstwo Zdrowia na stanowisko pierwszego dyrektora Instytutu Grulicy w Warszawie. Po³o¿y³ wielkie zas³ugi w zakresie stworzenia
podstaw dzia³alnoci tego Instytutu i prawid³owych kierunków zwalczania grulicy
w naszym kraju. Doje¿d¿a³ przez dwa lata

do Warszawy, pozosta³ jednak w galicyjskim Krakowie. Zaj¹³ siê tu organizacj¹ od
podstaw powierzonej mu, nowo utworzonej
przez Radê Wydzia³u Lekarskiego w 1951
roku Kliniki Ftyzjologicznej, i w tym¿e roku
zosta³ mianowany profesorem. Zdaj¹c sobie sprawê z wagi zagadnienia, utworzy³
w klinice oddzia³ leczenia zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych, wci¹gn¹³ do wspó³pracy dra Antoniego Kêpiñskiego  póniejszego profesora psychiatrii. Dowiadczenia tego oddzia³u zebra³ w monografii,
opracowanej pod swoj¹ redakcj¹. Równoczenie zorganizowany z myl¹ o górnikach
pobliskiego l¹ska oddzia³ krzemicy p³uc
sta³ siê zacz¹tkiem dzisiejszej Kliniki Pneumonologii.
By³ to rok 1951, pojawi³y siê pierwsze
doniesienia w czasopismach zagranicznych
o skutecznoci w leczeniu grulicy tak prostego zwi¹zku chemicznego, znanego od
1905 roku  hydrazydu kwasu izonikotynowego. Profesor Supniewski w Zak³adzie Farmakologii w Krakowie przeprowadzi³ syntezê tego leku pod robocz¹ nazw¹ N2. Lek
ten zosta³ po raz pierwszy w Polsce podany
chorym w klinice prof. Hornunga. Chemioterapia grulicy staje siê teraz podstawowym zagadnieniem naukowym kliniki. Istnia³a ju¿ streptomycyna i kwas paraaminosalicylowy (PAS), zaczê³y siê pojawiaæ nowe
leki. Stosowanie leków przeciwgruliczych
doprowadzi³o do zanikania epidemii tej choroby, i dzisiaj  w roku 1997, jak to przewidywa³ Hornung jeszcze w latach czterdziestych  trudno jest znaleæ chorego z rozleg³¹ grulic¹ p³uc, aby j¹ zademonstrowaæ
studentom medycyny, za gruliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych prawie zupe³nie nie spotyka siê.
W cis³ym powi¹zaniu z klinik¹ Hornung
rozwija swoje dawne idee zwalczania epidemii grulicy w wymiarze spo³ecznym.
Nale¿y podkreliæ publikacje na temat znaczenia poradni przeciwgruliczej, akcji przeciwgruliczej wród studentów; studia epidemiologiczne na temat badañ szerokich
grup ludnoci przy pomocy radiofotografii
ma³oobrazkowej, której prekursorem by³a
jeszcze we Lwowie Ruchoma Poradnia
Przeciwgrulicza.
By³ doskona³ym dydaktykiem, jego wyk³ady by³y jasne i proste, porusza³y najbardziej istotne zagadnienia ftyzjatrii. Wykszta³-
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ci³ w klinice wielu specjalistów, a dziêki
referatom, z którymi chêtnie wyje¿d¿a³ do
orodków prowincjonalnych, jego wiedza
i rzeczowe pogl¹dy naukowe mia³y ogólnopolski zasiêg. By³ niew¹tpliwie tym, który
wywar³ najwiêkszy wp³yw na rozwój nowoczesnej ftyzjatrii w Polsce i przyczyni³ siê w
najszerszym stopniu do zanikania epidemii
grulicy w naszym kraju, czego jestemy
wiadkami dzisiaj.
Hornung nigdy nie pozostawa³ zamkniêty w swojej pracy naukowej, by³ wra¿liwy na
wydarzenia otaczaj¹cej rzeczywistoci. Z
jego to inicjatywy wraz z ks. Klawkiem ufundowano tablicê dla upamiêtnienia zbrodni
niemieckiej zamordowania w lipcu 1941
roku kilkudziesiêciu profesorów wy¿szych
uczelni Lwowa. Tablicê tê ods³oniêto w kru¿gankach kocio³a oo. Franciszkanów w Krakowie w 25. rocznicê tego tragicznego wydarzenia.
Jako prorektor Akademii Medycznej
przyczyni³ siê w wielkim stopniu do budowy
Polsko-Amerykañskiego Instytutu Pediatrii
w Krakowie-Prokocimiu.
Zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Polonia Restituta.

Jakim cz³owiekiem by³ Hornung? Jego
potê¿na postaæ budzi³a prawdziwy respekt
nie znosi³ pozornego dzia³ania i marnowania czasu. Na drzwiach jego gabinetu wywieszka g³osi³a, ¿e Profesor przyjmuje interesantów od godz. 9.00 do 9.15! Ale w rzeczywistoci by³ to ³agodny i dobry cz³owiek,
wra¿liwy na k³opoty ¿yciowe i gotów do
pomocy nawet najskromniejszym pracownikom kliniki. Zawsze bra³ udzia³ w imieninowych uroczystociach, lubi³ dobre czerwone wino. Zmar³ przedwczenie i niespodziewanie. W owym dniu przebywa³ w Krakowie jaki zagraniczny dyplomata i przez
kilka godzin komunikacja tramwajowa by³a
nieczynna, wiêc Profesor zniecierpliwiony
 zawsze by³ porywczy  ruszy³ w drogê do
domu na piechotê. By³o to doæ daleko od
centrum. Kiedy ostatkiem si³  a chorowa³
na nadcinienie i mia³ niewydolnoæ kr¹¿enia  wszed³ na schody, wszelka pomoc
by³a daremna. Zmar³ w obrzêku p³uc.
W holu kliniki przy ul. Skawiñskiej w Krakowie wisi tablica, wykonana przez Bronis³awa Chromego. Umiecilimy na niej
sentencjê staro¿ytnego poety: Jak¿e piêkn¹
istot¹ jest cz³owiek, jeli jest cz³owiekiem.

EUGENIUSZ NIKODEMOWICZ, ur. 1916 we Lwowie. Studia na Wydziale Lekarskim Uniw. Jana
Kazimierza ukoñczy³ w 1940. Po uzyskaniu dyplomu skierowany przez w³adze sowieckie do pracy
na wsi na Wo³yniu, potem na Podolu. Po powrocie do Lwowa w 1944 asystent w Zak³adzie Anatomii
Prawid³owej i w Klinice Chorób Wewn. (pod kier. prof. W. Czerneckiego), nastêpnie w Klinice Grulicy
P³uc (pod kier. doc. St. Hornunga). Po ekspatriacji osiad³ w £añcucie, gdzie wspó³organizowa³ szpital
powiatowy. W 1950 promowany we Wroc³awiu na doktora med. Od 1952 st. asystent w Klinice
Ftyzjologicznej AM w Krakowie pod kier. St. Hornunga. Zajmowa³ siê opracowaniem nowoczesnej
chemioterapii grulicy oraz epidemiologi¹ bronchitu wród ludnoci Krakowa i wsi. W 1967 uzyska³
tytu³ docenta i w tym¿e roku obj¹³ kierownictwo Kliniki Ftyzjopulmonologicznej, po mierci prof.
Hornunga. Od 1976 profesor, od 1986 na emeryturze. Dorobek naukowy obejmuje 124 prace z zakresu ftyzjatrii i pneumonologii.

PODRÓ¯ MA£OPOLSKICH SAMORZ¥DOWCÓW
Andrzej Chlipalski
Kraków jest siedzib¹ Stowarzyszenia
Gmin Ma³opolski (SGM), a prezesuje tej
organizacji dawny przewodnicz¹cy krakowskiej Rady Miejskiej, Kazimierz Barczyk. On
to zainicjowa³ i zrealizowa³ niezwyk³¹ podró¿
przedstawicieli gmin  nie tylko ma³opolskich
 na teren pañstwa ukraiñskiego. Stu trzydziestu prezydentów, burmistrzów, wójtów,
radnych i cz³onków zarz¹dów miejskich uda³o
siê w drugiej po³owie czerwca (1622) najpierw na Ukrainê  do Kijowa i Gródka
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Podolskiego, a w drodze powrotnej do Lwowa. Do samorz¹dowców ma³opolskich do³¹czyli l¹zacy, byli te¿ przedstawiciele Wielkopolski i Pomorza. W jednym z trzech
autokarów zmieci³ siê te¿ delegat krakowskiego oddzia³u Wspólnoty Polskiej, a by³
nim autor tej relacji. Na tamtym terenie
do³¹czy³a do grupy pani prezes Federacji
Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPnU)
Emilia Chmielowa ze Lwowa oraz wiceprezesi: Ludwika Ni¿yñska z Kijowa i Henryk

W KIJOWIE
To rozleg³e, piêknie po³o¿one miasto jest
o wiele bardziej zadbane ani¿eli Lwów 
tam pewnie wiêcej czasu powiêca siê
pozytywnej pracy, mniej politycznym rozróbkom. Wydaje siê, ¿e z Kijowa  wbrew
geografii i wielu wiekom historii  bli¿ej do
Europy ni¿ z dzisiejszego nieszczêsnego
Lwowa. Smutne, ale prawdziwe.
Dwudniowy pobyt w stolicy rozpoczê³a
wizyta delegacji w Ratuszu na Kreszczatiku, gdzie spotkano siê z merem Aleksandrem Olczenko i Rad¹ Miejsk¹. Zarówno
w tym spotkaniu, jak i nastêpnych wystêpowa³ w imieniu strony polskiej przede
wszystkim prezes K. Barczyk. Jego otwarte
nastawienie do ukraiñskich partnerów zyska³o mu zaufanie i sympatiê tamtej strony,
postawa pe³na godnoci za  uznanie naszej strony.
Kolejne rozmowy (w mniejszych grupach) przeprowadzono z I wicepremierem
Ukrainy, Wasylem Durdyñcem, oraz z przedstawicielami ukraiñsko-polskiej grupy miêdzyparlamentarnej Rady Najwy¿szej tamtego pañstwa. Celem tych wszystkich spotkañ by³o torowanie dróg do dwustronnych
porozumieñ na ni¿szych szczeblach administracji  w dziedzinie gospodarki, kultury,
stosunków miêdzyludzkich. Nie trzeba tu
wszak wyjaniaæ, jak daleko jest od aktów
pojednania i wspó³pracy, podpisywanych
przez prezydentów pañstw, do praktyki
w ob³astiach czy rajonach (choæ zdarzaj¹
siê chlubne wyj¹tki, ostatnio np. w Z³oczowie  o tym piszemy osobno).
Z przedstawicielami spo³ecznoci polskiej Kijowa spotkano siê w lokalu FOPnU
(niedawno kupionym za pieni¹dze ofiarowane przez Wspólnotê Polsk¹  trzy niewielkie pokoje, które ma³o przypominaj¹
pa³ac na Kanoniczej w Krakowie, przekazany nieodp³atnie Instytutowi w. W³odzimierza). Przedstawiciele SGM zostawili liczne dary i upominki dla kijowskich Polaków.
Dyskutowano formy pomocy ze strony gmin
ma³opolskich dla polskich rodowisk na
terenie tamtego kraju.

Biskup Jan Olszañski, Kamieniec Podolski.
Obok, od lewej: burmistrz Dukli  Zygmunt
Nowak, prezydent Tychów - Aleksander
G¹dek, prezes Kazimierz Barczyk

Kaczurowski z Jarmoliniec (Jarmoliñce le¿¹
ko³o P³oskirowa i blisko Gródka Podolskiego, a tamte okolice by³y niegdy zamieszka³e w wiêkszoci przez Polaków. Ale i dzi
jest ich tam jeszcze sporo).

Program pobytu w Kijowie urozmaici³a
przeja¿d¿ka statkiem po Dnieprze (w dodatku uprzyjemniona wystêpem artystycznym polskiego zespo³u m³odzie¿owego), by³
z nami ambasador RP, p. Jerzy Bahr (krakowianin, i bardzo mu siê podoba CracoviaLeopolis). Zwiedzalimy miasto, sobór
w. Zofii, £awrê Pieczersk¹, a wieczorem
malowniczy Pado³. Wzruszaj¹ca by³a wizyta w kociele rzymskokatolickim w. Aleksandra i spotkanie z jego proboszczem (£otyszem, lecz dobrze mówi¹cym po polsku).
Na wieczornym spotkaniu przy lampce
wina z udzia³em deputowanych ukraiñskich
przedstawiciel Ambasady RP szeroko
omawia³ mo¿liwoci polsko-ukraiñskiej
wspó³pracy gospodarczej. Podkrela³
szczególnie dowiadczenia, jakie polska
strona mo¿e przekazaæ rozwijaj¹cej siê
z trudem ukraiñskiej gospodarce.
W GRÓDKU PODOLSKIM
Jest to miasto, w którym wiêkszoæ ludnoci stanowi¹ Polacy (18,5 tys. na 28 tys.
ogó³em). Rolê gospodarza tu niezwyk³y
ksi¹dz W³adys³aw Wanags, do niedawna
proboszcz tamtejszego kocio³a i jego budowniczy  pierwszej wi¹tyni od czasu
rewolucji na obszarze miêdzy Bugiem a Pacyfikiem, a tak¿e dwudziestu kilku innych
kocio³ów rzymskokatolickich zaraz za
Zbruczem. Noclegi dla nas, 130 osób, przygotowano w budynku (te¿ nowym) Seminarium Duchownego diecezji kamienieckiej (tu
zlokalizowanym, z braku odpowiedniego
obiektu w samym Kamieñcu Podolskim,
odleg³ym st¹d o kilkadziesi¹t kilometrów).
Rzeszê goci sprawnie nakarmi³a grupa
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Ks. W³adys³¹w Wanags i obecny proboszcz w Gródku Podolskim, ks. Antoni Andruszczyszyn

parafianek, pracuj¹cych przy kociele, przyzwyczajonych do nieustannych wizyt rodaków w tym niezwyk³ym miejscu.
Ks. Wanags jest pó³-£otyszem, pó³-Polakiem, doskonale mówi i odprawia msze
w. po polsku. Poniewa¿ Gródek zosta³ przez
bolszewików pozbawiony kocio³a  wspania³¹ wi¹tyniê na g³ównym placu miasta
zburzono (pozosta³a tylko dolna czêæ mu-

rów, któr¹ nakryto dachem, i dzi jest to...
szasz³ykarnia)  ksi¹dz zbudowa³ wiêc nowy
koció³ na terenie cmentarza (jest to czysto
polski, rozleg³y cmentarz z czasów przed
rewolucj¹), a obok wspomniany kompleks
gmachów. Spotkanie z ks. Wanagsem i rozmowa z nim pozostawia wielkie wra¿enie.
Emanuje z niego jaka si³a, która pozwoli³a
mu na uporanie siê z wszelkimi trudnociami i na wzniesienie od podstaw lub przywrócenie dla kultu niemal 30 kocio³ów. Dzi
jest to ju¿ cz³owiek niem³ody i schorowany.
Oby ¿y³ i dzia³a³ jak najd³u¿ej.
Istotnym punktem programu w Gródku
by³o zwiedzenie specjalnie przygotowanej
wystawy wytworów miejscowej fabryki obrabiarek, które chciano by sprzedawaæ do
Polski (chyba maj¹ teraz z tym trudnoci),
a nastêpnie spotkanie z dyrekcj¹ tej fabryki, umilone wystêpem polskiego zespo³u artystycznego. Jak wszêdzie.
Z Gródka wykonano dwa wypady turystyczne: do Kamieñca Podolskiego i Cho-
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cimia (po drodze Okopy w. Trójcy). W katedrze kamienieckiej wys³uchano znakomitej prelekcji ksiêdza o historii tego Grodu
Rzeczypospolitej i jego katedry, spotkano
siê te¿ z ks. biskupem Janem Olszañskim,
tamtejszym ordynariuszem (pisalimy o nim
w CL 3/97). Po drodze, w S³obódce Rachnowieckiej, miejscowy zespó³ polskiej m³odzie¿y pod kierunkiem m³odego ksiêdza da³
wzruszaj¹cy koncert polskich pieni. Samorz¹dowym wygom ³zy ciurkiem ciek³y z oczu.
W drodze do Lwowa zatrzymano siê
w zdrojowisku ko³o Satanowa (to miasto,
le¿¹ce nad samym Zbruczem, po jego
wschodniej stronie, by³o tak¿e w wiêkszoci zamieszkane przez Polaków, podobnie
jak ta ca³a czêæ ziem ukrainnych. To w³anie nimi Stalin zaludnia³ pustkowia Kazachstanu). Zdrój ten, po³o¿ony w niezwykle malowniczym, zalesionym jarze Zbrucza, który tu przebija siê przez Miodobory, do niedawna by³ nieznany szerszemu ogó³owi 
s³u¿y³ wy³¹cznie sowieckim prominentom.
WE LWOWIE
Pobyt we Lwowie rozpocz¹³ siê od spot
kania w urzêdzie miasta (mieszcz¹cym siê
w Ratuszu), z merem Wasylem Kujbid¹
i jego wspó³pracownikami. Tematyka przemówieñ zawsze podobna: wzajemne przedstawianie siê, wymiana deklaracji o intencjach nawi¹zania wspó³pracy. Dalszy ci¹g
rozmów, z natury swobodniejszy, mia³ miejsce w czasie uroczystego lunchu, wydanego przez SGM. Prezes Barczyk zaprosi³
tak¿e licznych przedstawicieli rodowisk
polskich ze Lwowa i prowincji, co da³o i im
i nam okazjê do nawi¹zania wielu znajomoci i kontaktów na przysz³oæ.
Cz³onkowie SGM z zainteresowaniem
zwiedzali miasto (o którym zapewne wiele
s³yszeli, ale trochê jakby w abstrakcji), jego
zabytki, Cmentarz £yczakowski i Cmentarz
Orl¹t, a ks. Arcybiskup Marian Jaworski
odprawi³ dla nas mszê w. w Katedrze.
W niedzielê, koñcz¹c¹ pobyt za wschodnim kordonem, uczestnicy podró¿y w³¹czyli
siê w obchód jubileuszu 130. rocznicy powstania (1867) we Lwowie polskiego Soko³a  Macierzy wszystkich polskich
gniazd. Na uroczystoæ tê przyby³o kilka autokarów goci z Krakowa, Raciborza, Niepo³omic, muzycy z Dêbicy i Woli Rzêdziñskiej. Nastrój by³ wspania³y.

* * *
Co da³a wizyta polskich samorz¹dowców w miastach Ukrainy i we Lwowie?
Niew¹tpliwie cenne jest nawi¹zanie kontaktów z tamtejszymi odpowiednikami na
szczeblu gmin i ich organizacji  kontaktów, które na pewno zaowocuj¹ w przysz³oci  ale nie mniej wa¿na by³a przyjazna
atmosfera, której efekty zawsze s¹ niewymierne. Wa¿nym skutkiem spotkañ z Polakami mo¿e byæ pomoc, udzielana im przez
poszczególne gminy z RP. Zarz¹d SGM
obieca³ zaj¹æ siê tym zagadnieniem w sposób szczególny.

I wreszcie: stu trzydziestu dzia³aczy
samorz¹dowych, dalekich od problemów
Polaków na Wschodzie, mia³o okazjê je
poznaæ. Mo¿e nawet wiêcej: zobaczyæ, ¿e
ci Rodacy mówi¹ i czuj¹ po polsku i chc¹,
by ich dzieci by³y Polakami. ¯e poza dzisiejsz¹ granic¹ jest taka Ziemia, gdzie toczy³a siê polska historia i gdzie panowa³a,
trudna do zatarcia, polska kultura.
W podró¿y wziêli udzia³ krakowscy dziennikarze: Barbara Matoga, która w Dzienniku Polskim
opublikowa³a trzy du¿e artyku³y na ten temat; Beata Bulda  artyku³ w Tygodniku AWS oraz Dariusz Walusiak, którego filmy z kolejnych etapów
podró¿y ogl¹dalimy w Telewizji Krakowskiej.

K
O
N
K
U
RS

Ulica by³a dawniej (dzi z tym gorzej) pewn¹ ca³oci¹  nie tylko w znaczeniu urbanistycznym, tak¿e spo³ecznym, towarzyskim  by³a ma³ym wiatem. Ludzie spotykali
siê na swojej ulicy, znali siê, wiedzieli o sobie, o rodzinach, o losach. Podobnie na wsi.
Kiedy nasta³ z³y czas, ludzie ci musieli opuciæ swoje domy i dobytek, swoje ulice
i wsie, s¹siadów i przyjació³, czasem tak¿e swoje rodziny i najbli¿szych. Tych, którzy
prze¿yli, wiatr historii rozrzuci³ po ca³ym wiecie. Jedni osiedli w tej nowej Polsce, inni
rozbiegli siê po wszystkich kontynentach, jeszcze innych spotka³ najgorszy los  zostali
wywiezieni na nieludzk¹ ziemiê. I wreszcie niema³a czêæ takich, co zostali i trwaj¹.
A przecie¿ kiedy mieszkali razem, przy jednej ulicy, tej niezapomnianej. Albo w tej
samej wsi. Kto wiêc musi j¹ utrwaliæ, opisaæ, przekazaæ dzieciom i wnukom. Dla tych,
którzy czuj¹ wewnêtrzn¹ potrzebê ocalenia swojego otoczenia z tamtych lat, og³aszamy k o n k u r s pt.

MOJA ULICA, MOJA WIE

Przedmiotem konkursu s¹ wspomnienia z obszaru Ma³opolski Wschodniej (odciêta
granic¹ czêæ województwa lwowskiego, województwa stanis³awowskie i tarnopolskie),
z czasów sprzed i z okresu II wojny wiatowej (do chwili wyjazdu, deportacji, wysiedlenia).
Tematem wspomnieñ powinno byæ to wszystko, co sk³ada³o siê na pojêcie mojej
ulicy lub mojej wsi, a wiêc najpierw t³o: jej kszta³t i wygl¹d, domy i ogrody, pomniki
i kapliczki przydro¿ne, linia tramwajowa i ruch uliczny, lub tym podobne cechy. Potem
to, co najwa¿niejsze  ludzie tê ulicê zamieszkuj¹cy: doroli i dzieci, w³aciciele i lokatorzy, ludzie zwykli i niezwykli, porz¹dni i draby. A tak¿e wydarzenia, zwi¹zane z tym
ma³ym wiatem: wielkie, donios³e i ma³e, lokalne. Potrzeba jak najwiêcej autentyzmu:
zapamiêtane nazwiska, daty, dalsze losy wspominanych ludzi.
Wspomnienia powinny mieæ charakter opowiadania, ale mog¹ byæ wzbogacone
o dane z zakresu historii ulicy i budynków przy niej stoj¹cych (zw³aszcza takich, które
ju¿ nie istniej¹), albo historii zwi¹zanej z opisywanymi wydarzeniami lub ludmi. Nie
znaczy to oczywicie, ¿e wspomnienia, które by takiej historycznej podbudowy nie
zawiera³y, mia³y byæ ni¿ej oceniane. Wcale nie. Mile widziane zdjêcia, rysunki, planiki.
Wspomnienia nale¿y przysy³aæ w formie maszynopisu lub rêkopisu (ale czytelnego!)
w terminie do 30 kwietnia 1998, listem poleconym na adres:
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów P³d. Wsch.
31-111 Kraków, ul. Pi³sudskiego 27, Sokó³.
Prace zostan¹ rozpatrzone i ocenione do dnia 31 maja. Przewiduje siê nastêpuj¹ce nagrody: I. 200 z³, II. 150 z³, III. 100 z³, oraz trzy wyró¿nienia w formie ksi¹¿kowej.
Zachêcamy i czekamy niecierpliwie!
Redakcja
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WIERSZE
*
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Lwów
miasto  wi¹tynia
ze ladami profanacji
to zdarza siê wiêtym miejscom
to dobrze ¿e broni¹ ich lwy
rycerze pi¹cy
pod ratuszem.
Lecz zbudz¹ siê
i przebudz¹
do czynu
który wielokrotnie zaistnia³
i
jakiego jeszcze nie by³o.
One drzemi¹ narkotycznie
kto to wie
co im podano
i tylko dlatego
o swych braciach królewskich
Orlêtach
chwilowo nie pamiêtaj¹.
Lwów miejsce ¿a³obne
jakby kto po mierci
istoty drogiej
jej przedmioty nietkniête zostawi³
i pozwoli³ im
samoistnie trwaæ
ku zag³adzie powolnej
czy
misterium bo¿e
odprawiaj¹c?
Lwowie
miasto nie-moje
które mnie
adoptowa³o
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Magdalena
Padziorówna
ciep³em wyj¹tkowym
polskoci
strze¿onej intymnoci
lecz
poprzez rozwarte ramiona.
Tutaj Bo¿e Narodzenie jest
naprawdê wiête
a ubóstwo  czcigodne
i wiedz¹ce o sobie
a Nowo Narodzony
taki swojski
w swoim wygnaniu
transcendentnego Absolutu.
Bo kiedy
Bóg siê rodzi
wtedy moc
naprawdê truchleje
w Bo¿e Narodzenie
po polsku pachn¹ce
w polskim miecie
Lwowie.
22 XII 1996 r.
MAGDALENA PADZIORA, ur. w Krakowie. Pochodzi z rodziny sybirackiej (z wywiezionych na
Sybir 9 osób powróci³o 5). Ukoñczy³a z wyró¿nieniem Krakowsk¹ Akademiê Muzyczn¹. Przez
kilka lat pracowa³a jako skrzypaczka w Filharmonii Lubelskiej, równoczenie studiowa³a filozofiê na KUL. Wyk³ada teoriê muzyki w PLM
w Krakowie. Poezje uprawia od lat, jej utwory
ukazuj¹ siê w ró¿nych wydawnictwach, przedstawia je przy wielu okazjach i w wielu miejscach.
Tak¿e we Lwowie, Wilnie i za granic¹. Jest cz³onkiem Zwierzynieckiego Ko³a Mi³oników Sztuk
Wszelkich. Jej poezjê cechuje filozofia ¿ycia, religijnoæ, patriotyzm, mi³oæ, wra¿liwoæ na piêkno, pewien odcieñ romantyzmu. G³êboko prze¿y³a swoje pierwsze spotkanie ze Lwowem, który j¹ zauroczy³.

Ka¿dy z nas ma jak¹ górê, któr¹ zachowuje w pamiêci nawet wtedy, gdy na jej
szczyt ju¿ nie wychodzi, a nawet ju¿ jej
zobaczyæ nie mo¿e. Jest to góra, której
widok wywo³uje zamylenie i wzruszenie
u najtwardszego cz³owieka, jest to góra,
z której widok na wszystko, gdzie siê nie
by³o i ju¿ nie bêdzie, na wszystko, czego
siê w ¿yciu nie zrobi³o. Najbardziej twardy
cz³owiek miêknie jak jab³ko, które spad³o
zdrowe i sta³o siê ulêga³k¹, gdy go nikt nie
podniós³. Widzi siê z tej góry, ¿e by³o siê
igraszk¹ przypadków, k³êbkiem z³udzeñ,
zwitkiem nadziei, splotem niedorzecznych
wysi³ków. Tyle¿ widaæ st¹d szczytów, ile
dolin, a wszystko popl¹tane dziesi¹tkiem
zakrêtów, niespodziewanych wzniesieñ,
przys³opów i prze³êczy, które przesz³o siê
lub nie przesz³o, grap i magur pe³nych
obietnic, wertepów i wyrêbów zawalonych
rozczarowaniami.
Krête i nie³atwe by³o przejcie poprzez
osiedle po³o¿one na zboczach do Bystrzca
i odszukanie gra¿dy Piotra Gotycza. Znalimy to nazwisko i dom z przewodnika
G¹siorowskiego, który zaleca³ je na nocleg. Odpowiada³o to nam, gdy¿ skraca³o
drogê na Kostrzycê, dok¹d chcielimy iæ
nastêpnego dnia. Rozwa¿alimy, co lepiej,
czy przejæ przez Maryszewsk¹ ze schroniskiem Karpackiego Towarzystwa Narciarzy i zejæ do Foreszczenki, czy te¿ przejæ
przez Kostrzycê ze schroniskiem harcerskim, do Ard¿elu¿y. Wybralimy Kostrzycê
 mo¿e dla nieporównanej panoramy od
ciêtego uskokiem Pietrosa i Howerli po
krañce Balzatulu, mo¿e dla przelicznego
schroniska, którego Mileski nie zna³, a mo¿e
po prostu z przypadku.
Patrzylimy i patrzyli. Przypomina³y siê
ró¿ne w ró¿nych czasach wêdrówki. Chocia¿ przejcie g³ównym grzbietem Czarnohory by³o niezapomnian¹ wêdrówk¹ po
wzburzonej przestrzeni wierchów, tañcem
wród rozleg³oci po³onin, ska³, kot³ów, wysp
kosodrzewiny, a w lipcu bajecznych ró¿aneczników, wêdrówk¹ miêdzy nie koñcz¹cymi siê dalami gór  najdziwniejsze by³y
zak¹tki czarnohorskie, tajemnicze piêtra

W³adys³aw Krygowski
W STRONÊ DOWBUSZA
Gad¿yny, ród³owe kot³y potoków spod Dancerza, Szpyci i Koz³ów. Wielkie kamienne
amfiteatry, ko³yski cudownej rolinnoci
i starodawnych legend o Dowbuszu. Tu rodzi³ siê wiat zió³ leczniczych, wró¿ebnej
mitologii, tu tryska³y zaczarowane kiernycie, ród³a ¿yciodajnej wody, tu przychodzili ludzie zbieraæ po wiêtym Janie zio³a na
ró¿ne choroby, dokuczliwe bóle i paskudne
owrzodzenia. Nie ka¿dy umia³ znaleæ s³awne skalne krzes³o Dowbuszowe, pod którym pochowali w skale najwiêkszego zbójnika, legendarnego opryszka, jego wierni
towarzysze, chocia¿ inni twierdz¹ i daliby
siê zabiæ za to, ¿e spoczywa gdzie indziej,
pod kamieniem w prze³omie Prutu. Z mi³oci i buntu zrodzi³a go córka Hucu³a-bogacza, która pokocha³a zwyk³ego pastuchabiedaka, a urodziwszy pod jaworem poza
wsi¹, nigdy do niej nie wróci³a. Ch³opak rós³
i rós³, i ju¿ jako piêcioletni koziarz wyró¿nia³
siê si³¹ i odwag¹. Nie ba³ siê czarta ani
burzy, w czasie której czart zamienia³ siê
w pioruny. Dowbusz zawzi¹³ siê na niego
i zabi³. Ale jak to wszystkim Dowbuszom
Hucu³. Fot. W³odzimierz Puchalski, wg widokówki wyd, Ksi¹¿nica-Atlas,
Lwów 1939

PROZA
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Kamieñ Dobosza w Jaremczu. Wg widokoówki sprzed 1939 r.

i Janosikom siê trafia, wyda³a go kochanka
o nazwisku Dzwiñczuk, z Kosmacza. Kobieta by³a dorodna, lecz zdradliwa, jak
wszystkie z Kosmacza. Wprzód zdradzi³a
dla Dowbusza mê¿a, a potem przymilnymi
pieszczotami wydoby³a ze zbójnika tajemnicê, ¿eby go zdradziæ, trzeba strzelbê nabiæ
srebrn¹ kul¹, a na jej wierzchu po³o¿yæ
dziewiêæ ziaren pszenicy, które pop powiêci³ i odmówi³ nad nimi dwanacie ewangelii.
I ta kula, wystrzelona ze strzelby zdradzonego mê¿a, dosiêg³a Dowbusza.
Przesz³y wojny przez Czarnohorê, nie
ma ju¿ czartów w kamiennych górskich teatrach, ale Dowbusz, którego duch w³óczy
siê od Dniestru i Czeremosza po Czarn¹
i Z³ot¹ Bystrzycê, czuwa, komu siê gdzie
krzywda dzieje. Chodzi za nim krok w krok
dusza zabitego przezeñ Diduszki z Krasnoi³y. Bogaty by³ Diduszko i ba³ siê o swoje
talary. Poszed³ wiêc wraz do Krzyworówni
po pistolety dla obrony przed opryszkami.
Spotka³ po drodze starego cz³owieka; nie
wiedz¹c, ¿e to sam Dowbusz w przebraniu,
zwierzy³ mu siê, ¿e da³by mnóstwo talarów
i dukatów za g³owê Dowbusza. G³upi by³
Diduszko, bo straci³ wkrótce i dukaty, i talary, a tak¿e g³owê, któr¹ Dowbusz zawiesi³
na ³añcuchu w g³êbi skalnych komór na
szczycie Synyci nad Krzyworówni¹. Taki by³
Dowbusz. Ale bywa³ te¿ ³agodny. Gdy raz
na Pokuciu naszed³ na dwór Jêdrzeja Kar-
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piñskiego, w³anie jego ¿ona urodzi³a
szlachcicowi syna, póniejszego poetê.
Dowbusz, ujêty dobrym przyjêciem, nie
zrabowa³ dobytku, prosi³ tylko, by dziecko
ochrzczono jego imieniem, ale jako tego
nie spe³niono, bo przysz³y autor kolêdy Bóg
siê rodzi, moc truchleje zosta³ Franciszkiem.
Na wiosnê Dowbusz wychodzi spod kamiennego krzes³a i wêdruje sobie po wierzchowinie; lubi iæ na Pisany Kamieñ, lecz
nikt nie wie, którêdy i sk¹d, bo na szczyt
mo¿na wejæ z dziewiêciu wsi dziewiêcioma drogami. Niektórzy powiadaj¹, ¿e idzie
sprawdziæ, czy s¹ jeszcze pod g³azem jego
ukryte skarby, ale maj¹ chyba racjê inni.
Twierdz¹, ¿e wychodzi na Pisany Kamieñ,
aby sobie wspomnieæ, jak tu niegdy wyszed³ na wierch, aby popatrzeæ na jawor,
pod którym urodzi³a go matka na Gad¿ynie. Jawor ów rós³ i rós³, ale i tak z wierchu
nie by³o go widaæ. Podskoczy³ wiêc Dowbusz wysoko, aby go choæ w locie zobaczyæ. Zobaczy³ go rzeczywicie, ale gdy
nogami dotkn¹³ kamienia, ska³a pêk³a pod
zbójnikiem.
Taki by³ Dowbusz za ¿ycia, a jeszcze
mocniejszy po mierci. Ale najmocniejszy
Dowbusz nie mo¿e zbójowaæ samotnie, tote¿
na Stohu werbuje z wiosn¹ co roku ³eginiów
m³odzieñców, jak to czyni³ za ¿ycia.
W³óczy siê wiêc Dowbusz po wiatach
i zawiatach górskich, przybieraj¹c ró¿ne

imiona. Mówi¹, ¿e nigdy nie przystaje, bo
wówczas stan¹³by w miejscu czas. Tak
mówi¹, ale to nieprawda. ni mu siê równoæ, nawet osi¹gniêta krwawo, marzy mu
siê swoboda, nawet za cenê mierci. Woli
wêdrowaæ po górach i tylko od czasu do
czasu zagl¹da do Peczeni¿yna, gdzie urodzi³ siê w 1700 roku, staje na cokole pomnika, który mu postawiono w jakie dwiecie
piêædziesi¹t lat póniej, lecz i tu d³ugo ustaæ
nie mo¿e. Co go gna naprzód si³¹ cudownoci.
Czym¿e by siê sta³o ¿ycie ludzkie, gdyby
nie by³o nieprzerwanym szukaniem cudownoci. Ka¿demu przecie zbrzydnie z czasem rzeczywistoæ, có¿ dopiero zbójnikowi.
Schodzilimy z Kostrzycy zmêczeni, lecz
nienasyceni. Nie chcia³o siê nam mówiæ,
ale ka¿dy z nas czu³, ¿e mylimy o tym,
comy to u starego Gotycza i innych us³yszeli. O wielkiej cudownoci, która jest we
wszystkim, co nas otacza, w chwiej¹cym
siê na wietrze drzewie, w kamieniu, na którym dyga szczêliwa pliszka, w chmurze
kryj¹cej b³yskawicê, w oczach zaprzyjanionego z cz³owiekiem zwierzêcia, w nie pisanych opowiadaniach starych ludzi, w zapatrzeniu w siebie m³odych, w ch³opcu i dziewczynie, którzy wierz¹, ¿e w ich cudownej
mi³oci kryje siê têsknota za jeszcze bardziej cudown¹ nierzeczywistoci¹.
Powy¿szy tekst pochodzi z tomu pt. W litworowych i piar¿ystych kolebach, fragment opowiadania W stronê nierzeczywistoci, (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982). Tytu³ fragmentu nadany przez redakcjê. Patrz sylwetka Autora w tym numerze.
Dla wyjanienia: imiê legendarnego zbójnika
brzmi Dowbusz lub Dobosz  st¹d Kamieñ Dobosza ko³o Jaremcza.

SYLWETKI
Miêdzy
Lwowem, Krakowem
i Kazachstanem
Na cmentarzu janowskim we Lwowie,
wród kap³añskich mogi³, po³o¿ony jest grób
S³ugi Bo¿ego o. Serafina Alojzego Kaszuby
(19101977). Urodzi³ siê i zmar³ we Lwowie, ale studia filozoficzno-teologiczne oraz
polonistyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim zwi¹za³y go z Krakowem. Jego ¿ycie
znaczone by³o etapami wêdrówki miêdzy
Lwowem a Krakowem. Kim by³? Zakonnikiem, kap³anem, poet¹, wiêniem, poszukiwanym listami goñczymi, duszpasterzem
w ZSRR, przymusowym mieszkañcem szpitali i przytu³ków, bradiag¹, cz³owiekiem bez
obywatelstwa i sta³ego miejsca zamieszkania...
Pierwszy raz ze Lwowa do Krakowa uda³
siê w roku 1928, kiedy to po ukoñczeniu
Gimnazjum Pañstwowego nr 5 im. S. ¯ó³kiewskiego postanowi³ wst¹piæ do Zakonu
Kapucynów. Podró¿ trwa³a d³ugo  ca³e 12
miesiêcy  gdy¿ tyle czasu trwa³ zakonny
nowicjat w Sêdziszowie Ma³opolskim. Jesieni¹ 1929 roku rozpocz¹³ w Krakowie studia seminaryjne.
11 marca 1933 roku otrzyma³ wiêcenia
kap³añskie. Opuci³ na krótko Kraków, by
w rodzinnej parafii pw. w. Franciszka z Asy¿u na lwowskim Zamarstynowie w dzieñ
Zmartwychwstania Pañskiego odprawiæ prymicyjn¹ mszê w. W kilka dni póniej powróci³ do Krakowa, by dokoñczyæ studia teologiczne i rozpocz¹æ studia polonistyczne
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Zakoñczy³ je dyplomem magisterskim, który otrzyma³ na kilka miesiêcy
przed wybuchem wojny.
W sierpniu 1939 roku wyjecha³ z Krakowa, by w rodzinnym domu, tak jak ka¿dego
roku, spêdziæ urlop. We Lwowie zasta³a go
wojna. Zamieszka³ w rodzinnym domu przy
ul. £anowej 45 (Mirtowa). Zapisa³ w swych
wspomnieniach, które sam nazwa³ Strzêpami, i¿ by³ wiadkiem, kiedy to Lwów ujrza³
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siê czerwonym. Nie móg³ powróciæ do Krakowa, dlatego powiêci³ siê pracy duszpasterskiej wród wo³yñskiej ludnoci pozbawionej kap³anów. Wojenna wo³yñska odyseja, przed³u¿ona dobrowolnym pozostaniem na terenie Ukrainy mimo prób deportacji w roku 1945, a potem podziemn¹ dzia³alnoci¹ duszpastersk¹ na terenie ca³ego
obszaru ZSRR, trwa³a do ostatnich chwil
¿ycia ojca Serafina. ¯ycie w podró¿ach, kilkakrotne aresztowania, przymusowy pobyt
w szpitalach i domach starców  co mia³o
oderwaæ go od pracy duszpasterskiej 
wyczerpa³y ca³kowicie organizm ojca Serafina. Tak naprawdê nie by³o w nim, jak stwierdzili lekarze, zdrowego miejsca.
W sierpniu 1968 roku, po 29 latach znów
zobaczy³ Kraków. W³aciwie stara³ siê o pozwolenie na przyjazd z powodu mierci rodzonej siostry zamieszka³ej w Stalowej Woli.
Grób ks. Alojzego Kaszuby na Cmentarzu Janowskim we Lwowie

Przeci¹gaj¹ce siê formalnoci paszportowe
i wizowe sprawi³y, ¿e granicê przekroczy³
miesi¹c po pogrzebie. W Krakowie zamieszka³ w klasztorze kapucynów przy ul. Loretañskiej. W uniwersyteckim archiwum rozczytywa³ siê w swej pracy magisterskiej,
odwiedza³ biblioteki, zwiedza³ zabytki. W pamiêci odgrzebywa³ dawne wspomnienia m³odoci, kleryckiego i uniwersyteckiego ¿ycia.
Po kilku tygodniach wyjecha³ do innych
klasztorów, by odwiedziæ zakonnych wspó³braci i dawnych wo³yñskich parafian wysiedlonych z rodzinnych siedzib w okolice Wroc³awia, K³odzka i Legnicy.
Podleczony, têskni¹cy do katolików
w Kazachstanie i z lekarsk¹ obietnic¹ ¿ycia
tylko na kilka miesiêcy, opuci³ w czerwcu
1970 roku granice Polski. Wyzna³, ¿e musi
powracaæ do swoich. Po jego wyjedzie
z ZSRR na terenie Kazachstanu nie by³o
¿adnego kap³ana katolickiego. We Lwowie,
jak to czyni³ czêsto, odwiedzi³ grób swojej matki
na zamarstynowskim cmentarzyku. Zreszt¹ bywa³ tam czêsto, ilekroæ kap³añska
wêdrówka po bezkresach ZSRR zaprowadzi³a go na tereny Ma³opolski Wschodniej.
Ze zdwojon¹ energi¹, jakby chc¹c nadrobiæ dwuletni pobyt w Polsce, ojciec Serafin powiêci³ siê duszpasterstwu. Nadal
nielegalnie, nocami w prywatnych domach
odprawia³ nabo¿eñstwa i udziela³ sakramentów: wczoraj w Kazachstanie, dzi w Leningradzie, jutro w Wilnie, pojutrze we Lwowie,
potem w Swierd³owsku... Pracowa³ wród
Polaków, Niemców, Rosjan, Litwinów, £otyszów, Czechów. ¯ycie w ci¹g³ej podró¿y, bez
w³asnego domu, ³ó¿ka, bez zapewnienia
przysz³oci. Zmar³ podczas jednej z takich
duszpasterskich wêdrówek w dniu 20 wrzenia 1977 roku we Lwowie. Dwa dni póniej
odby³ siê pogrzeb, na który przyby³y rzesze
wiernych, zw³aszcza lwowianie.
Ostatnim lwowsko-krakowskim akcentem
jest prowadzony w Kurii Metropolity Krakowskiego Franciszka Kard. Macharskiego, za
zgod¹ lwowskiego metropolity abpa Mariana Jaworskiego, proces beatyfikacyjny ojca
Serafina. Otwarcie kanonicznego dochodzenia wyniesienia na o³tarze tej niezwyk³ej
postaci nast¹pi³o 2 grudnia 1992 roku. Jak
za ¿ycia, tak i po mierci, S³uga Bo¿y po³¹czy³ Lwów i Kraków swoj¹ osob¹ i dzia³alnoci¹.

o. Józef Marecki Ofm Cap.
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Biskup Jan Cieñski
Mija pi¹ta rocznica mierci niezwyk³ego
Cz³owieka i Kap³ana, który ca³e swoje ¿ycie
powiêci³ wiernym w Ziemi Z³oczowskiej.
Stamt¹d pochodzi³: urodzi³ siê w 1905 r.
w nieodleg³ych Pieniakach, maj¹tku rodzinnym w pow. brodzkim (odziedziczonym po
Dzieduszyckich, za rodowym maj¹tkiem
Cieñskich by³o Okno k. Horodenki). By³ synem znanego polityka, Tadeusza Cieñskiego, obroñcy Lwowa w 1918 r., który poniós³
ogromne zas³ugi w staraniach politycznych
o odzyskanie dla Polski Lwowa i Ma³opolski
Wschodniej. Po I wojnie Tadeusz Cieñski
by³ senatorem, spocz¹³ wród Lwowskich
Orl¹t. Dziadkiem Jana by³ W³odzimierz Dzieduszycki, marsza³ek krajowy Galicji i twórca Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie
(patrz CL 3/96).
Jan Cieñski odby³ studia teologiczne we
Lwowie i zaraz po wiêceniach, na rok przed
wybuchem II wojny, zosta³ wikariuszem
w Z³oczowie. Tam pozosta³ przez 54 lata.
Jego dzia³alnoæ i postawa w czasie
wojny i po niej by³y heroiczne. Szczêliwie
nie zosta³ wysiedlony ani zes³any (zawdziêcza³ to zbiegowi niezwyk³ych okolicznoci:
uratowa³ rannego NKWD-owca i za to pozostawiono Go w spokoju), ale te¿ nie da³ siê
repatriowaæ po roku 1945. Jako kap³an zosta³ wtedy sam na ogromnym obszarze;
niós³ pos³ugê duszpastersk¹ na terenie
trzech województw: lwowskiego, tarnopolskiego i wo³yñskiego, a nawet na Ukrainie,
w p³oskirowskiej (chmielnickiej) ob³asti.
W r. 1976, jako jeden z nielicznych tam
i starszych ksiê¿y, zosta³ niejawnie podniesiony do godnoci biskupiej (in petto), co
do koñca Jego ¿ycia nie zosta³o podane do
publicznej wiadomoci. Zmar³ w grudniu
1992 roku.
Trzeba tu wspomnieæ, ¿e ksiêdzem by³
tak¿e brat ks. Biskupa, W³odzimierz (1897
1983), przed sam¹ II wojn¹ proboszcz kocio³a w. Marii Magdaleny we Lwowie. W
1940 r. zosta³ aresztowany przez Sowietów
i skazany na mieræ. Uwolniony w wyniku
uk³adu SikorskiStalin, by³ szefem Duszpasterstwa Armii Polskiej w ZSRR, potem
w Anglii. W 1955 r. wst¹pi³ do zakonu trapistów we Francji i tam zmar³.
Drugim bratem biskupa Jana by³ Stanis³aw Cieñski, który do II wojny gospodaro-

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO
HISTORYCZNY
GRÓDEK JAGIELLOÑSKI
Po³o¿enie. Miasto powiatowe w wojew. lwowskim, po³o¿one o 34 km na zachód od Lwowa,
przy linii kolejowej (Kraków) PrzemylLwów,
nad rzek¹ Wereszyc¹, tworz¹c¹ tu stawy.
W 1880 r. mia³ ok. 8900 mieszkañców, a w okresie miêdzywojennym ok. 10 500, w tym 7,5 tys. Polaków, pozostali to Rusini, Niemcy i ¯ydzi. Ludnoæ utrzymywa³a siê g³ównie z handlu, pracy w
zak³adach przemys³owych oraz z uprawy lnu.
Historia. Pierwotna nazwa Gródka brzmia³a
S³ony, gdy¿ by³ tu g³ówny sk³ad soli z warzelni
z okolic Drohobycza i Starej Soli. Gródek by³ jednym z najstarszych miast na Rusi Czerwonej,
pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1213 r.
Podobnie parafia rzym. kat. zalicza siê do najstarszych placówek Kocio³a ³aciñskiego na
tamtych terenach. Istnia³a ju¿ w r.1372, o czym
wiadczy akt darowizny ksiêcia W³adys³awa
Opolczyka. Gródek nale¿a³ do dóbr królewskich
i by³ siedzib¹ starostwa grodowego. Król W³adys³aw Jagie³³o nada³ miastu prawo magdeburskie,
uwalniaj¹c mieszkañców od danin i innych powinnoci na lat 12. W 1396 r. królowa Jadwiga
usunê³a z gródeckiego zamku wêgiersk¹ za³ogê,
osadzon¹ tam przez jej ojca, Ludwika Wêgierskiego. W³adys³aw Jagie³³o w 1419 r. ufundowa³
w Gródku koció³ farny, a na zamku klasztor
franciszkanów. Wiosn¹ 1434 r. król Jagie³³o zatrzyma³ siê tam przejazdem, pod¹¿aj¹c z sejmu
w Korczynie na Ru dla odebrania ho³du lennego wojewody wo³oskiego Stefana, i zmar³ tam.
Wed³ug Kroniki Bielskiego, przyczyn¹ mierci
by³a choroba, jakiej król siê nabawi³ s³uchaj¹c
d³ugo w zimn¹ noc piewu s³owika. Serce króla
zosta³o z³o¿one w kociele Franciszkanów.
W ci¹gu trzech stuleci, od XV do XVII w., by³
Gródek wielokrotnie pustoszony przez Tatarów.
W 1469 r. po po¿arze miasta król Kazimierz Jagielloñczyk odnowi³ wszystkie dotychczasowe
przywileje i uwolni³ mieszczan od podwód. Zygmunt I w 1557 r. przyzna³ nowe ulgi zniszczonemu kolejnym tatarskim najazdem miastu i po-
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wa³ w Pieniakach (o¿eniony z ks. Mari¹
Jab³onowsk¹), po wojnie za mieszka³
i zmar³ w Krakowie. Jedna z ich sióstr, Magdalena (patrz CL 4/96), by³a ¿on¹ Edwarda
Dubanowicza (18811943), znanego przedwojennego polityka orientacji narodowej,
profesora prawa na UJK we Lwowie.

A.Ch.

W maju minê³a 40 rocznica mierci uznanego za najwybitniejszego przedstawiciela
klasycyzmu w polskiej poezji XX wieku.
Leopold Staff, bo o nim tu mowa, urodzi³ siê
we Lwowie 14 listopada 1878 roku. Jego
rodzice prowadzili cukierniê przy ul. Krakowskiej. Studiowa³ na Uniwersytecie im.
Jana Kazimierza w latach 18991901 prawo, filozofiê pod kierunkiem K. Twardowskiego oraz romanistykê na seminarium
profesora-poety Edwarda Porêbowicza. Nauka pod kierunkiem tego znamienitego romanisty rzetelnie przygotowa³a Staffa do
prac przek³adowych arcydzie³ redniowiecznej i renesansowej literatury w³oskiej. Doæ
wymieniæ Kwiatki w. Franciszka z Asy¿u,
pisma Leonarda da Vinci czy Micha³a Anio³a. W okresie studiów czynnie uczestniczy³
w ¿yciu literackim i intelektualnym uczelni
oraz Lwowa. Wspó³redagowa³ równie¿ ukazuj¹ce siê w Krakowie pismo literackie M³odoæ. Na tym gruncie rozpocz¹³ debiutem
poetyckim w 1898 r. sw¹ interesuj¹c¹ karierê literack¹ poety, t³umacza i dramatopisarza. Nale¿a³ do Stowarzyszenia Czytelni
Akademickiej oraz dzia³a³ w Kó³ku Literackim. Uczestniczy³ w s³ynnych literacko-artystycznych spotkaniach P³anetników w domu
Maryli Wolskiej. Okres do wybuchu I wojny
wiatowej spêdzi³ doæ aktywnie na licznych
podró¿ach do W³och oraz na rocznym pobycie w Pary¿u. Czas I wojny wiatowej
spêdzi³ na wygnaniu w Charkowie. Od 1918
roku zamieszka³ w Warszawie. W 1933 roku
zosta³ cz³onkiem Polskiej Akademii Literatury. W latach 19341939 pe³ni³ zaszczytn¹
funkcjê wiceprezesa PAL. Staff by³ trzykrotnym laureatem literackiej nagrody pañstwowej (1927  za tom poezji Ucho igielne, 1951
 za ca³okszta³t twórczoci, i 1955  za tom
poezji Wiklina oraz przek³ady ³aciñskich
wierszy Jana Kochanowskiego). Nagrodami literackimi uhonorowa³y go miasta:

26

Leopold Staff

Leopold Staff (1878–1957)

w 1929 r. Lwów, w 1938 r. Warszawa oraz
w 1949 r. Ziemia Krakowska. Uhonorowany
zosta³ tytu³em doktora honoris causa przez
Uniwersytet Warszawski w 1939 r. oraz Uniwersytet Jagielloñski w 1948 r. Lata okupacji oraz powstanie warszawskie spêdzi³
w Warszawie. Do 1949 roku zwi¹zany by³
z Krakowem. Krytycy okrelaj¹ go poet¹ wielu czasów i poetyk. Zmar³ 31 maja 1957
roku w Skar¿ysku-Kamiennej. Pochowany
zosta³ na warszawskich Pow¹zkach.
Janusz M. Paluch

W³adys³aw Krygowski
[...] Mêczy³o mnie, ¿e historia zapomni
o tych, którzy przed ilu tam laty szli pierwsi
[...] aby poznaæ Beskidy. ¯e pójd¹ w zapomnienie ci wszyscy, którzy sto lat temu
budowali pierwsze schroniska, przecierali
pierwsze szlaki. Ba³em siê, ¿e ju¿ mo¿e nie
przemówi puszcza karpacka g³osami grubej zwierzyny, wiegotem ptactwa, ³omotem
walonych przez wiatr i topory lasów  je¿eli
nie spróbujê o tym opowiedzieæ, co pamiêtam sprzed przesz³o pó³ wieku.
Chcia³em wiêc ich przypomnieæ, jak przedzierali siê przez lasy, ciekawi wiata, który
gdzie od róde³ Olzy ucieka³ grzbietami gór
na wschód i na po³udniowy wschód, ku
ród³om Czeremoszów, ku bukowiñskim

pastwiskom i dalej, i dalej, zawsze nad pocz¹tkami wód rzek i potoków, nad pocz¹tkami dziejów Karpat, przed którymi zatrzyma³y siê kiedy or³y rzymskich kohort, pêdz¹ce z równin Pannonii.
Chodzi³em tam dzieckiem, ch³opcem
i m³odzieñcem, chciwy gór i dolin, lasów
i zwierz¹t, ¿ycia lenych drwali, myliwych,
gospodarzy i pasterzy-czabanów. Co ju¿
zanika³o na zachodzie, tam w rozrogach
karpackich jeszcze trwa³o i wo³a³o mnie
zimnymi rozgwie¿d¿onymi nocami, bystrzynami potoków, wabi³o wieczkami w oknach
podgórskich ¿ydowskich karczem, nawo³ywaniem podpitych, sw¹dem ognisk i ¿a³osnym piewem, gdy kto we wsi pomar³.
Chcia³em odtworzyæ krajobrazy gór i obrazy
ludzi sprzed piêædziesiêciu i wiêcej lat, aby
uprzytomniæ dzisiejszemu cz³owiekowi, jaka
to przepaæ czasu rozwar³a siê, grzebi¹c
w sobie dawny wiat, zasypane Herkulanum odesz³ych pokoleñ. [...]
S³owa te napisa³ w przedmowie do jednej ze swych ksi¹¿ek W³adys³aw Krygowski, niezwyk³y mi³onik i znawca gór, dzia³acz turystyczny, pisarz. W tym roku obchodzi³ swoje 90 urodziny.
Krygowski jest krakowianinem (ale ze
Lwowem blisko spokrewniony, mia³ tam
dwóch stryjów: jeden, Zdzis³aw Krygowski,
by³ profesorem matematyki na Politechnice, drugi  adwokatem), z zawodu prawnikiem, by³ te¿ kiedy adwokatem. Ale pasj¹
jego ¿ycia sta³y siê góry, taternictwo, turystyka górska i narciarska. Wêdrowa³ po
Tatrach, Beskidach, wschodnich Karpatach,
po górach Europy. Dzia³a³ w Polskim Towarzystwie Tatrzañskim (by³ jego sekretarzem
generalnym i wiceprezesem) i Klubie Wysokogórskim, w Polskim Zwi¹zku Narciarskim, ale by³ te¿ cz³onkiem Pañstwowej
Rady Ochrony Przyrody. Po II wojnie zosta³
cz³onkiem w³adz naczelnych PTTK i redaktorem naczelnym Wierchów. Pisa³ przewodniki.
Ale to nie wszystko. Najtrwalszym tytu³em do chwa³y W³adys³awa Krygowskiego
s¹ literackie, g³êboko refleksyjne wspomnienia z wêdrówek po górach. Wyda³ ich kilka
tomów1, a w nich liczne opowiadania tak¿e
z Karpat Wschodnich. Krygowski wêdruje
równie sprawnie po górskich cie¿kach i po³oninach, co po historii i folklorze. Obserwuje bacznie, widzi szeroko. Rozumie i odnaj-

zwoli³ przez 10 lat obracaæ czêæ podatków na
naprawê murów warownych. Zygmunt August
za³o¿y³ tam w 1566 r. fundusz dla ubogich, który
nastêpnie w latach 1660 i 1718 powiêkszany by³
przez darowizny Paw³a i Zuzanny z Alembeków
Koz³owskich.
Mimo czêstych najazdów nieprzyjacielskich
w Gródku dobrze rozwinê³o siê rzemios³o. Swoje
cechy mieli tam rymarze, panicy, siodlarze,
bednarze, ko³odzieje, tokarze, garncarze i in. Po
kolejnym zniszczeniu miasta w r.1611 sejm poleci³ starocie W³adys³awowi Myszkowskiemu odbudowaæ miasto i zamek z dochodów starostwa.
W 1655 r. Chmielnicki pokona³ w okolicy Gródka
garstkê wojska polskiego pod dowództwem Stanis³awa Potockiego, a po wojnach kozackich
Gródek bardzo podupad³. W 1622 r. lustratorzy
(jako miasto królewskie podlega³ lustracji) naliczyli w rynku domów 22 (uprzednio 78), a na
ulicach zaledwie 10 (uprzednio 82). Poniewa¿
od czasów Zygmunta Augusta obowi¹zywa³ w
Gródku zakaz osiedlania siê ¯ydów, w r.1688
starosta W³adys³aw Gniñski za³o¿y³ na terenie
ogrodów zamkowych oddzielne miasteczko
Gnin, które zasiedli³ ¯ydami. Jan III na³o¿y³ na
mieszkañców Gródka obowi¹zek pracy przy naprawie obwarowañ miejskich i udzia³u w obronie
miasta, a w 1684 r. zatwierdzi³ fundacjê Gnina.
Kolejnym starost¹ by³ brat Gniñskiego, Jan,
a póniej przez pewien czas starostwo gródeckie nale¿a³o do królowej Marii Józefy, ¿ony Augusta III, po mierci której otrzyma³ je Jan Ma³achowski, zaufany dworu saskiego, potem jego
syn Jacek. Gdy w 1785 r. rz¹d austriacki przej¹³
starostwo, samo miasto zosta³o wy³¹czone spod
zarz¹du pañstwowego. Oko³o 1780 r. zaczêli do
Gródka nap³ywaæ osadnicy niemieccy, którzy
utworzyli na obrze¿u miasta koloniê Vorderberg.
W Gródku by³o 5 kocio³ów (fara, koció³ w.
Barbary, w. Miko³aja, szpitalny w. Stanis³awa
i klasztorny franciszkañski) oraz 3 cerkwie.
Okolice Gródka obfitowa³y w len i przed
1880 r. przeniesiono tutaj szko³ê uprawy lnu,
za³o¿on¹ przez Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze w Grzêdzie k. Lwowa. W 2. po³owie XIX
w. pracowa³o w Gródku kilka zak³adów przemys³owych: garbarnia, huta wapienna, cegielnia,
olejarnia, mydlarnia, m³yn amerykañski. Nad
Stawem Drozdowskim znajdowa³a siê stacja dowiadczalna Instytutu Zoologii Uniwersytetu
lwowskiego. W latach 187072 przeprowadzano
w Gródku obserwacje meteorologiczne.
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duje sedno, by je nam przekazaæ bardzo
piêknym jêzykiem.
A.Ch.


1
Góry i doliny po mojemu (...), W litworowych
i piar¿ystych kolebach (1982), Wspinaczka po
têczy (1986), Góry mojego ¿ycia (1987),
wszystkie wydane przez Wydawnictwo Literackie w Serii Tatrzañskiej.

BLINIACY
W ubieg³ym i bie¿¹cym roku minê³y dziesi¹te rocznice mierci dwóch znanych we
Lwowie i Stanis³awowie oraz w Krakowie
i Wroc³awiu braci-bliniaków: Boles³awa
i Tadeusza Paw³owskich.
Urodzili siê we Lwowie w 1901 roku, byli
synami Jana i Jadwigi z limakowskich.
W dzieciñstwie mieszkali przy ul. Koralnickiej, potem na £yczakowskiej 69, a od roku
1906 w 10-pokojowej willi przy ul. Poniñskiego 8. Ich posesja graniczy³a z terenami
Targów Wschodnich, czyli  jak mówiono
we Lwowie  placem powystawowym (bo
tam mia³a swoje miejsce Powszechna Wystawa Krajowa, o której obszernie pisalimy
w CL 2/95). Ojciec bliniaków by³ kupcem
i w³acicielem znanego sklepu galanteryjnopasmanteryjnego przy placu Mariackim 7.
Uczêszczali do III Gimnazjum im. Stefana Batorego. Jako uczniowe bronili Lwowa w 1918 roku, Tadeusz na Wulce, Boles³aw w okolicach Cytadeli. Potem ze swoim
gimnazjalnym profesorem, Bykowskim, brali
udzia³ w akcji plebiscytowej na Warmii.
W roku 1920 znowu zamieniaj¹ mundurki
gimnazjalne na polowe mundury ¿o³nierskie
 tym razem przeciw hordom Budionnego.
Maturê zdali po zakoñczeniu wojny. Wst¹pili na Uniwersytet Jana Kazimierza 
ukoñczyli go jako magistrowie praw. Ale
w czasie studiów trzeba by³o pracowaæ
w sklepie ojca, bo ten, choæ synów bardzo
kocha³, nie rozpieszcza³ ich, by³ surowy i wymagaj¹cy. To samo po ukoñczeniu studiów
 praca w rodzinnym sklepie. W drugiej
po³owie lat dwudziestych Tadeusz przeniós³
siê do Stanis³awowa, by tam prowadziæ
nowo otwarty sklep przy centralnej ulicy
miasta  Sapie¿yñskiej. W tym samym
czasie obaj zawarli zwi¹zki ma³¿eñskie.
Ju¿ jako m³odzieñcy uprawiali gimnastykê w lwowskim Sokole-Macierzy. W wieku
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dojrza³ym byli entuzjastami turystyki górskiej,
uprawianej latem i zim¹. Przeszli wielokrotnie wschodnie Karpaty, a po wybudowaniu
kolejki linowej na Kasprowy tak¿e tam oddawali siê bia³emu szaleñstwu. Dokonywali
sp³ywów kajakowych Dniestrem  met¹ by³y
Zaleszczyki, docierali nawet do Okopów w.
Trójcy. Pamiêtam opowiadania o tych wyprawach, a zw³aszcza relacje z granicy polsko-sowieckiej: o g³uchej, z³owrogiej ciszy
panuj¹cej za Zbruczem.
Wybucha II wojna. Boles³aw jako podporucznik rezerwy, powo³any do wojska
przemierza szlak ze Lwowa do Stanis³awowa. Wraca stamt¹d do domu, a niebawem
Tadeusz ze swoj¹ rodzin¹, i wszyscy razem
potajemnie uchodz¹ przez zielon¹ granicê do Generalnej Guberni  do Krakowa.
Decyzja ucieczki okaza³a siê zbawienna, bo
ju¿ w grudniu 39 przysz³o do domu na
Poniñskiego NKWD, pytaj¹c o Boles³awa.
Wojnê i okupacjê przetrwali w Krakowie. Po wojnie Boles³aw za³o¿y³ sklep galanteryjny przy ul. Grodzkiej 11  prowadzi³
go do niedobrowolnej likwidacji w 1949 r.,
potem podj¹³ pracê w CPLiA, i tam dotrwa³
do emerytury w 1969 r. Tadeusz przeniós³
siê do Wroc³awia, prowadzi³ tam w³asny
sklep spo¿ywczy, potem galanteryjny, ale
te¿ mu to odebrano. Potem pracowa³ jako
akwizytor w PZU. Po odwil¿y w 1956 r.
znowu otworzy³ w³asny sklep z galanteri¹
i prowadzi³ go do 1974 roku.
Obaj pozostali wierni swoim turystycznym pasjom. Przemierzali Tatry, Bieszczady i Beskidy, p³ywali kajakami po jeziorach
mazurskich, i tak do pónej staroci (Tadeusz by³ najstarszym uczestnikiem tatrzañskiego rajdu narciarskiego w latach 70.).
Jeszcze w 81. roku ¿ycia wyszli na Wo³owiec (2063 m npm) w zachodnich Tatrach.
Odeszli od nas  Boles³aw w 1986 r.,
Tadeusz w rok póniej. Tak sobie mylê, ¿e
w swoim pozaziemskim ¿yciu dalej wêdruj¹ po szczytach Czarnohory i Gorganów,
p³ywaj¹ po meandrach i porohach Dniestru.
Ale najczêciej  jestem tego pewien 
przechadzaj¹ siê po swoim Lwowie, wspinaj¹ siê ulic¹ Teatyñsk¹ na Wysoki Zamek,
by z Kopca Unii Lubelskiej podziwiaæ cudown¹ panoramê miasta Semper Fidelis.
Andrzej Paw³owski
(syn Boles³awa)

Z TAMTEJ
STRONY
LWOWSCY LEKARZE
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we
Lwowie zosta³o za³o¿one przy Towarzystwie
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w marcu
1991 roku. Grupê inicjatywn¹ stanowili Adam
Kokodyñski, Ewelina Hrycaj-Ma³anicz, Leonard Pociej i Helena Tarnawiecka. Pierwsze
zebranie Stowarzyszenia odby³o siê 13 maja
1991 r., a obecnych na nim by³o 11 lekarzy,
którzy wybrali pierwszy zarz¹d oraz zatwierdzili g³ówne cele i postulaty naszej organizacji. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia
zosta³ wybrany dr Adam Kokodyñski, który
pe³ni³ tê funkcjê przez cztery lata.
Stowarzyszenie zrzesza na dobrowolnych zasadach lekarzy-Polaków i polskiego pochodzenia, i jest medyczn¹ organizacj¹ spo³eczn¹, charytatywn¹, apolityczn¹.
Obecnie liczy ponad 50 cz³onków. Jego
dzia³alnoci¹ kieruje Zarz¹d, sk³adaj¹cy siê
z piêciu osób. Od padziernika 1994 r. prezesem Stowarzyszenia jest doc. dr Ewelina
Hrycaj-Ma³anicz.
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, ze
wzglêdu na brak funduszy, dotychczas nie
posiada w³asnego lokalu, a sw¹ dzia³alnoæ
prowadzi w siedzibie Towarzystwa Kultury
Polskiej pod adresem: Lwów, Rynek 17.
Celem Stowarzyszenia jest integracja
lekarzy-Polaków, zamieszka³ych we Lwowie
i w obwodzie lwowskim, nawi¹zanie kontaktów kole¿eñskich oraz naukowo-zawodowych z Polskim Towarzystwem Lekarskim
i innymi instytucjami medycznymi w RP i poza jej granicami. Jednak g³ównym naszym
zadaniem jest okazywanie pomocy medycznej ludziom chorym, samotnym i starym,
których wród naszych rodaków we Lwowie
jest bardzo wielu. Od 1993 r. prowadzimy
regularnie bezp³atne wydawanie chorym
leków, pochodz¹cych z darów, przewa¿nie
z Polski.
Szeroko prowadzimy sanitarno-owiatow¹ dzia³alnoæ wród naszej spo³ecznoci.
S¹ to wyk³ady cz³onków Stowarzyszenia dla
m³odzie¿y szkó³ polskich, dla s³uchaczy

Zabytki. Koció³ farny pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a w.  prezbiterium pónogotyckie, korpus z XVIII w., w latach 1930. powiêkszony
przez dobudowanie zachodniej czêci nawy,
zaprojektowanej przez Bronis³awa Wiktora.
W tym czasie sprawiono te¿ nowe, modernistyczne kamienne o³tarze z rzebami d³uta Franciszka Duszeñki (póniejszego twórcy pomnika
Obroñców Westerplatte w Gdañsku i rektora
gdañskiej ASP). Zamkniêty w r.1947, s³u¿y³ jako
magazyn. Na miejsce przy mocie na Wereszycy, gdzie przed II wojn¹ sta³a figura Matki Boskiej (zniszczona za czasów sowieckich), ustawiono przeniesion¹ z cmentarza figurê, która
jeszcze dawniej sta³a przed far¹. Koció³ franciszkañski z przylegaj¹cym czworobokiem
klasztoru z XV w., wielokrotnie przebudowywany, opuszczony po skasowaniu klasztoru przez
w³adze austriackie  obecnie jest w stanie ruiny.
Cerkiew pw. Zwiastowania z 1633 r., kamienno-ceglana z trzema kopu³ami. Cerkiew pw. w.
Jana, drewniana, o podobnym za³o¿eniu.
Na miejscu zamku znajduje siê park, dawniej
nazywany królewskim. Przed II wojn¹ na Rynku
sta³ pomnik króla W³adys³awa Jagie³³y z 1903 r.
Czasy obecne. Koció³ farny oddany do kultu
i rekonsekrowany w roku 1990, odremontowany
(dach na nowo pokryty, mury otynkowane od
zewn¹trz). Bezskuteczne s¹ starania o zwrot
plebanii lub o mieszkanie dla ksiê¿y. Proboszczem, ju¿ czwartym z kolei (od 1990), jest ks.
Jan Furga³a. Kocio³owi pomagaj¹ dawni mieszkañcy Gródka, osiadli w RP lub za granic¹.
(M.T.)
PAW£ÓW
Wie w pow. radziechowskim, 7 km na p³d.zach. od Radziechowa, na wys. 237 m npm.
W okresie miêdzywojennym liczy³a 1700 mieszkañców, obecnie ok. 1000.
Pierwsza wzmianka o Paw³owie pochodzi z roku 1400; pod koniec XVIII w. nale¿a³ do Augustyna Komorowskiego, brata os³awionej Gertrudy.
Przy dworze Komorowskich by³ rozleg³y park,
a w nim wystawiona przez ww. kaplica dworska
z dzwonnic¹. Wnuczka A. Komorowskiego Henryka wysz³a za poetê Kornela Ujejskiego, który
przej¹³ w dzier¿awê dobra paw³owskie. W latach
80. XIX w. jego syn Roman wybudowa³ nowy
dwór, wiêkszy od poprzedniego i odbiegaj¹cy od
tradycyjnej siedziby ziemiañskiej, a obok drewniany domek, w którym Kornel Ujejski mieszka³
przez kilkanacie lat przed mierci¹. Dwór paw-
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Komisja na Cmentarzu Orl¹t. Od lewej: J. Smaza,
J. Skrzypczyk, K. Krajewski, A. Kamiñski, D. Tabiñska, A. Przewonik, S. Mitraszewski, A. Kola, A. Lewicki. Fot. A. Chlipalski, 1997

polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i
Towarzystwa Kultury Polskiej.
W naszej dzia³alnoci wiele uwagi powiêcamy poznawaniu i rozpowszechnianiu
wspania³ej historii naszych poprzedników 
wybitnych lwowskich lekarzy i uczonychmedyków. Nawi¹zalimy kontakty kole¿eñskie i zawodowe z lekarzami z RP i z ca³ego
wiata, uczestnicz¹c aktywnie w I, II i III
wiatowym Kongresie Polonii Medycznej.
Bralimy udzia³ w obchodach jubileuszu 50lecia Zwi¹zku Lekarzy Polskich w Chicago,
w sesji Association des Medecins dOrigine
Polonaise de France w Pary¿u, w Miêdzynarodowym Zjedzie Alergologów w £odzi
i innych. Od kwietnia 1997 r. jestemy cz³onkiem Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczynie.
doc. dr Ewelina Hrycaj-Ma³anicz
Powy¿szy tekst pochodzi z Przewodnika 97
Komitetu Naukowego III Kongresu Polonii
Medycznej i zosta³ tu wydrukowany zamiast
zapowiedzianego wczeniej (CL 2/97) streszczenia wywiadu z Autork¹.

CMENTARZ ORL¥T
 ci¹g dalszy
Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
zorganizowa³a w lipcu br. wyjazd do Lwowa
komisji spo³ecznej do spraw odbudowy
Cmentarza Orl¹t. Celem tej podró¿y by³o
dokonanie ostatecznej wizji lokalnej  przed
zakoñczeniem nowej wersji projektu odbudowy, który z pocz¹tkiem sierpnia mia³ byæ
przed³o¿ony administracji ukraiñskiej do
rozpatrzenia i akceptacji.

W projekcie uwzglêdniono odbudowê
kolumnady i wszystkich innych elementów,
wchodz¹cych w sk³ad cmentarza wed³ug
stanu przedwojennego, wykonanego na
podstawie koncepcji Rudolfa Indrucha z lat
dwudziestych, ale zarazem likwidacjê kwater XXXXX, odciêtych ulic¹, zbudowan¹
przez Sowietów po II wojnie. W kwaterach
tych chowano Obroñców Lwowa, którzy nie
zginêli w latach 191820, lecz umierali
w okresie XX-lecia miêdzywojennego.
Wedle umowy administracja ukraiñska
mia³a 2 miesi¹ce na rozpatrzenie nowego
projektu (o perypetiach z wczeniejszym
projektem, a tak¿e o wydarzeniach z czerwca tego roku, pisalimy w CL 3/97, w rubryce Z tamtej strony). Dla wykazania dobrej
woli, strona polska podjê³a ju¿ we wrzeniu
badania gruntu pod nawierzchni¹ ulicy, która przeciê³a kwatery XXXXIV (stwierdzono, ¿e szcz¹tki osób tam pogrzebanych
zachowa³y siê), a nastêpnie przyst¹piono
do ekshumacji pewnej liczby szcz¹tków,
ka¿de z nich sk³adaj¹c w osobnej trumience (ma³ych rozmiarów). Trumny te, w liczbie ponad 200, czasowo z³o¿ono w kaplicy
Cmentarza Orl¹t. Nastêpnie zostan¹ one
powtórnie pochowane w nowych kwaterach,
planowanych w wolnym pasie, który powstanie po przesuniêciu w stronê ulicy muru,
zbudowanego przez Sowietów na wschodnim obrze¿u cmentarza. Dalsze ekshumacje nast¹pi¹ w przysz³ym roku i kolejnych,
oczywicie je¿eli administracja ukraiñska nie
wymyli nowej przeszkody. O dalszych losach sprawy bêdziemy informowaæ.
We wspomnianej podró¿y wziêli udzia³:
Andrzej Przewonik  Sekretarz Generalny
Rady Ochrony PWiM (Warszawa), prof. Andrzej Kola  archeolog, który przeprowadza³
podobne ekshumacje w Charkowie i Miednoje (Toruñ), dr Janusz Smaza  konserwator (Warszawa), arch. Jaros³aw Skrzypczyk
 autor projektu (Warszawa), Stanis³aw Mitraszewski  prezes Federacji Organizacji
Kresowych (Warszawa), Andrzej Kamiñski i
Danuta Tabiñska  prezes i skarbnik Zarz¹du G³ównego TMLiKPW (Wroc³aw), Andrzej
Chlipalski  cz³onek ZG i prezes Oddzia³u
TMLiKPW w Krakowie, i inni.
Osobom, które chcia³yby nawi¹zaæ kontakt z ROPWiM w sprawie ekshumacji, podajemy adres:
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Rada Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa
00-926 Warszawa
ul. Wspólna 2
tel. 628-45-04
Andrzej Chlipalski

Z£OCZÓW ODETCHN¥£
POLSKOCI¥

Z³oczów. Wg litografii Auera z po³. XIX w.

Ruchliwy Klub Z³oczowski (cilej: wiatowe Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³
Ziemi Z³oczowskiej) w Krakowie, zorganizowa³ we wrzeniu tego roku Dni Kultury
Polskiej w swoim rodzinnym miecie. Na
cykl imprez teatralnych zaproszono aktorów z krakowskiego Teatru Ludowego i
Piotra Piechê oraz Teatr Polski ze Lwowa.
Urz¹dzono ponadto konferencjê popularnonaukow¹ na temat historii Z³oczowa i kilka
wystaw: Z³oczów i region z³oczowski
w starej fotografii, litografii i rysunku, wystawê twórczoci artystów plastyków, pochodz¹cych z rodzin z³oczowskich, prezentacjê ksi¹¿ki polskiej oraz Portret Krakowa (fotografie). Ze strony z³oczowskiej dano
kameralny koncert oraz zorganizowano
konkurs malarski dla tamtejszej m³odzie¿y
szkolnej.
Równolegle zorganizowano tygodniow¹
wycieczkê z Krakowa, której uczestnicy
wziêli udzia³ w uroczystociach, a tak¿e
zwiedzili Z³oczów oraz zamki w Olesku i Podhorcach.
Dniom Kultury Polskiej towarzyszy³a
dobra atmosfera i du¿e zainteresowanie
ludnoci, tak¿e ukraiñskiej. Nawet miejscowa w³adza wziê³a w nich udzia³ i  podobno
by³a zadowolona. Dzia³aczom Klubu Z³oczowskiego, z prezesem Romanem Maækówk¹ na czele, nale¿y siê uznanie.

³owski sp³on¹³ podczas walk polsko-ukraiñskich
po I wojnie wiatowej, a domek poety, s³u¿¹cy po
jego mierci jako Dom Ludowy, przetrwa³ do
1939 r.
Paw³ów nale¿a³ kolejno do parafii w Staninie
(do 1775), Radziechowie (do 1918) i Cho³ojowie.
Murowany, jednonawowy koció³ek filialny wybudowano w r. 1914 kosztem parafian. Po II
wojnie zosta³ zamieniony na magazyn. Na miejscowym cmentarzu zachowa³ siê nagrobek Kornela Ujejskiego i jego ¿ony oraz murowane ogrodzenie z bram¹, mocno zniszczone, za przy
drodze do Cho³ojowa pomnik zniesienia pañszczyzny z 1851 r.
W okresie miêdzywojennym w³acicielem maj¹tku (ok. 650 ha) by³ Roman Ujejski. Niektóre
uratowane pami¹tki po Kornelu Ujejskim przewióz³ po II wojnie do Wroc³awia jego wnuk Tomasz Bartmañski.
(T.K.)
SKA£A PODOLSKA
Po³o¿enie. Miasteczko w pow. borszczowskim, wojew. tarnopolskim. Po³o¿one nad Zbruczem, na wys. 265 m npm., przy linii kolejowej
CzortkówSka³a. W 1880 r. mia³o 6000 ludnoci,
a w okresie miêdzywojennym ponad 4000.
Mieszkañcy trudnili siê rzemios³em (wyrób p³ócien, sukna oraz wozów, p³ugów i sprzêtów domowych) lub pracowali w tamt. fabrykach wódek
i olejków eterycznych oraz w garbarniach i m³ynach.
Historia. Najdawniejsze wzmianki o Skale
w ród³ach z XV w. mówi¹ o odbudowaniu przez
Korjatowiczów w 1331 r. spalonego przez Tatarów drewnianego zamku. W 1393 r. Teodor Korjatowicz, prawdopodobnie za kontakty z królem
wêgierskim Zygmuntem Luksemburczykiem zosta³ wyparty z Podola przez w.ks. litewskiego
Witolda, który odebra³ mu szereg grodów, w tym
Ska³ê, obsadzaj¹c je swoim wojskiem. Po mierci Witolda w 1430 r. Ska³a zosta³a wcielona do
Korony jako starostwo niegrodowe. Ze wzglêdu
na zniszczenia, spowodowane najazdami nieprzyjacielskimi, zosta³a uwolniona w 1510 r.
przez Zygmunta I od op³at czynszowych na 4
lata. W 1515 r. starostwo skalskie otrzyma³ Stanis³aw z Brzezia Lanckoroñski, który dokona³
kolejnej odbudowy zamku po zniszczeniach
wojennych. W 1518 r. król odnowi³ przywilej lokacyjny dla Ska³y (data pierwszej lokacji nieznana) na prawie magdeburskim i nada³ prawo na
jarmarki roczne. S. Lanckoroñski nie mia³ bezpo-
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Ma³e formy teatralne ostatnio s¹ w ³asce. Kryzys ekonomiczny nie oszczêdza
aktorów, zajêtych w teatrze. Amatorskie
zespo³y równie¿ uciekaj¹ siê do ma³ych
form, ulegaj¹c temu trendowi.
Na pocz¹tku tego roku Polski Teatr Ludowy we Lwowie wystawi³ sztukê Krzysztofa Zanussiego Gry kobiece. Ostatnio dwoje
aktorów teatru wpad³o na pyszny koncept.
Samodzielnie przygotowali, opracowali i zagrali mniej znan¹ i mniej pokazywan¹ jednoaktówkê Aleksandra Fredry  wieczka
zgas³a. Aby mieszniej by³o, za w³asne
pieni¹dze dali do uszycia stylowe stroje,
zaprojektowane przez Olgê Bak³an, a kolega-kompozytor Kozarenko napisa³ do tego
spektaklu muzykê.
Pani (Zofia Iwanow) kreuje podwójn¹
rolê  muzyka i aktorki, a Pan (Aleksander
Owerczuk) po uwieñczeniu zalotów w komedii Fredry przeistacza siê w rozgoryczonego starca w monologu Antoniego Czechowa O szkodliwoci tytoniu.
Dwie jednoaktówki dwóch wielkich twórców ró¿nego czasu i ró¿nych kultur, ³¹czy
wspania³e rozwi¹zanie point, które aktorzy
odnaleli i zademonstrowali samodzielnie 
bez pomocy re¿ysera. Muzyka w wietnym
wykonaniu Zofii Iwanow stanowi swoist¹
klamrê, ³¹cz¹c¹ w ca³oæ farsê mi³oci.
Ciekawy spektakl zosta³ zagrany niemal na
pograniczu zawodowstwa, na tle lapidarnej
scenografii (te¿ Aleksandra Owerczuka).
Duch Aleksandra Fredry ci¹gle kr¹¿y nad
Lwowem. Ulicami tego miasta hrabia Fredro
chadza³ w latach dzieciñstwa, m³odoci i staroci. Tu dozna³ zaszczytów i sukcesów jako
ojciec komedii polskiej. On to w³anie, jak
siê wyrazi³ Stanis³aw Komian, uratowa³
Polskê od ogólnej melancholii. W tym miecie zazna³ równie¿ goryczy, która by³a powodem zamkniêcia siê w sobie, odosobnienia i wieloletniego milczenia.
Lwowianie jednak kochali swojego, czasem nieprzyzwoitego Fredrê, jego ciêty
humor, granicz¹cy nieraz z sarkazmem, ten
bowiem odzwierciedla³ s³abostki i przywary
ludzkie, oddawa³ rzeczywistoæ. Pomnik,
który lwowianie Fredrze postawili, za spraw¹ wybryku historii zmieni³ swoje miejsce,
zawêdrowawszy do Wroc³awia. Nic to.
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Z. Iwanow i A. Owerczuk w jednoaktówce A. Fredry

M£ODZI PASJONACI

Lwowianie nadal darz¹ mi³oci¹ swego
komediopisarza. Czerwcowa premiera,
nawi¹zuj¹ca do 204. rocznicy urodzin starego hrabiego, jest tego dowodem. Jest
równie¿ ciekawym wydarzeniem dla wielbicieli sztuki teatralnej Lwowa.
Fredro uwielbia³ zadziwiaæ swoich sympatyków, potrafi³ zaskakiwaæ. Za jego przyk³adem poszli nasi m³odzi aktorzy  amatorzy Polskiego Teatru Ludowego. Partnerstwo
Aleksandra Fredry z Antonim Czechowem
jest ciekawostk¹ dla widza. Nadzwyczaj
udan¹.
Spektakl pe³en polotu demonstruje dojrza³oæ wykonawców jako aktorów, dysponuj¹cych dowiadczeniem, a zarazem wiedz¹ zawodow¹ muzyka i plastyka. Ta ich
ambitna pierwsza praca pozwala wierzyæ,
¿e nast¹pi¹ kolejne. Cieszy wspó³praca
m³odych ludzi ró¿nych narodowoci, dla
których polska sztuka posiada wartoci
ogólnoludzkie i nawi¹zuje do dawnych,
dobrych tradycji kulturalnych Lwowa.
Teresa
Kulikowicz-Dutkiewicz
Lwów, w lipcu 97
Od Redakcji: my te¿ ogl¹dalimy opisany
spektakl we Lwowie. Trzeba go koniecznie
pokazaæ w Krakowie i w innych miastach!

Wydarzenia
■ I Konkurs Recytatorski, powiêcony twórczoci Juliusza S³owackego, odby³ siê
we wrzeniu w Krzemieñcu. Wziê³o w nim
udzia³ dwadziecioro m³odych uczestników
w dwóch kategoriach wieku: do i powy¿ej
14 lat, a miejscem prezentacji poezji Wieszcza by³a biblioteka historycznego Liceum
Krzemienieckiego (dzi u¿ytkowanego jako
ukraiñskie Kolegium Pedagogiczne). Organizatorami konkursu by³o miejscowe Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej i Federacja Organizacji Polskich nU, sponsorem za  Wspólnota Polska.
Zwyciêzcami konkursu stali siê m³odzi
recytatorzy m.in. z Brodów, Czortkowa, Lwowa, Mocisk, Podwo³oczysk, Po³upanówki,
S¹dowej Wiszni i Stanis³awowa. Pierwsze
miejsca zdoby³y dziewczyny z Mocisk,
Czortkowa i Krzemieñca.
■ Z okazji wiêta 3 Maja staraniem samborskiego oddzia³u Towarzystwa Kultury
Polskiej i tamtejszego proboszcza, ks. Andrzeja Kurka, odby³ siê w Samborze Zjazd
M³odzie¿y Polskiej Obwodu Lwowskiego,
z udzia³em ponad 200 m³odych ludzi ze Lwowa (z obu polskich szkó³), z Mocisk, Drohobycza, Sambora, Truskawca, £anowic.
By³o te¿ sporo goci: pani senator Alicja
Grzekowiak, pani prezes (FOPnU) Emilia
Chmielowa, pani Maria Hanuza z Konsulatu RP we Lwowie, liczni ksiê¿a. By³a uroczysta msza w., trzeciomajowe przedstawienie, piewa³y Mociskie S³owiki, a na
koñcu bal do samego rana. Przed rozstaniem siê, m³odzi  trzymaj¹c siê za rêce 
opasali samborski koció³ i po¿egnali siê
do przysz³ego roku.
■ Przywrócono statuê Matki Boskiej, która
do drugiej okupacji sowieckiej sta³a na studzience na skraju placu Mariackiego we
Lwowie (dawniej na rodku placu  patrz
CL 2/97, str. 32). Czekamy teraz na powrót
figury wie¿o kanonizowanego w. Jana
z Dukli na kolumnê przed lwowskim kocio³em Bernardynów  patrz zdjêcie w CL 3/97
na str. 2. Pomnik ten zosta³ wystawiony
w roku 1649 (!) na pami¹tkê oswobodzenia
miasta od oblê¿enia kozacko-tatarskiego
w 1648 roku.

redniego spadkobiercy, przeniós³ wiêc prawo
dziedziczenia na bratanka Hieronima. W 1538
miasto zosta³o spalone przez Wo³ochów. Syn
Hieronima, Stanis³aw, obj¹³ starostwo skalskie,
odst¹pione mu przez ojca w 1566 r., a od króla
otrzyma³ w do¿ywocie m³yn w Skale.
Dzieje miasta w ci¹gu ca³ego XVII w. by³y bardzo burzliwe. W 1615 r. Tatarzy ponownie spustoszyli Ska³ê, a jej mieszkañców uprowadzili
w jasyr. Podczas wojen kozackich miasto i zamek znów uleg³y zniszczeniu, w 1657 r. zajête
zosta³o czasowo przez ksiêcia siedmiogrodzkiego Rakoczego, za w okresie wojen tureckich
kilkakrotnie przechodzi³o z r¹k do r¹k. Przez ca³y
ten czas posesorami starostwa byli Lanckoroñscy  ostatnim by³ Miko³aj, zmar³y w 1706 r. Starostwo obj¹³ nastêpnie Walenty Mierzejewski,
o¿eniony z Agnieszk¹ Lanckoroñsk¹. Po nim
starostwo przesz³o na jego ziêcia Adama Tar³ê,
z którym ³¹czy siê ostatnia odbudowa zamku
i budowa w obrêbie jego murów pa³acu mieszkalnego. Dzie³o Tar³y nie przetrwa³o d³ugo,
wkrótce zniszczone zosta³o przez po¿ar. Nastêpnymi starostami byli kolejno syn Adama
Kazimierz i bratanek Jan.
W I rozbiorze (1772 r.) Ska³a przypad³a Austrii
i przejêta zosta³a na w³asnoæ rz¹dow¹. Pewne
o¿ywienie miasteczko zawdziêcza³o zainstalowanej tu granicznej komorze celnej. Zapewne
pod koniec XVIII w. naby³ Ska³ê Józef Wincenty
Go³uchowski. Kolejnymi w³acicielami byli jego
potomkowie: Wojciech, dyrektor poczt polskich
w Galicji; Agenor Romuald, namiestnik Galicji,
twórca ordynacji; Agenor Adam, austriacki minister spraw zagranicznych (zmar³y w 1921 r.).
Go³uchowscy nie odbudowali zamku i postawili
now¹ rezydencjê w innym miejscu. Budowa pa³acu odbywa³a siê etapami (dat nie znamy). W 2.
po³. XIX w. Adam Kopiñski za³o¿y³ w Skale szpital, którego protektorami byli Go³uchowscy, oraz
zak³ad dla ubogich, pozostaj¹cy pod zarz¹dem
miejscowych proboszczów. Ostatnim w³acicielem Ska³y by³ do r. 1939 Agenor Joachim Go³uchowski.
Zabytki. Koció³ pw. Wniebowziêcia NP Marii,
murowany, ufundowany w 1719 r. przez W. Mierzejewskiego, nie zniszczony podczas I wojny,
odrestaurowany w okresie miêdzywojennym.
Kaplica cmentarna z XIX w. Cerkiew gr.kat. murowana, wybudowana w 1882 r. Ruiny obwarowañ zamkowych, z baszt¹ tzw. prochow¹, i pa³acu Tar³ów, po³o¿one na p³n.wsch. od miasteczka, na cyplu wysokiego brzegu Zbrucza.
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■ Rzymskokatolicki koció³ parafialny
w Brodach, zbudowany z pocz. XVII w z fundacji Koniecpolskich (jego zdjêcie pokazalimy w CL 1/97, str. 36), nie zosta³ zwrócony tamtejszej spo³ecznoci polskiej, pomimo wieloletnich starañ. Ostatnio w³adze
ukraiñskie przeznaczy³y go na katedrê grekokatolick¹ nowo utworzonej diecezji z siedzib¹ w Brodach. Dawna plebania zosta³a
rozbudowana na pa³ac dla biskupa.

POLACY
POLAKOM
WSPÓLNOTA POLSKA 1997
Krakowski Oddzia³ Wspólnoty Polskiej
og³osi³ swoje sprawozdanie z realizacji
zadañ pañstwowych (tzn. wynikaj¹cych
z ogólnopolskiego planu dla oddzia³ów Stowarzyszenia) i w³asnych, za rok 1997, oraz
program na rok nastêpny.
Przez ca³y koñcz¹cy siê rok Oddzia³
z w³asnej inicjatywy udziela³ pomocy dla
chorych dzieci ze Wschodu, dofinansowywa³ polskie przedszkola we Lwowie, przyznawa³ stypendia i zapomogi losowe.
Jako realizacja zadañ pañstwowych 
równie¿ przez ca³y rok  odbywa³y siê spotkania z przedstawicielami organizacji polskich i polonijnych1 (Polacy z Ma³opolski
Wschodniej s¹ w Krakowie szczególnie
czêsto goszczeni), przekazywano ksi¹¿ki
i materia³y dydaktyczne, organizowano wystawy i wystêpy artystyczne Polaków, organizowano sta¿e zawodowe i obozy jêzykowe.
Do sta³ych, niezwykle wartociowych
imprez realizowanych w Krakowie nale¿y
coroczna Szko³a Letnia Historii, Kultury i Jêzyka Polskiego, kursy przygotowawcze na
studia dla maturzystów z terenu pañstwa
ukraiñskiego (zawsze w styczniu). W tym
roku na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³y:
II Forum rodowiskowe polskich historyków
i nauczycieli historii, a tak¿e udzia³ w organizacji III wiatowego Kongresu Lekarzy
Polonijnych oraz obchodów 130-lecia Sokolstwa Polskiego we Lwowie i Krakowie.
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Powy¿szy skrót nie wyczerpuje szerokiego zakresu aktywnoci krakowskiego
Oddzia³u Wspólnoty Polskiej2. Wypada
podkreliæ wielki wk³ad w pomoc Polakom
z Kazachstanu.
Podobne zadania stawia sobie Oddzia³
na rok 1998, tak w zakresie wspó³pracy
z organizacjami polonijnymi i polskimi, jak
i owiaty i nauki dla m³odzie¿y i doros³ych,
popularyzacji kultury polskiej, turystyki
i sportu, pomocy zdrowotnej. Warto wspomnieæ m.in. obóz rekreacyjno-sportowy dla
m³odzie¿y polskiej zza wschodniej granicy,
organizowany wspólnie z krakowskim Soko³em. Na te wszystkie imprezy zapreliminowano kwotê 900 tysiêcy z³ (czyli 9 miliardów starych z³otych).
Wypada nam podziêkowaæ Zarz¹dowi
krakowskiego Oddzia³u Wspólnoty Polskiej
za tegoroczne dokonania i ¿yczyæ podobnych osi¹gniêæ w roku przysz³ym. Panu
Prezesowi prof. Zygmuntowi Kolendzie, Pani
Dyrektor dr Krystynie G¹sowskiej, PP. Wies³awowi Krawczyñskiemu, prof. Jerzemu
Kowalczukowi, dr. Józefowi Wróblowi, mgr.
Piotrowi Zborowskiemu i wszystkim pozosta³ym pracownikom Oddzia³u ¿yczymy nieustaj¹cego zdrowia, si³ i  cierpliwoci.
Redakcja
Jako organizacje polskie rozumie siê te, które
dzia³aj¹ w pañstwach s¹siednich, gdzie Polacy
s¹ autochtonami. Organizacje polonijne dzia³aj¹
w krajach, do których Polacy wyemigrowali lub
rzuci³y ich losy.
1

2
O dzia³alnoci Wspólnoty Polskiej piszemy
w ka¿dym niemal numerze CL, pocz¹wszy od
nru 1/95.

Do zapamiêtania
■ Jak corocznie, odby³a siê w Krakowie
w tym roku (w lipcu) Szko³a Letnia Kultury, Historii i Jêzyka Polskiego, organizowana przez tutejszy oddzia³ Wspólnoty Polskiej. Tematykê seminarium  zgodnie z jego tytu³em  tworzy³y trzy bloki. W bloku
historycznym mówiono w ró¿nych ujêciach
o etapach dziejów i rozwoju naszego pañstwa, a tak¿e o symbolach polskiej pañstwowoci (herby, flaga), o historii Kocio³a
katolickiego w Polsce, o roli Wilna i Lwowa
w dziejach Polski i jej wschodniej granicy,

wreszcie o dziejach Krakowa i jego ¿yciu
obyczajowym.
W bloku kultury interpretowano literaturê staropolsk¹ i XIX-wieczn¹ oraz poezjê
wspó³czesn¹. Mówiono o Lwowie m³odopolskim, o literaturze drugiego obiegu z lat 70.
i 80. oraz o teatrze i filmie wspó³czesnym.
Wa¿nym tematem by³a ochrona dziedzictwa kulturowego na Wschodzie. Blok jêzykowy zawiera³ seriê wyk³adów o kulturze
jêzyka polskiego.

W Krakowie
i dalej
WILLA POD JEDLAMI

Willa Pod Jedlami

S³ynna zakopiañska willa pod Jedlami
na Koziñcu obchodzi³a w tym roku stulecie
swego powstania. Zaprojektowa³ j¹ dla Jana
Gwalberta Pawlikowskiego Stanis³aw Witkiewicz (ojciec Witkacego), który tym najbardziej znanym dzie³em (i kilkoma jeszcze
innymi piêknymi obiektami) stworzy³ styl
podhalañski, oparty na architekturze wiejskich zabudowañ góralskich.
Ziemiañska rodzina Pawlikowskich pochodzi z Ma³opolski Wschodniej (samborskie, przemyskie), a osiad³a by³a od pocz¹tku XIX w. w Medyce, po³o¿onej miêdzy Lwowem a Przemylem  dzi jest to miejscowoæ graniczna. Ze Lwowem te¿ wi¹za³y
siê losy i kariery wielu cz³onków tej rodziny,
a przede wszystkim Jana Gwalberta (1860
1939), profesora Wy¿szej Szko³y Rolniczej

Z ca³ego za³o¿enia pa³acowego hr. Go³uchowskich ocala³y tylko stajnie, przerobione po II
wojnie na budynki mieszkalne, du¿a czêæ ogrodzenia i park krajobrazowy.
Czasy obecne. Koció³ zwrócony do kultu
w 1989 r. Doje¿d¿a tu ks. Józef Czarnik z £osiacza.
(M.T.)
TURKA
Po³o¿enie. Miasto powiatowe w wojew. lwowskim, po³o¿one na wys. 572 m npm., nad rzek¹
Stryj, przy linii kolejowej SamborSianki (U¿horod). W r. 1880 by³o tu ok. 4600 mieszkañców, a
w okresie miêdzywojennym ponad 10 000. Trudniono siê tu wyrobem serów owczych i tkactwem
(grube sukna). Dzia³a³ tartak wodny.
Historia. Wie Turka istnia³a ju¿ na pocz. XV
w. i stanowi³a czêæ dóbr koronnych. Przywilejem wydanym w Medyce w 1431 r. W³adys³aw
Jagie³³o nada³ j¹ na w³asnoæ rycerzowi wo³oskiemu Vanczy Valachusowi i jego synom. Nadanie potwierdzi³ W³adys³aw Warneñczyk w 1444 r.
i Zygmunt I w 1519 r. Potomkowie przyjêli nazwisko Tureckich, a pod koniec XVII w. jeden z nich,
Stefan, ws³awi³ siê zwalczaniem zbójników wêgierskich, grasuj¹cych na tamtych przygranicznych terenach. W odwecie Wêgrzy spalili wie
wraz z drewnianym zameczkiem i uprowadzili
ojca Stefana  Micha³a. Po raz drugi Turka zosta³a zniszczona przez wojska szwedzkie podczas wojny pó³nocnej w 1709 r. Rozdrobnion¹
z czasem miêdzy cz¹stkowych w³acicieli
i zniszczon¹ wie wykupi³ w 1729 r. Antoni Kalinowski, i ju¿ w nastêpnym roku uzyska³ przywilej
na za³o¿enie miasta. Chc¹c zasiedliæ nowo lokowane miasto, rozes³a³ do kancelarii grodzkich
i ziemskich komunikaty, zachêcaj¹ce zw³aszcza
kupców i rzemielników, do osiedlania siê w Turce. Pierwszymi osadnikami byli przewa¿nie ¯ydzi i drobna, zubo¿a³a szlachta. Miasto, po³o¿one na wa¿nym szlaku PrzemylMunkacz
(z Wêgier do Polski), sta³o siê rych³o ¿ywym
orodkiem rzemios³a i handlu. Na cotygodniowych targach i jarmarkach rocznych handlowano
byd³em i owcami oraz wyrobami miejscowej ludnoci (sery, we³na przêdziona, sukna).
Pocz¹tkowo Turka nie mia³a w³asnej parafii
rzym.kat. i nale¿a³a do parafii w Starym Miecie.
Kalinowski w³asnym sumptem postawi³ dom misyjny dla sprowadzonych z Sambora jezuitów
(1730, skasowany w 1774 przez Austriaków),
koció³ parafialny (1743) wraz z plebani¹, a tak-
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w Dublanach i zarazem ofiarodawcy Biblioteki Pawlikowskich na rzecz Ossolineum we
Lwowie; a tak¿e jego brata Tadeusza (1861
1915), znakomitego dyrektora teatru lwowskiego w l. 190813 (i krakowskiego).
Willa pod Jedlami zyska³a te¿ s³awê jako
miejsce spotkañ ludzi kultury pierwszej po³owy tego wieku. Nale¿eli do nich równie¿
liczni lwowianie, miêdzy nimi za spowinowacone z Pawlikowskimi panie Wolskie: poetki Maryla i Beata (Obertyñska) oraz malarka Aniela (Lela Pawlikowska, synowa
Jana Gwalberta).
Karol Odrycki

Pi¹ty zjazd brodzian
W numerze 1/97 CL dr Stanis³awa ValisSchyleny przedstawi³a historiê dotychczasowych czterech zjazdów w Wile i omówi³a dzia³alnoæ Ko³a Brodzian. Znamienne
by³o to, ¿e z ka¿dym rokiem na zjazdach
zjawia³o siê coraz wiêcej uczestników. Po
prostu z up³ywem miesiêcy i lat odnajduj¹
siê coraz to nowi brodzianie, rozproszeni
po wielu miastach.
W maju tego roku odby³ siê pi¹ty zjazd
 tak¿e w Wile  i zgromadzi³ znowu wiêksz¹ liczbê uczestników ni¿ poprzednio, bo
a¿ 75 osób (w dzisiejszym spisie znanych
nam brodzian jest ujêtych 150 osób). Zjazd
rozpocz¹³ siê uroczyst¹ msz¹ w. z wzruszaj¹cym kazaniem ksiêdza dziekana z Wis³y. Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ych w tym roku. Ci, którzy w zjedzie uczestniczyli po raz pierwszy, przedstawiali drogê
swoich rodzin w czasie wojny i po niej. By³a
zwykle podobna  poprzez Syberiê i Bliski
Wschód, albo przymusowa ewakuacja na
zachód, zarz¹dzona przez Niemców w marcu 1944 roku.
Nades³ano wiele listów z wielu stron
wiata, a W³adys³aw Hawran do listu do³¹czy³ udokumentowan¹ zdjêciami historiê trzech pokoleñ rodowitych brodzian
i w³asny ¿yciorys Polaka-tu³acza. Siostry
¯uromskie przys³a³y 12-stronicowe wspomnienia szczêliwych lat prze¿ytych w Brodach. Jerzy Hebda z Londynu przypomnia³
Brody w swoim wierszu Myl¹ uciekam
w odleg³e dzieje. By³y te¿ wstrz¹saj¹ce
wspomnienia Bukowskiego, naocznego
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wiadka holocaustu w Brodach: Czarny
rok, czarny dzieñ.
W obradach zdawano sprawozdania
z dzia³alnoci w ubieg³ym roku. Przewodnicz¹ca Ko³a korespondowa³a z ks. Kwiatkowskim, który wyje¿d¿a³ na misje duszpasterskie na Kresy i by³ tak¿e w Brodach,
a w sprawach pomocy Brodom  z kanclerzem Kurii we Lwowie ks. Marianem Buczkiem oraz z ks. Wies³awem Wójcikiem z Zespo³u Pomocy dla Kocio³a na Wschodzie.
Potem by³y sprawozdania finansowe i z pomocy rzeczowej dla Polaków w Brodach
(odzie¿, obuwie, paczki ¿ywnociowe),
a wreszcie ze starañ o zachowanie pamiêci zas³u¿onego ksiêgarza i wydawcy w Brodach Feliksa Westa*.
Znamienna jest dzia³alnoæ Czes³awa
Poniaka  brodzianina z Tarnobrzegu, który
postara³ siê poprzez audycje radiowe
w Rzeszowie o nadanie rozg³osu sprawie
zagarniêcia kocio³a i pozbawienia Polaków w Brodach nale¿nych im praw. Ze wzruszeniem wys³uchalimy dwu takich audycji
i wszyscy podpisalimy siê pod podziêkowaniem dla red. Zbigniewa Wawszczaka
z Radia Rzeszów.
Obejrzelimy  ze ³z¹ w oku  nagrane
na wideo w Brodach Zaduszki na cmentarzu oraz mszê w. i pasterkê w zimowej
scenerii pod go³ym niebem na niegu! Zbigniew I³owski wyg³osi³ swoje opracowanie
o dzia³alnoci AK na ziemi brodzkiej. Pierwszy komendant AK w Brodach Marian Kwanicki jest cz³onkiem naszego Ko³a i by³
obecny w Wile.
Najwa¿niejsz¹ dzi spraw¹ jest budowa kaplicy w Brodach  staramy siê w tym
pomagaæ w miarê naszych mo¿liwoci.
Zezwolenie na budowê kaplicy i plebanii
ju¿ jest, teraz trwaj¹ starania o zakoñczenie projektów i kosztorysów. Nowy duszpasterz w Brodach, ks. Anatol Szpak, dobrze
wywi¹zuje siê ze swych obowi¹zków inwestorskich, z miejscowymi w³adzami umie
w³aciwie rozmawiaæ. Sw¹ s³u¿bê duszpastersk¹ w Brodach pe³ni od maja 1996 r.
Urodzi³ siê na Podolu i jest jeszcze m³odym
kap³anem.
W pamiêtnej mszy w. z Papie¿em
w Kronie 10 czerwca wród kilku tysiêcy
wiernych z Kresów znalaz³a siê tak¿e grupa 40 brodzian pod przewodnictwem
ks. Szpaka. Spotka³em siê z nim na stacji

kolejowej w Rzeszowie (poci¹g zatrzyma³
siê tam na skutek opónienia na 1 minutê
zamiast 15) i wrêczy³em paczkê z kilkoma
przyborami liturgicznymi, o które prosi³ nas
wczeniej, a których dotychczas nie mia³ w
tych prymitywnych brodzkich warunkach. W
obecnej sytuacji nasi rodacy w Brodach potrzebuj¹ odpowiednich rodków finansowych, aby sprostaæ wydatkom, zwi¹zanym
z przygotowaniem budowy kaplicy.
Ostatnim tematem omawianym na zjedzie by³a sprawa budowy pomnika Józefa
Korzeniowskiego w Brzegu. Tamtejszy brodzianin, Zbigniew Grata, w³o¿y³ wiele zapa³u i wysi³ków, by uzyskaæ na to zgodê w³adz
miejskich (patrz CL 2/97). Drugi brodzianin, Józef Niedwiecki z Warszawy, wzi¹³
na siebie wykonanie dzie³a. Ze wzglêdu na
wysokie koszty tego przedsiêwziêcia, Ko³o
musi znaleæ sponsora. Dyskusja by³a o¿ywiona, bo czujemy siê zobowi¹zani do
uczczenia pamiêci naszego pisarza, sami
jednak temu nie podo³amy.
Zjazd zakoñczy³a wycieczka autokarowa
na Równicê. Wspólne podziwiane wiosennych uroków Beskidu l¹skiego by³o bardzo potrzebne po pracowitych dwudniowych
obradach.
Wac³aw Fastnacht
* W jednym z najbli¿szych numerów CL
przedstawimy historiê ¿ycia tego zas³u¿onego dzia³acza kultury, spisan¹ przez p.Wac³awa Fastnachta (przyp. red.).

NIE PRZEPROSILIMY
TATARÓW
W³adza nas nie dostrzega  to tytu³
pe³nego goryczy wywiadu z prezesem Federacji Organizacji Kresowych, Stanis³awem
Mitraszewskim, opublikowanego w Naszej
Polsce nr 36/97 (rozmawia³ Krzysztof
Górski). Na Wschodzie jest istotnie ogromne rozgoryczenie, ¿e Polska odwróci³a siê
od swoich rodaków plecami. My wszyscy
Kresowiacy zarówno za granic¹, jak i w kraju
mamy poczucie zawodu, ¿e nasze elementarne nadzieje nie zosta³y spe³nione. Przecie¿ wiadomo, ¿e nikt z nas nie bêdzie
wywo³ywa³ trzeciej wojny wiatowej, ¿eby

¿e cerkiew (1750). Turczañska parafia rzym.kat.
by³a za czasów austriackich najwiêksza pod
wzglêdem obszaru w ca³ej Galicji. W tamtejszym kociele by³ czczony cudowny obraz Matki
Boskiej. Fundacj¹ Kalinowskiego by³ te¿ ratusz
oraz wiele domów mieszkalnych, z podcieniami,
z których kilka przetrwa³o do I wojny wiatowej.
Szczególn¹ opiek¹ otacza³ Kalinowski ludnoæ
¿ydowsk¹, dla której ju¿ w 1730 r. wybudowa³
synagogê, a nastêpnie przytu³ek dla starców
i szko³ê. Za³o¿y³ drukarniê ¿ydowskich ksi¹g religijnych i uzyska³ na ni¹ w 1739 r. przywilej królewski. Wychodz¹ce stamt¹d ksi¹¿ki sta³y na
wysokim poziomie graficznym.
Turka pozostawa³a w posiadaniu Kalinowskich ponad 120 lat. W 1852 r. wdowa po ostatnim z tego rodu sprzeda³a dobra Franciszkowi
Goslethowi i Jerzemu Vortmanowi, a ci odst¹pili
je w 1868 r. Antoniemu Volpiemu de Cesamenfeld z Triestu. Ten z kolei odsprzeda³ dobra zawi¹zanej przez miejscowych ¯ydów spó³ce, która niebawem rozparcelowa³a znaczn¹ ich czêæ.
W 1914 r. w Turce powsta³y oddzia³y Zwi¹zku Strzeleckiego, które da³y I Brygadzie J. Pi³sudskiego kilkudziesiêciu ¿o³nierzy.
Zabytki. Koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NP Marii, murowany, wybudowany staraniem proboszcza ks. Micha³a Kluczkiewicza
w r. 1796, przebudowany i powiêkszony w
1903 r. Czczony by³ w nim cudowny obraz Matki
Boskiej. Po II wojnie wiatowej u¿ywany kolejno
jako sala gimnastyczna, magazyny, sklepy i stolarnia. Budynek Soko³a.
Czasy obecne. Koció³ odzyskano dla kultu
w r. 1992, dziêki staraniom miejscowej ludnoci
i ks. Kazimierza Czubata, który doje¿d¿a³ tu
z Nowego Miasta. Budynek kocielny by³ w stanie posuniêtej ruiny (zniszczony dach, zawalone
sklepienie, brak okien, ca³kowicie ogo³ocone
wnêtrze). Do dnia dzisiejszego zdo³ano wyremontowaæ dach oraz wie¿e i postawiæ plebaniê.
Proboszczem - ks. Kazimierz Buba. Parafia liczy
ok. 60 wiernych.
(M.T.)
Objanienie sygnatur autorskich:
A.C.  Andrzej Chlipalski
T.K.  Tadeusz Kukiz
M.T.  Maria Taszycka
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dzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów P³d.Wsch. wyst¹pi³ do W³adz Miasta
o nazwanie jednej z ulic jego nazwiskiem.
Trudnoæ jednak polega na tym, ¿e w Krakowie jest ju¿ ulica Weigla: Ferdynand

Prof. Rudolf Weigl

odbiæ Wilno czy Lwów. Ale pomiêdzy postaw¹ wyci¹gania dzisiaj szabli a postaw¹
ca³kowitej obojêtnoci i nihilizmu istnieje ca³a
gama mo¿liwoci. [...] W³adza zepchnê³a tê
problematykê na margines. Opêdza siê.
Rzuci czasem jaki och³ap. Co tam czasem powie, da siê jakie pieni¹dze Wspólnocie Polskiej na za³atanie takiej czy innej
dziury. Generalnie jednak, tak jak ca³a polityka wschodnia jest kulawa, tak samo
nie ma polityki pronarodowej. A nie wolno
nam zapomnieæ, ¿e mamy obowi¹zki wobec tych ludzi. [...]
My ci¹gle jestemy pokorni, przepraszamy wszystkich dooko³a (jeszcze chyba tylko Tatarów nie przeprosilimy). Tymczasem
w popiesznie zawieranych traktatach z krajami ociennymi nasze w³adze nie zapewni³y ¿adnych praw rodakom na ziemiach
utraconych, nie zapewni³y te¿ ¿adnych
odszkodowañ od pañstw, które sta³y siê
beneficjentami paktu RibbentropMo³otow.
[...]

Notatki
K W tym roku minê³a 110. rocznica urodzin Leona Schillera, wybitnego re¿ysera
i inscenizatora (18871954). Urodzi³ siê
w Krakowie, lecz rodzina Schillerów de
Schildenfeld (katolicka, o korzeniach austriackich, uszlachcona w XVIII w., a ¿yj¹c
we wschodniej Galicji dawno spolonizowana) osiad³a by³a w Dolinie  dziadek Leona
by³ tam pocztmistrzem. Leon Schiller dzia³a³ g³ównie w Krakowie i Warszawie, ale we
wczesnych latach trzydziestych. by³ dyrektorem, potem tylko re¿yserem (za dyrekcji
Wilama Horzycy) w teatrze lwowskim. G³one by³y wtedy jego nowatorskie inscenizacje, jednak niektóre (jak Krzyczcie Chiny)
politycznie kontrowersyjne, o prokomunistycznym wydwiêku.
K Minê³a te¿ 40. rocznica mierci prof.
Rudolfa Weigla (18831957), wybitnego
uczonego, profesora UJK we Lwowie, twórcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. W przysz³ym roku, z okazji 115 rocznicy jego urodzin, przedstawimy szerzej koleje jego ¿ycia, dokonania i postawê. Obecnie jedynie informujemy, ¿e krakowski od-
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Weigel (a nie Weigl, jak profesor, lecz
odmienia siê tak samo) by³ prezydentem
miasta w XIX w. By³aby wiêc szansa uczynienia Rudolfa Weigla patronem jednej
z krakowskich szkó³ medycznych.
Na prze³omie 1994/95 we Wroc³awiu
by³a czynna wystawa, powiêcona profesorowi Weiglowi.
K W tym roku tak¿e przypad³a dziesi¹ta
rocznica mierci wybitnego malarza, jednego z czo³owych artystów naszej epoki, Tadeusza Brzozowskiego. Urodzi³ siê w
1918 r. we Lwowie, zwi¹zany by³ ze znan¹
rodzin¹ lwowskich ogrodników, Klimowiczów
(Ogrody Klimowicza). Studiowa³ na ASP
w Krakowie. Przez szereg lat powojennych
pracowa³ w katedrze rysunku odrêcznego
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (katedrê tê prowadzili kolejno wilnianie prof. Ludomir leñdziñski i prof.
Krystyna Wróblewska). W swoim malarstwie
by³ mistrzem precyzyjnego rysunku, ale

wypowiada³ siê przez abstrakcjê i surrealizm.
K Ponadto: 25. rocznica mierci Mariana
Hemara. W najbli¿szym numerze zamiecimy wspomnienie o tym wybitnym lwowsko-warszawsko-londyñskim poecie.
K Znakomity uczony, b. rektor Politechniki
Krakowskiej prof. dr Bronis³aw Kopyciñski (urodzony we Lwowie przed 90 laty, absolwent Politechniki Lwowskiej), otrzyma³
Krzy¿ Kawalerski Orderu Polonia Restituta
za swój ogromny dorobek naukowy w dziedzinie budownictwa, a Krakowskie Towarzystwo Techniczne obdarzy³o go godnoci¹ Cz³onka Honorowego. Serdecznie gratulujemy, a Czytelnikom przypominamy, ¿e
w CL 2/97 zamiecilimy rozmowê z Profesorem.
K Na Wawelu obchodzono uroczycie 90lecie urodzin prof. arch. Alfreda Majewskiego, b. g³ównego konserwatora Wawelu i ca³ego szeregu zamków na terenie Ma³opolski (Pieskowa Ska³a, Winicz, Baranów, Krasiczyn, Dêbno), a tak¿e  przez
pewien okres  generalnego konserwatora
zabytków Polski. A. Majewski, rodem z Ma³opolski Wschodniej i absolwent Politechniki Lwowskiej, zaczyna³ swoj¹ przygodê
z zamkami  pod kierunkiem prof. arch.
Witolda Minkiewicza (którego sylwetkê
opublikowalimy w CL 2/97)  od Oleska
ko³o Lwowa. Tak¿e na Wawelu by³ nastêpc¹ prof. Minkiewicza. O prof. Majewskim
pisalimy ju¿ w CL 3/96 (Notatki).
K W Szymanowie zmar³a w sierpniu Matka Maria Assumpta od Jezusa, niepokalanka  ksiê¿niczka Maria Sapie¿anka (bratanica kardyna³a Adama Stefana Sapiehy).
Urodzi³a siê w 1899 r. we Lwowie, a w
1928 r. wst¹pi³a do Zgromadzenia Sióstr
Niepokalanego Poczêcia NPM w Jaz³owcu.
W latach 195977 jako kolejna nastêpczyni b³ogos³awionej Matki Marceliny Darowskiej by³a prze³o¿on¹ generaln¹ Zgromadzenia.

II wojnie w Warszawie, ale  jak wyzna³a
przed paroma laty  czêsto jedzi³a do
Lwowa ladami swego ojca.
K Popularny piosenkarz krakowski Grzegorz Turnau jest rodzonym wnukiem Stefana Józefa Turnaua, który w latach miêdzywojennych prowadzi³ we Lwowie Kursy
Rolnicze. Kursy Turnaua by³y bardzo popularne  uczêszczali na nie przewa¿nie m³odzi ziemianie przed objêciem rodzinnych
dóbr. Sam S.J. Turnau by³ w³acicielem
maj¹tku Mikulice na Rzeszowszczynie
(a wiêc w woj. lwowskim).
K Ciekawostka z prasy: Obraduj¹cy
w Berlinie Zwi¹zek Wypêdzonych przeg³osowa³ uchwa³ê domagaj¹c¹ siê od rz¹du
Niemiec, by podczas rokowañ na temat przyjêcia Polski i Czech do Unii Europejskiej
postawi³y tym krajom warunki wysuwane
przez wypêdzonych. Chodzi tu przede
wszystkim o uznanie wypêdzenia za zbrodniê przeciwko ludzkoci oraz uznanie prawa do ojczyzny. Podczas berliñskich obrad
wprost mówiono o odszkodowaniach za
utracone mienie i o prawie do powrotu na
by³e ziemie Rzeszy.
K Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Krakowie przeprowadzi³ ju¿ po raz czwarty na
krakowskich cmentarzach w dniach 1 i 2
listopada kwestê na rzecz ratowania Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie. Na Salwatorze (1 i 2 XI) oraz na Rakowicach,
Batowicach i Podgórzu (2 XI) zebrano ³¹cznie 18 570 z³. Kwestowa³o 40 osób.
Podobne kwesty zorganizowa³y oddzia³y
Towarzystwa w 25 miastach RP. Razem na
rzecz cmentarzy £yczakowskiego i Obroñców Lwowa zebrano 127 000 z³ (1 miliard
270 milionów starych z³otych). Kraków uplasowa³ siê na trzecim miejscu, po Warszawie (31 tys. z³) i Wroc³awiu (19 tys. z³).
Sprawozdanie z robót przeprowadzonych
na Cmentarzu £yczakowskim w r. 1997
zamiecimy w CL 1/98. Prace z roku1996
zrelacjonowalimy w CL 2/97

K Zmar³a w tym roku Agnieszka Osiecka, poetka, autorka licznych tekstów piosenek, by³a córk¹ lwowskiego ¿ydowskiego
pianisty lokalowego. Sama urodzi³a siê po
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KULTURA
NAUKA

Karol i Karolina Lanckoroñscy

LANCKOROÑSCY

W galerii wystawowej Polskiej Akademii Umiejêtnoci przy ul. w. Jana 26 w Krakowie otwarto wystawê pt. Ojciec i Córka,
powiêcon¹ hr. Karolowi Lanckoroñskiemu
i Karolinie Lanckoroñskiej. Wystawa obejmuje ocalone z wojennej po¿ogi rodzinne
portrety, fotografie, listy, dokumenty, ksi¹¿ki i artyku³y, przez nich napisane, a tak¿e
ró¿nego rodzaju pami¹tki, w tym resztki
cennego ksiêgozbioru z Rozdo³u.
Karol z Brzezia Lanckoroñski (1848
1933) by³ w³acicielem maj¹tków, g³ównie
w Ma³opolsce Wschodniej, dziedzicznym
cz³onkiem Izby Panów w austriackiej Radzie Pañstwa, doktorem praw, kolekcjonerem i mecenasem sztuki (m.in. ufundowa³
sarkofag królowej Jadwigi w katedrze wawelskiej). Jego rezydencjami by³y pa³ace
w Rozdole (powiat ¿ydaczowski, woj. lwowskie  zob. s³ownik geogr. hist. w CL
1/95) oraz w Wiedniu, oba pe³ne dzie³ sztu-
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ki (czêciowo odziedziczonych po Rzewuskich), archiwaliów i ksiêgozbiorów. Rodzina mia³a ponadto maj¹tki w Austrii, które
sta³y siê podstaw¹ fundacji, za³o¿onej po
II wojnie przez pani¹ Karolinê Lanckoroñsk¹ i jej rodzeñstwo: Antoniego (18931965)
i Adelajdê (19031980). Fundacja im. Lanckoroñskich wspiera prace naukowe, dotycz¹ce g³ównie polskiej kultury i sztuki (m.in.
wydane na emigracji monumentalne dzie³o
Tadeusza Mañkowskiego: Dawny Lwów,
jego sztuka i kultura artystyczna, Londyn
1974).
Pani Karolina Lanckoroñska obchodzi
w tym roku swoje 99 urodziny. Jej ¿yciorys,
dokonania i wspania³y dar dla Polski 
kolekcjê dzie³ sztuki  przedstawilimy w CL
1/95. Warto przytoczyæ fragment z przemówienia, wyg³oszonego przez ni¹ z okazji
niedawnego otrzymania Wielkiego Krzy¿a
Orderu Polonia Restituta:
... Komu raz Parki w³o¿y³y idea³ ¿yciowy
do kolebki, ten ju¿ do koñca ¿ycia bez tego
idea³u ¿yæ nie potrafi. Moj¹ ziemsk¹ bogini¹ jest NAUKA POLSKA. Przysz³o mi jej
s³u¿yæ w sposób ró¿norodny, zale¿ny od
zmiennych losów Ojczyzny.
Po szczêliwych latach badañ naukowych, po docenturze lwowskiej i pracy tam
z m³odzie¿¹ akademick¹ (mam nadziejê, ¿e
im by³o ze mn¹ tak dobrze, jak mnie by³o
z nimi) przysz³o NAUFRAGIUM PATRIAE.
Mia³am wówczas zaszczyt zostaæ jej ¿o³nierzem.
Po wojnie dotar³am nad Adriatyk, do
zwyciêskiego II Korpusu, który mi siê wydawa³ wynion¹ Sienkiewiczowsk¹ epopej¹. Tam by³o mi danem pracowaæ przy organizacji studiów wy¿szych dla naszych
¿o³nierzy na uniwersytetach w³oskich.
Gdy siê i to skoñczy³o, przysz³o na
obczynie szukaæ nowych dróg. S³u¿ba
nauce polskiej inne mia³a potrzeby, wymaga³a innych rodków dzia³ania. Trzeba by³o
znaleæ sposoby niesienia pomocy kolegom humanistom w Kraju, pomocy naukowej, pokarmu intelektualnego. Byli oni
przecie¿ odciêci prawie hermetycznie od
Europy, od myli wolnej, od Prawdy. Pytanie by³o: co by im mog³a daæ emigracja,
nie nara¿aj¹c na przykroci za kontakty
z nami?
W tym czasie, dziêki niezwyk³ym zrz¹dzeniom losu, a raczej Opatrznoci, czêæ

ojcowizny mojego rodzeñstwa i mojej, wróci³a do nas. Brat mój i siostra powierzyli
mnie dyspozycjê tym mieniem. Oczywicie
zosta³o przeznaczone na NAUKÊ POLSK¥...
(Przedruk powy¿szego fragmentu pochodzi z katalogu wystawy Ojciec i Córka, PAU, czerwiec
wrzesieñ 1997. Stamt¹d te¿ reprodukcja fotografii).

A Ch

W ROK PO JUBILEUSZU
Przed rokiem, w padzierniku 96, rodowisko polskie Lwowa  a z nim rzesza
dawnych, przed- i powojennych uczniów
szko³y im. w. Marii Magdaleny (dzi Szko³y rednia nr 10)  obchodzi³o 180-lecie jej
za³o¿enia. Odby³a siê dziêkczynna Msza w.
w lwowskiej katedrze, uroczysta akademia
i spotkania absolwentów, ale pami¹tk¹ trwa³¹ zosta³a ksi¹¿ka1. Zredagowa³a j¹ pani
Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz ze Lwowa,
przy wspó³pracy zamieszka³ego w Krakowie dra Ryszarda Czekajowskiego. Jego
zabiegom zawdziêczamy piêkny gest krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, która na to wydawnictwo udzieli³a hojnej dotacji.
Ksi¹¿ka jubileuszowa jest powa¿nym
dokumentem najdawniejszych, nowszych
i ca³kiem nowych dziejów szko³y. Sk³ada siê
z trzech zasadniczych czêci. Pierwsz¹
z nich jest historia, opracowana przez Teresê Kulikowicz-Dutkiewicz na podstawie
róde³ archiwalnych, dostêpnych g³ównie we
Lwowie, ale tak¿e w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie. W tej czêci zawarte jest
tak¿e omówienie ciekawego epizodu wojenno-wojskowego (w 1939 r.), opowiedzianego przez pp. R. Czekajowskiego i S. Podusowskiego.
Na drug¹, najobszerniejsz¹ czêæ (3/4
z 360 stron tekstu) sk³adaj¹ siê listy, nades³ane przez dawnych uczniów i uczennice
z dwóch epok: sprzed II wojny (cilej sprzed
1944 r.), a nawet sprzed I wojny, oraz z lat
po roku 1944. Te pierwsze w wiêkszoci
zosta³y zgromadzone w latach 198990
w Krakowie, a nadesz³y po apelu, og³oszonym w Przekroju nr 2308 we wrzeniu
1989. Te drugie to plon akcji przedsiêwziêtej we Lwowie w latach 199596.

Wreszcie czêæ trzecia to skompletowane przez p. Teresê Kulikowicz-Dutkiewicz
wykazy dyrektorów (od r. 1834), katechetów i nauczycieli z XIX i XX w. do czasów
obecnych oraz absolwentów z lat po II
wojnie.
Listy z epoki przedwojennej i wojennej
przesz³y w wiêkszoci przez moje rêce (z
niektórymi ich autorami korespondowa³em
d³u¿ej), jest tam tak¿e moje w³asne wspomnienie. Uwa¿am przeto za konieczne 
dla prawdy historycznej  wskazanie kilku
zauwa¿onych b³êdów, g³ównie w nazwiskach, powsta³ych w trakcie prac redakcyjnych we Lwowie (przy przepisywaniu z
rêkopisów, nie zawsze czytelnych).
I tak autorka pierwszego z zamieszczonych listów (str. 70), a zarazem najstarsza
z ¿yj¹cych (w 1989 r.), to p. Janina Peltzowa  a nie Peltrowa  która do szko³y MM
zaczê³a uczêszczaæ w 1904 roku. Na str.
77: p. Irena Thiel, a nie Till. Mieszka w USA,
jest sta³¹ czytelniczk¹ naszego kwartalnika!
Na str. 160: Zbigniew Groszek  nie
Gronek  a na str. 83 pokazano jego wiadectwo! To by³a niezwyk³a postaæ, pisa³em
o nim (na podstawie jego listów): ¯o³nierz
trzech ¿ywio³ów w Semper Fidelis 1/92.
Str. 167170: a¿ trzy razy poprawiono
Hennigów na Henningów, i to z maszynopisu. Co za upór!
Tak¿e w listach spotykamy sporo przekrêceñ nazwisk, ale to ju¿ na pewno wina
korespondentów. Ma byæ: Opa³ek (a nie
Opa³ko), ¯ó³ciñski (a nie ¯ó³czyñski), ulica
Herburtów (a nie Herbertów).
Na str. 171, na pocz¹tku listu p. Wac³awa Lewickiego, wtr¹cono akapit, wziêty
z mojego wspomnienia, ale nie tego samego, które wydrukowano na str. 163171. Co
pomieszano: mo¿e w grubym pliku, który
przekaza³em do Lwowa przed dwoma laty
by³y moje dwa teksty z ró¿nego czasu (ten
w ca³oci wydrukowany pochodzi z pocz¹tku r. 1989). W popiechu nie by³o czasu na
przejrzenie ca³ego materia³u, a szkoda, bo
sporo informacji prosi³o siê o aktualizacjê.
Jak choæby ta, dla mnie doæ istotna, ¿eby³em dot¹d raz po wojnie we Lwowie,
w czerwcu 1968 roku. A przecie¿ od 1989
bywam we Lwowie kilka razy w roku! Wojtek Barzykowski i Jerzy Blezieñ nie ¿yj¹ od
paru lat. Andrzej Olszewski od dawna jest
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profesorem WSP w Krakowie (na marginesie: jego rodzina to nie Kosowiczowie, lecz
Nosowiczowie).
Jednak najprzykrzejsze faux pas dotyczy Jacka Szczêka, który s³usznie siê na
nie oburzy³. Otrzymany odeñ list przyjmujê
z pokor¹ i przeproszeniem. Oto prawdziwe
o nim dane: ukoñczy³ na Politechnice
w Warszawie Wydzia³ Budownictwa L¹dowego, potem Wydzia³ Re¿yserii w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej  te drugie
studia z wyró¿nieniem. Uzyskany tam tytu³
to magister sztuki  re¿yser dramatu.
Jeszcze jedno nieporozumienie: w moim
wspomnieniu wystêpuj¹ dwa nazwiska
pedagogów, którzy nie mieli ¿adnego zwi¹zku ze szko³¹ MM: p. Maria Baczyñska (profesorka gimnazjalna we Lwowie) oraz p.
Matuszczyk (nauczyciel w Bielsku), tymczasem ich nazwiska omy³kowo wprowadzono
do wykazu nauczycieli tej szko³y (str. 340
i 342).
Na koniec kamyczek do ogródka pani
Teresy: w 1831 r. ulica nie mog³a nosiæ
imienia Leona Sapiehy (str. 13), bo ten by³
wtedy jeszcze m³odym cz³owiekiem (ur.
1803, zm. 1878). Nazwê tê nadano dopiero
w r. 1896, przedtem nazywa³a siê Nowy
wiat. Jednak ani ten lapsus, ani ¿aden
inny nie mo¿e umniejszyæ wartoci ksi¹¿ki
i heroicznej pracy, wykonanej przez p. Teresê Kulikowicz-Dutkiewicz.
Mylê, ¿e inni Autorzy zawartych
w ksi¹¿ce wspomnieñ oraz Czytelnicy powinni tak¿e  dla prawdy historycznej  powiadomiæ o zauwa¿onych b³êdach rzeczowych, redakcyjnych i drukarskich. Chêtnie
je opublikujemy, czego pani Teresa na pewno nie bêdzie nam mia³a za z³e.
Andrzej Chlipalski

Przypis
1
Jubileusz Szko³y 18161996. Szko³a im. w.
Marii Magdaleny. Opracowanie i redakcja: Ryszard Czajkowski, Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz, Lwów 1996.

Nades³any wiersz, napisany z okazji Jubileuszu Szko³y, zamieszczamy na str. 55.
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Kronika
G Pojawi³a siê w sprzeda¿y (wreszcie!)
zapowiadana przez znakomitego jazzmana W³odzimierza Nahornego kaseta z nagraniami melodii piosenek lwowskich, w jego jazzowym opracowaniu. Znajdujemy tam
9 utworów w wykonaniu: W³odzimierz Nahorny  fortepian, Andrzej Jagodziñski 
akordeon, Maciej Strzelczyk  skrzypce,
Maciej Bogdanowicz  basy, Piotr Biskupski  perkusja. Wyda³a tê kasetê Polonia
Records w Warszawie, 1995.
Pomys³ wietny, bo nowa kaseta, obok
wartoci muzycznych, przypomina i popularyzuje samo pojêcie piosenki lwowskiej,
ma³o uwiadomione w m³odszych pokoleniach, a utwory podaje w formie im bliskiej.
Muzykowanie jazzowe polega na wykonywaniu na poszczególnych instrumentach
wariacji na zadany temat, a na omawianej
kasecie odbywa siê to w sposób klasyczny:
najpierw ca³y zespó³ odgrywa melodiê
w wersji tradycyjnej, potem nastêpuj¹ kolejne improwizacje.
S³ucha siê tego z ogromn¹ przyjemnoci¹, a tak¿e zaciekawieniem. W³odzimierzowi Nahornemu i jego zespo³owi dziêkujemy!
G W Nowohuckim Centrum Kultury eksponowano w lipcu Bezkrwawe ³owy  fotografie zwierz¹t W³odzimierza Puchalskiego. Wystawa przypomina ogromny dorobek tego prekursora polskiej fotografii
i filmu o przyrodzie (i nie tylko  pamiêtamy
jego wspania³e zdjêcia Lwowa). W³odzimierz Puchalski urodzi³ siê we Lwowie
w r.1908 i tam¿e ukoñczy³ studia rolnicze.
Powiêci³ siê jednak na ca³e ¿ycie fotografii
i filmowi, a g³ównym jego obiektem by³ wiat
zwierzêcy. Nakrêci³ przesz³o 60 filmów,
wyda³ tyle¿ albumów fotograficznych, z których pierwszy, Bezkrwawe ³owy, ukaza³ siê
w 1934 r. Zmar³ w 1979 r. w czasie wyprawy
na Antarktydê.
O W. Puchalskim pisalimy ju¿ w CL
3/96 z okazji przekazania przez jego ¯onê
jego olbrzymiego archiwum do Zamku
w Niepo³omicach. Obiecywalimy wtedy publikacjê wspomnieñ o nim i o jego bracie
Romanie. O tym drugim pisa³a w poprzednim numerze pani Marta Go³¹b, o tym pierwszym niebawem.

Kornel Ujejski w roku 1860

G Tylko dwa wielkie miasta polskie mog³y
siê poszczyciæ autentycznym i bogatym
folklorem miejskim: Lwów i Warszawa.
I oto lwowskie piosenki, skecze i monologi
(które prezentuje w ca³ej Polsce kilka zespo³ów  jednak zwykle o lwowskich korzeniach, choæby w drugim, a nawet ju¿ trzecim pokoleniu)  podejmuj¹ tak¿e warszawiacy. Jeden z dni XXXI Festiwalu im. Jana
Kiepury w Krynicy zosta³ zdominowany
przez folklor lwowski, w wykonaniu Stanis³awa Górki, Wojciecha Machnickiego i Zbigniewa Rymarza z Warszawy. W marcu 96
ogl¹dalimy ich i s³uchali w Krakowie, w Jamie Michalikowej, w programie Ten drogi
Lwów (CL 2/66). O innym warszawiaku,
który piewa lwowskie piosenki, Staku
Wielanku, piszemy w tym numerze, w dziale Ksi¹¿kiCzasopisma.

G We wrzeniu tego roku minê³a setna
rocznica mierci Kornela Ujejskiego (ur.
w 1823 r. w Beremianach w Czortkowskiem,
zm. w 1897 w Paw³owie). Z tej okazji Rada
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa zorganizowa³a wyjazd grona osób, w tym dzia³aczy TMLiKPW (m.in. z Krakowa Jerzy ¯uk)
do miejsca spoczynku poety na cmentarzu
w rodzinnym Paw³owie k. Radziechowa 
na grobie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
Przypomnijmy, ¿e opowieæ biograficzn¹
o autorze Chora³u pt. Jeremi Zbigniewa
Sudolskiego wydano w 1986 r. (Ludowa
Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa).

Ksi¹¿ki
czasopisma
Nowe ksi¹¿ki
Jeszcze o wydawnictwach z 1996 r.
 Walka o lwowskie dobra kultury w latach 19451948 (wyd. Towarzystwo Przyjació³ Ossolineum, Wroc³aw 1996) traktuje
o losach przebogatych zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych Lwowa,
które przepad³y bezpowrotnie lub zosta³y zatrzymane przez now¹ administracjê w czasie i po II wojnie wiatowej. Autor, Maciej
Matwijów, pisze, ¿e utrata lwowskich zbiorów nale¿a³a do najdotkliwszych strat, jakie
kultura polska ponios³a w okresie II wojny.
Lwów nale¿a³ do najwiêkszych w Polsce
orodków ¿ycia naukowego i kulturalnego,
zbiory lwowskie za by³y trzecimi, a w niektórych dziedzinach drugimi w kraju, po zbiorach warszawskich i krakowskich. Zbiory
naukowych bibliotek lwowskich przewy¿sza³y
iloci¹ zbiory analogicznych krakowskich (Jagielloñskiej, Czartoryskich i PAU).
Autor wymienia g³ówne biblioteki, muzea
i archiwa Lwowa  warto je tu przytoczyæ, bo
dzi ju¿ na ogó³ ma³o siê to pamiêta:
 Biblioteka Uniwersytecka (najstarsza)
 Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich (wraz z Bibliotek¹ Pawlikowskich)
 Biblioteka Fundacji Wiktora Baworowskiego
 Biblioteka Dzieduszyckich, tzw. Poturzycka
 Biblioteka Miejska
 Biblioteki uczelniane: Politechniki Lwowskiej,
Akademii Handlu Zagranicznego, Akademii
Medycyny Weterynaryjnej
 Ksiêgozbiory specjalistyczne: kocielne i zakonne, towarzystw naukowych, pedagogiczna, wojskowa, Czytelni Akademickiej itd.
 Ksiêgozbiory prywatne, przede wszystkim F.
Biesiadeckiego, A. Czo³owskiego, R. Mêkickiego, M. Opa³ka, A. Semkowicza.
 Archiwum Pañstwowe
 Archiwum Akt Dawnych m. Lwowa
 Archiwa kocielne i zakonne
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Karoca paradna arcybiskupów lwowskich z XVIII w. Dawniej w Muzeum
Przemys³u we Lwowie

 Muzeum im. Lubomirskich (zwi¹zane z Z.N.
im. Ossoliñskich)
 Kolekcja graficzna Biblioteki Pawlikowskich
 Muzeum Dzieduszyckich (przyrodnicze)
 Zbiory artystyczne Biblioteki Fundacji W. Baworowskiego
 Miejskie Muzeum Przemys³u Artystycznego
(tzw. Przemys³owe)
 Muzeum Historyczne m. Lwowa
 Muzeum Narodowe im. Jana III (wraz ze zbiorami Boles³awa Orzechowicza i Konstantego
Brunickiego)
 Galeria Narodowa m. Lwowa (do niej nale¿a³a Panorama Rac³awicka)
 Muzeum Archidiecezjalne
 Muzeum Etnograficzne (w stadium organizacji)
 Muzeum Pradziejów Ziemi Czerwieñskiej
(w stadium organizacji)
 Zbiory prywatne, przede wszystkim Mi¹czyñskich-Dzieduszyckich, Leona Piniñskiego,
W³odzimierza £ukasiewicza, Rudolfa Mêkickiego, Stanis³awa Zarewicza.
Ponadto placówki mniejszoci narodowych:
 Biblioteka Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki
 Biblioteka Narodnego Domu
 Ukraiñskie Muzeum Narodowe
 Biblioteka ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej.
Autor opisuje w swej ksi¹¿ce dramat polskich zbiorów, ich zrzucanie i przewo¿enie
na otwartych wozach, magazynowanie
w przypadkowych pomieszczeniach, wywo¿enie w g³¹b ZSRR, a nastêpnie pertraktacje w sprawie ich przekazania do PRL. Tego
szerokiego i niezwykle interesuj¹cego
materia³u nie da siê tu streciæ.
Warto przypomnieæ, ¿e o ma³ej czêci
zbiorów ossoliñskich, przekazanej do Wroc³awia, oraz o nowych pertraktacjach o zwrot
reszty pisalimy w CL 4/96 i 1/97. (SS£)
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 Syn innej wsi wschodnioma³opolskiej,
in¿. Bernard Juzwenko, rodem z G³êboczka pod Borszczowem w Tarnopolskiem (ur.
1922), spisa³ swoje wspomnienia pt. Syn
Ziemi Podolskiej (Wroc³aw 1996). Ksi¹¿kê tê, nie w ca³oci powiêcon¹ rodzinnym
stronom autora (2/3), nale¿y jednak potraktowaæ jako dokument, a w szczególnoci
jej rozdzia³y III i IV (powo³ywalimy siê ju¿
na tê ksi¹¿kê w CL 3/97, str. 42). Autor
publikuje tam dane na temat mordów, dokonanych przez bandy UPA w G³êboczku
i innych wsiach powiatu borszczowskiego,
podaje dok³adne daty, nazwiska i wiek zamordowanych. Zestawienia zosta³y oparte
na badaniach i relacjach, pozyskanych
w ubieg³ych latach od dawnych mieszkañców tamtych stron. Autor dzia³a bowiem
w Stowarzyszeniu Upamiêtnienia Ofiar
Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów, którego organem jest kwartalnik Na rubie¿y.
(SS£)
O wydawnictwach z roku 1996 bêdziemy jeszcze pisaæ, ale ju¿ ronie góra ksi¹¿ek tegorocznych. Oto pierwsza seria:
 Z okazji kanonizacji w. Jana z Dukli
ukaza³o siê wiele publikacji na temat tego
wydarzenia i osoby nowego wiêtego. Najwa¿niejsz¹ z nich jest monografia, napisana przez ojców bernardynów Hieronima
Eugeniusza Wyczawskiego (niestety niedawno zmar³ego) i Wies³awa Franciszka
Murawca: wiêty Jan z Dukli (wyd.
Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska
1997). W³aciw¹ biografiê i charakterystykê duchowoci wiêtego poprzedza szerokie nakrelenie t³a, na którym toczy³y siê
koleje jego ¿ycia i droga do wiêtoci. Terytorialnie dotyczy to wiêc lwowskiej archidiecezji ³aciñskiej, ale mowa równie¿ o dojrzewaniu na tym samym obszarze i w tych
samych czasach warunków do unii z Rzymem po stronie ormian polskich (monofizyckich do owego czasu) oraz Cerkwi prawos³awnej.
T³em bezporednim ¿ycia i dzia³alnoci
Jana jest oczywicie Lwów. Tekst uzupe³niej¹ zdjêcia lwowskiego kocio³a oo. Bernardynów, o³tarza z relikwiami ówczesnego
b³ogos³awionego, obrazów.
Autorzy omawiaj¹ na koniec historiê
kultu Jana i zestawiaj¹ szczególne miejsca

tego kultu. Poza Lwowem jest to naturalnie
Dukla, w której siê urodzi³, a dzi przebywaj¹
jego doczesne szcz¹tki  o Dukli wiêc w
ksi¹¿ce najwiêcej. W Ma³opolsce Wschodniej specjalne oznaki kultu istnia³y przede
wszystkim w znanych sanktuariach bernardyñskich w Sokalu i Krystynopolu, a dalej
w Der¿owie k. ¯ydaczowa, Ostrowie k.
Sokala, Rosochaczu k. Ko³omyi i Wierzbowcu k. Trembowli.
(SS£)
 W wydawnictwie im. b³. Jakuba Strzemiê Archidiecezji Lwowskiej obrz. ³ac. ukaza³a siê bardzo interesuj¹ca ksi¹¿ka ks.
Józefa Wo³czañskiego pt. Nieznana
korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego
z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny
polsko-ukraiñskiej 19181919 (Lwów
Kraków 1997). G³ównym walorem tej ksi¹¿ki s¹ autentyczne dokumenty, nawietlaj¹ce sprawy, bêd¹ce czêsto przedmiotem
kontrowersji w obecnych czasach. Nie publikowana dot¹d korespondencja obu hierarchów rzuca wiat³o na ich stosunek do
wydarzeñ wojny, rozpoczêtej zajêciem
Lwowa przez Ukraiñców w roku 1918.
Stanowisko dwóch dotychczas przyjació³  w sytuacji rozpoczêtej wojny  jest
ró¿ne, ka¿dy z nich znalaz³ siê po innej
stronie barykady. O abp. Bilczewskim jego
biograf pisa³: U niego sz³a sprawa Bo¿a ze
spraw¹ Polski, jak dusza z cia³em z³¹czona. I obie razem siê wspiera³y, obie razem
ros³y. Bilczewski w swoim dzienniku przed
sakr¹ biskupi¹ pisa³: Nieraz, prawie wci¹¿,
przyjdzie nam zasiewaæ, uprawiaæ zagon
wspólny, boæ przecie¿ rodziny w znacznej
czêci krwi¹ s¹ zjednoczone.
A o Szeptyckim pisa³ Bilczewski: Zwróci³em uwagê, ¿e Ukraiñcy mówi¹ i¿ on
skrajniejszy jest w stawianiu ¿¹dañ wobec
Polaków, ni¿ rodowici Ukraiñcy i ¿e dlatego
oni mu nie ufaj¹, bo nie mog¹ poj¹æ, jak
w duszy by³ego Polaka takie pr¹dy naprawdê mog¹ siê mieciæ.
Ksi¹¿ê Kocio³a ³aciñskiego próbowa³
negocjacji, zarzucaj¹c Ukraiñcom niehumanitarne metody walki, nieszanowanie konwencji prawa miêdzynarodowego. Andrzej
Szeptycki w odpowiedzi akcentowa³ interwencjê Boga, urz¹dza³ ekspiacyjne nabo¿eñstwa, powiêcanie narodu Sercu Jezusowemu. Abp Bilczewski wskazywa³ niesku-

tecznoæ religijnych akcji w porównaniu
z przewrotn¹ taktyk¹ Ukraiñców.
Gen. Tadeusz Rozwadowski domaga³
siê od Szeptyckiego publicznego zajêcia
stanowiska w kwestii udzia³u hierarchii
i wiernych Cerkwi w tocz¹cej siê wojnie 
na co otrzyma³ odpowied, ¿e arcybiskup
nie zna faktów antypolskiej agitacji podleg³ego mu kleru.
Abp Bilczewski kilkakrotnie zwraca³ siê
z prob¹ o skierowanie odezwy do narodu
ukraiñskiego w sprawie metod walki. Metropolita unicki rozwój wydarzeñ w Galicji ocenia³ jako koniecznoæ ¿yciow¹. Wyra¿a³ ubolewanie, zapewnia³ o interwencjach w ukraiñskich ko³ach wojskowych, ale te nie przynosi³y rezultatów. Ucieka³ siê do wybiegu, ¿e
nie ma mo¿liwoci sprawdzenia oskar¿eñ.
Z powodu internowania i szykan stosowanych wobec rzymskokatolickich duchownych, abp Bilczewski pisze do abpa Szeptyckiego: Gdyby Ekscelencjo i tym razem
odmówi³ mej probie, czego nie chcê przypuszczaæ, wezwê Ciê publicznie na S¹d
Boga, przed Trybuna³ Stolicy wiêtej i ca³ego cywilizowanego wiata. By³bym wilkiem
a nie pasterzem, gdybym milcza³ tam, gdzie
idzie o dusz ludzkich zbawienie.
Bilczewski winê przypisywa³ nie tyle
wojsku i ludowi ukraiñskiemu, co ideowym
imperatorom  czêci duchowieñstwa
z Szeptyckim na czele. Jak pisze w raporcie dla Stolicy Apostolskiej po zakoñczeniu
walk we Lwowie: Celem jaki przywieca³
pracy duchowieñstwa ruskiego [...] by³o
niszczenie obrz¹dku ³aciñskiego i zwi¹zanej z nim narodowoci polskiej. I o Szeptyckim: W nadziei zyskania sobie umys³ów
ukraiñskich [...] wszed³ na drogê polityki
ziemskiej Ukraiñców wrogiej narodowi polskiemu, co wiêcej, politykê tê uj¹³ w swoje
rêce, ni¹ kierowa³ i kieruje, konsekwentnie
doprowadzi³ w nastêpstwie tej polityki do
wojny polsko-ruskiej i tego stanu, jaki w czasie tej wojny i po niej na ziemi wschodniogalicyjskiej zapanowa³. Zaprawdê ju¿ od
dawna wzi¹³ u metropolity polityk górê nad
biskupem.
Ukraiñcy d¹¿yli za ka¿d¹ cenê do zwyciêstwa. Do tych samych metod walki z Polakami i Kocio³em rzymskokatolickim  aktów gwa³tu i terroru  siêgnêli w czasie
drugiej wojny wiatowej w Ma³opolsce
Wschodniej i na Wo³yniu. I tak wypowied
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abpa Bilczewskiego: Omiomiesiêczne
panowanie Ukraiñców by³o najlepsz¹ zapowiedzi¹ przysz³ych m¹k i katuszy Polaków pod ich rz¹dami, gdyby siê przy tych
rz¹dach byli utrzymali  z dzisiejszej perspektywy nosi znamiona proroctwa.
Autor opracowania, ks. prof. J. Wo³czañski dokona³ ogromnej pracy wydobycia z archiwów cennej dokumentacji, a przede
wszystkim uzupe³nienia jej danymi historycznymi, niezbêdnymi dla pe³nego zrozumienia okolicznoci, w jakich prezentowana korespondencja powsta³a.
(MW)
 Trzecia ksi¹¿ka o tematyce kocielnej,
o której trzeba Czytelników powiadomiæ, to
praca nie historyczna, lecz teologiczna.
Mamy jednak szczególne powody  mimo
jej specjalistycznego charakteru  by siê ni¹
zainteresowaæ, chodzi bowiem o postaæ
naszego wielkiego Arcybiskupa Lwowskiego. Oto ks. Franciszek lusarczyk wyda³
sw¹ pracê doktorsk¹ z Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, pt. Idea³ chrzecijanina i sposób jego realizacji w kaznodziejskim przekazie Abpa Józefa Bilczewskiego (18601923) (Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków, 1997). Trudno nam zrelacjonowaæ ten nie³atwy przecie¿ tekst, warto
jednak odnotowaæ, ¿e w rozdziale V pt.
Chrzecijanin synem Kocio³a i ojczyzny
autor cytuje m.in. piêkny List Pasterski na
Wielki Post 1923, którego obszerne fragmenty przedstawilimy w pierwszym numerze
naszego kwartalnika (CL 1/95).
(SS£)
 Pióro i temat pisarstwa doktora Tadeusza Kukiza znamy od dawna. W wielu
pismach publikuje swoje artyku³y przede
wszystkim o ciesz¹cych siê specjalnym kultem wizerunkach Maryjnych, które po II wojnie, wraz ze swymi wiernymi, musia³y zmieniæ miejsca postoju. W pamiêci ogó³u wygnañców pozosta³y te najwa¿niejsze: Matka Boska Kochawiñska, Podkamieñska,
Sokalska, Jaz³owiecka, ale przecie¿ jest ich
o wiele wiêcej  pozosta³y przede wszystkim w pamiêci i sercach ludu, w ich pobli¿u
od wieków osiad³ego. Dr Kukiz przywraca
je naszej zbiorowej wiadomoci, a dodajmy, ¿e chodzi w wiêkszoci przypadków
o zabytki sztuki wysokiej klasy artystycznej
i historycznej, o dokumenty kultury i religijnoci ziem zabranych.
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Monograficzne artyku³y Tadeusza Kukiza ukazuj¹ siê teraz w wydaniu ksi¹¿kowym. Wysz³a pierwsza, a ma ich byæ cztery. W tej pierwszej pt.: Madonny Kresowe (Wyd. Wac³aw Bagiñski, Wroc³aw
1997) opowiada o obrazach Matki Boskiej,
które znalaz³y siê w obrêbie diecezji gliwickiej: z Kochawiny, z kocio³a w. Marcina
we Lwowie oraz z £yca i Horodenki  te
dwa ostatnie z kocio³ów ormiañskich. Autor
pokazuje je w ich dawnych (a cilej: we
w³aciwych) i obecnych siedzibach. Omawia historiê i kult.
Warto na marginesie wspomnieæ, ¿e
w czasie dorocznych mszy w. rocznicowych 22 listopada w krakowskiej Bazylice
Mariackiej odmawia siê Lwowsk¹ Litaniê, a
wród ró¿norakich intencji wymienia siê owe
Cudowne Maryjne Wizerunki.
(SS£)
 12 lipca 1943 r. pod Salerno na Sycylii
desantowa³y siê wojska alianckie. Na pocz¹tku 1944 roku gen. W³adys³aw Anders
na czele piêædziesiêciotysiêcznego 2. Korpusu obj¹³ odcinek frontu w górach Pasero.
18 maja 1944 roku po ciê¿kich i krwawych
bojach Polacy zdobyli Monte Cassino, a 21
kwietnia 1945 roku zajêli Boloniê. Tam dla
nich skoñczy³a siê II wojna wiatowa.
W strukturze Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie niebagatelne znaczenie odgrywa³ Wydzia³ Owiaty 2. Korpusu, który
w przewidywaniu zakoñczenia dzia³añ wojennych przygotowywa³ siê do stworzenia
mo¿liwoci podjêcia nauki na uczelniach
wy¿szych tym ¿o³nierzom, którym wojna
przerwa³a edukacjê. Wydzia³ Owiaty mia³
ju¿ spore dowiadczenie w organizacji
szkolnictwa redniego na Bliskim Wschodzie i we W³oszech.
Temu zagadnieniu powiêcona jest
ksi¹¿ka Polscy studenci ¿o³nierze we
W³oszech. 19451947, któr¹ przygotowa³
i opracowa³ Roman R. Lewicki. Geneza
ksi¹¿ki siêga roku 1989, kiedy to grupa
by³ych ¿o³nierzy studentów zwróci³a siê
z prob¹ do prof. Karoliny Lanckoroñskiej
 ich opiekunki w czasie studiów  o napisanie artyku³u na temat dzia³alnoci owiatowej 2. Korpusu. Odpowiedzi¹ by³ list prof.
Lanckoroñskiej opublikowany w Tygodniku Polskim w Londynie oraz w nowojorskim Nowym Dzienniku zatytu³owany
Luka, który zawiera³ apel do wszystkich

ówczesnych studentów, a¿eby zechcieli
przes³aæ swoje wspomnienia (oraz zdjêcia)
z tych lat. Pok³osiem tego apelu jest wspomniana ksi¹¿ka, która ukaza³a siê w 1996 r.
w Anglii.
Roman Lewicki zamieci³ doæ obszerny i jak¿e interesuj¹cy wstêp historyczny.
Przypomina w nim szczegó³y niestety powszechnie nieznane. Unaocznia, i¿ w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie dowództwo myla³o nie tylko o wojnie, zwyciêskich bitwach, ale równie¿ o czasie, który musia³ nast¹piæ po wojnie. Okresie, kiedy nale¿y myleæ o normalnym ¿yciu. Z myl¹ o tym gen. Anders zaakceptowa³ plan
studiów wy¿szych oraz przyrzek³ zarówno
pomoc finansow¹ ¿o³nierzom podejmuj¹cym naukê, jak i pokrycie wydatków administracyjnych dla Zrzeszenia Bratniej Pomocy Studentów oraz na opiekê lekarsk¹.
Nale¿y nadmieniæ, i¿ 2. Korpus przez ca³y
czas dysponowa³ funduszem owiatowym,
który utworzono przez opodatkowanie poborów oficerskich i ¿o³du ¿o³nierzy szeregowych. Pracami przygotowawczymi zajmowali siê szef Wydzia³u Owiatowego prof.
Jerzy Aleksandrowicz oraz jego zastêpca
dr Tadeusz Bornholtz. Orodki akademickie ¿o³nierzy 2. Korpusu powsta³y w Rzymie, Bolonii, Mediolanie i Turynie.
Druga czêæ ksi¹¿ki, równie interesuj¹ca, choæ wydaje siê nie wyczerpuj¹ca
do koñca tematu, to wspomnienia by³ych
studentów, których ¿ycie rozrzuci³o po ca³ym wiecie.
Doskona³ym uzupe³nieniem strony tekstowej s¹ fotografie, przypominaj¹ce tamte
lata, wspania³ych ludzi, których nie zmog³y
trudy wojny i którzy pe³ni werwy i zapa³u
przyst¹pili do stwarzania mo¿liwoci i szansy ¿yciowej dla wielu zdolnych Polaków.
O tym, ¿e ta szansa zosta³a przez wielu wykorzystana wiadczy w³anie ksi¹¿ka R. Lewickiego. Wród fotografii znajdziemy fotokopie wielu unikatowych i interesuj¹cych
dokumentów, które wiadcz¹ o m¹droci
dowództwa 2. Korpusu.
Ksi¹¿ka R. Lewickiego bez w¹tpienia
stanowi cenne uzupe³nienie historii orê¿a
polskiego w czasie II wojny wiatowej. Na
zakoñczenie pragnê nadmieniæ, i¿ ksi¹¿ka
ta zadedykowana zosta³a nastêpuj¹cymi
s³owy: Pamiêci polskich profesorów zamordowanych przez okupantów hitlerowskich

i sowieckich w II Wojnie wiatowej niniejsze wspomnienia powiêcaj¹  studenci 
¿o³nierze z W³och.
(JMP)
PS. Redakcja CL serdecznie dziêkuje Panu
Romanowi Lewickiemu za nades³anie
wspomnianej wy¿ej ksi¹¿ki.

Jest co czytaæ (3)

SEMPER FIDELIS
od powstania do dzi

W latach osiemdziesi¹tych, jak pamiêtamy, nast¹pi³o znaczne o¿ywienie kontaktów
miêdzy rodakami ze Wschodu. Spotkania
wype³nione wspomnieniami wspólnych okupacyjnych prze¿yæ, po³¹czone z poetyckomuzycznymi atrakcjami, uwiadomi³y ich
uczestnikom potrzebê zwarcia szeregów.
I tak we Wroc³awiu, dziêki kilku odwa¿nym
 bo czas jeszcze nie sprzyja³ podobnym
inicjatywom  powsta³o w roku 1988 Towarzystwo Mi³oników Lwowa. Jego zarz¹d
g³ówny postanowi³ wydawaæ w³asne pismo,
które integrowa³oby diasporê lwowsk¹
i wschodnioma³opolsk¹, i s³u¿y³o obecnemu
oraz przysz³ym pokoleniom przez poruszanie spraw wa¿nych z punktu widzenia prawd:
historycznej, kulturowej i obyczajowej.
Najpierw by³y to Wiadomoci, maj¹ce
charakter biuletynu informacyjnego (ukaza³y
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siê trzy numery), ale ju¿ u progu 1990 roku
otrzymali wygnañcy z ziem po³udniowowschodnich prezent gwiazdkowy w postaci
czasopisma o wielu dzia³ach i w zbli¿onej
do dzisiejszej szacie graficznej. Nadano mu
niezwykle trafne miano Semper Fidelis.
Jak wiemy, fidelis jest dewiz¹, która od XVII
wieku (Fidelis, Leopolis Fidelis, Semper
Fidelis) zdobi kolejne herby Lwowa i jest
bliskie sercu ka¿dego lwowianina. Przypomina wielowiekow¹ tradycjê postaw obywatelskich, bohaterskie zmagania zbrojne
w s³u¿bie Ojczynie na stra¿y jej wschodnich rubie¿y, a¿ po ten szczególny dzieñ 22
listopada 1922 roku, kiedy to obok dewizy
zawsze wierny zosta³ na herbie Lwowa
umieszczony krzy¿ Virtuti Militari, nadany
bohaterskiemu Miastu przez Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, czyni¹c to miasto
pierwszym w kraju kawalerem tego orderu.
Pismo rozpocz¹³ redagowaæ zespó³
w sk³adzie: J. Akielaszek, A. Chlipalski,
J. Iwaszko, J. Janicki, W. Jeleñska-Hombek, D. Kotowicz, I. Mro¿ek, T. Myczkowski,
D. Nespiak, S. Nicieja, Z. Ojrzyñski, A. Pankowicz, oraz redaktor naczelny H. Staniuk,
ustalaj¹c strukturê pisma, która z czasem
zosta³a poszerzona i wzbogacona. Czo³owe miejsce zajmuj¹, rzecz jasna, artyku³y
wstêpne, odredakcyjne, bêd¹ce wyk³adni¹
aktualnych potrzeb, d¹¿eñ, nastrojów, nadziei, odczuæ i postaw rodaków, zrzeszonych w licznych oddzia³ach i klubach regionalnych Towarzystwa, które w tym czasie
powsta³y na obszarze ca³ego kraju, a tak¿e
za granic¹.
Ju¿ od pierwszego numeru artyku³y
wstêpne s¹ dzie³em pióra Danuty Nespiak,
która tekst rozpoczynaj¹cy ten cykl, opatrzy³a znacz¹cym tytu³em Po latach milczenia, podaj¹c w nim g³ówne za³o¿enia pisma, a mianowicie: unikanie wyidealizowanej legendy; szukanie braterstwa na gruncie naszego moralnego prawa do kochania
miejsca swojego urodzenia w imiê wartoci
uniwersalnych; publikowanie tekstów, które pozwoli³yby wyrównaæ krzywdy zapomnienia, odtworzyæ brakuj¹ce fragmenty
naszej najnowszej historii, aby prawda 
choæby najboleniejsza  nie uleg³a zniekszta³ceniu; zajêcie siê losem zabytków
polskiej kultury duchowej i materialnej;
pomoc w poszukiwaniu osób, materia³ów,
dokumentów; miejsce na drukowanie wspo-
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mnieñ, pamiêtników, relacji oraz na informacje o kontaktach z tymi, co zostali po
wschodniej stronie obecnej granicy.
Zgodnie z zapowiedzi¹, w kolejnych artyku³ach redakcyjnych obok spraw aktualnych spotykamy teksty, które ustosunkowuj¹
siê do tych, co mimo wschodniego rodowodu (jak Kuroñ czy Ma³achowski) lub deklaracji przedwyborczych (ZChN) swoimi wyst¹pieniami utwierdzaj¹ stronê przeciwn¹
w bezkarnoci naruszania obustronnych
przecie¿ porozumieñ. Autorka prostuje niefrasobliwe niecis³oci, maj¹ce wp³yw na
fa³szywe postrzeganie historycznej i kulturowej roli Ziem Wschodnich  jak to siê
sta³o w przypadku amputowania historii
II Rzeczypospolitej, pomniejszonej o Lwów
i Wilno.
Historyczna tematyka zajmuje sporo
miejsca na ³amach Semper Fidelis. Spotykamy teksty dotycz¹ce zbrojnych dzia³añ
AK Obszaru Lwów; wiele artyku³ów o Akcji
Burza, w relacji uczestników lub bezporednich wiadków; relacje z dzia³alnoci
harcerstwa, którego kolebk¹  nie zapominajmy  by³ Lwów; doniesienia o mordach
i egzekucjach, dokonywanych przez kolejnych okupantów oraz OUN-UPA na Polakach, ¯ydach i Ukraiñcach, oraz reperkusjach tych wydarzeñ. W dziale historia
sytuuj¹ siê równie¿ artyku³y o losach indywidualnych, o tragedii ma³ych spo³ecznoci, i na tym tle bohaterstwo osób cywilnych i duchowieñstwa.
Znacz¹ce osi¹gniêcia naukowe i techniczne, bêd¹ce wyk³adni¹ wielkiego potencja³u umys³owego, które przysporzy³y przedwojennej i obecnej Polsce wielu wymiernych
korzyci i splendoru, to tak¿e zas³uga szkó³
rednich ca³ej Wschodniej Ma³opolski i wy¿szych uczelni Lwowa, o czym z zainteresowaniem i satysakcj¹ mo¿na przeczytaæ
w ka¿dym prawie numerze Semper Fidelis.
Z archiwum ³yczakowskiego  to cykl
artyku³ów Stanis³awa S. Niciei, który zbieraj¹c materia³y do ksi¹¿ki Cmentarz £yczakowski nawi¹za³ liczne kontakty z potomkami tych, co zas³u¿ywszy siê wczeniej
swojemu  z urodzenia lub z wyboru 
miastu, spoczywaj¹ na lwowskich cmentarzach. Autor, opisuj¹c ich losy, uprzystêpni³
czytelnikom szereg interesuj¹cych szczegó³ów z wielu dziedzin, wzbogacaj¹c tym
samym obraz ¿ycia lwowskiej metropolii.

Wzruszenie wywo³uje drukowany do 16.
numeru cykl impresji pt. Pamiêtanie, ale
jakie Jerzego Masiora. S¹ to teksty pisane
sercem i okraszone talentem tego poety
spod Kajzerwaldu.
O sprawach kultury mo¿na przeczytaæ
w licznych artyku³ach, powiêconych teatrowi, literaturze, muzyce i radiu. Teksty powiêcone kulturze wprowadzaj¹ nas w atmosferê artystycznego Lwowa, która przyci¹ga³a pod Wysoki Zamek wybitne talenty,
tu trafnie oceniane i doceniane.
U ka¿dego cz³owieka, który czyta o ludziach i zdarzeniach, powstaje wyobra¿enie
miejsca, t³o architektoniczne lub krajobrazowe. Pomóc wyobrani i pamiêci podjêli
siê autorzy, pisz¹cy o zabytkach architektury i przyrody, jak choæby cykl o uzdrowiskach podkarpackich, ich walorach leczniczych i plenerowych, zasobach naturalnych
i specyficznym stylu budownictwa uzdrowiskowego, autorstwa Andrzeja Chlipalskiego. Inni autorzy, zamieszczaj¹cy swoje teksty w SF pod wspólnym tytu³em Poznajmy nasze strony, daj¹ opisy mniej znanych, ale wyró¿niaj¹cych siê szczególnymi
cechami miejsc, wzbogacaj¹c tym samym
nasz¹ wiedzê historyczno-geograficzn¹.
W ka¿dym prawie numerze Semper Fidelis znajdujemy artyku³y dotycz¹ce specyficznej obyczajowoci, wyra¿anej w zwyczajach, obrzêdach, odrêbnociach kulinarnych, stylu ¿ycia i bycia, nacechowanego
swoist¹ elegancj¹, nie wy³¹czaj¹c batiara,
z jego pe³nym poczucia godnoci i swoistego humoru ba³akiem, kibiców sportowych
za ucieszy³o zapewne przypomnienie dzia³alnoci i sukcesów lwowskich klubów sportowych i sylwetek liderów.
Do innych sta³ych pozycji pisma nale¿¹: Aktualnoci; K¹cik Czytelnika; Poznajmy siê; korespondencje, polemiki, poszukiwania; Z ¿a³obnej karty; listy darczyñców
oraz, rzecz jasna, rubryka Z ¿ycia Oddzia³ów i Klubów, zawieraj¹ca informacje o interesuj¹cych lokalnych inicjatywach, jak wystawy, koncerty, wieczory autorskie, obchody rocznic, ¿ycie kulturalne, kontakty z tymi, co zostali, o zas³uguj¹cych na szczególne uznanie zaproszeniach w gocinê
dzieci  aby pozna³y wolny kraj Polaków,
o wymianie kulturalnej ze Lwowem. Dotyczy to teatrów, orkiestr, chórów, zespo³ów
estradowych i solistów.

Obok prozy, goci równie¿ na ³amach
SF poezja. Utwory H. Zbierzchowskiego,
K. Makuszyñskiego, B. Obertyñskiej, M. Hemara, J. Masiora oraz innych jeszcze poetów, mniej znanych, ale czêsto równie
piêknie i wzruszaj¹co oddaj¹cych swoje
uczucia, wzbogacaj¹ ka¿dy numer pisma
na równi ze starann¹ opraw¹ graficzn¹.
Niniejszy przegl¹d zawartoci czasopisma Semper Fidelis zosta³ dokonany m.in.
z myl¹ o szerszym ni¿ diaspora lwowska
krêgu czytelników, bo przecie¿ prawie ka¿dy Polak mo¿e wykazaæ siê zwi¹zkami
o charakterze rodzinnym, s¹siedzkim, kole¿eñskim, zawodowym, turystycznym 
z ziemiami po drugiej stronie obecnej
wschodniej granicy, z ich urod¹, bogactwem
i jak¿e¿ wspania³¹ histori¹.
Irena Suchanek
Dodajmy, ¿e redaktorem naczelnym dwumiesiêcznika Semper Fidelis by³ w latach
199296 dr Zdzis³aw Ojrzyñski, a obecnie
(jak i w r.1991) dr Danuta Nespiak, cz³onkami kolegium redakcyjnego za: W. Jeleñska-Hombek, A. Kamiñski, J. Kopacz, D. Nespiak, Z. Ojrzyñski, J. Petryñski, D. liwiñska, D. Tabiñska-Juhasz, Z. Umañski.

Wertuj¹c wydawnictwa
 Ukaza³a siê ksi¹¿ka o znanej aktorce
krakowskiej Annie Dymnej, znanej w ca³ej
Polsce z licznych ról filmowych. Urodzi³a
siê po wojnie, ale jej korzenie w 3/4 tkwi¹
we Wschodniej Ma³opolsce (nazwisko panieñskie: Dziadyk). Autork¹ ksi¹¿ki jest
El¿bieta Baniewicz, wyd. Twój Styl, Warszawa 1977.
Przypomnijmy, ¿e sporód znanych
aktorów podobny rodowód ma Joanna
Szczepkowska, zreszt¹ córka niedawno
zmar³ego wspania³ego aktora Andrzeja
Szczepkowskiego (który we Lwowie znalaz³ siê w latach 30.  wietny artyku³ o nim,
pe³en pysznych anegdot, opublikowa³ w krakowskim Dzienniku Polskim 29/97 Józef
Baran) i zarazem  po matce  wnuczka
Jana Parandowskiego. Anna Seniuk urodzi³a siê w Stanis³awowie, a z rodziny stanis³awowskiej wywodzi siê Marek Walczewski. Rodowitymi lwowianami s¹ Ludwika
Castori (patrz CL 1/97), Marta Stebnicka,
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Otto Axer, Adam Hanuszkiewicz, Wojciech
Pszoniak.
 Podró¿e kszta³c¹. Nawet w poci¹gu Intercity relacji WarszawaKraków (a pewnie
nie tylko) mo¿na siê natkn¹æ na leopolitana. Pasa¿er znajduje w przedziale PKPKurier, a w nim (nr 23/97) wywiad z popularnym piewakiem podwórkowym i akordeonist¹, bardem starej Warszawy (znanym
z TV), Stakiem Wielankiem. Reporter pyta:
Jest Pan piewc¹ starej Warszawy, sk¹d wiêc
du¿e upodobanie tak¿e do piosenek przedwojennego Lwowa? Odpowied: Wynika
ono z niew¹tpliwych analogii rodowiskowych i kulturowych. No bo np. proszê zauwa¿yæ  u nas Czerniaków, u nich £yczaków. Tu andrusy, tam batiary. W Warszawie
ongi królowali na ca³y kraj: Dymsza, Bodo,
Sielañski, a we Lwowie  Szczepcio i Toñcio. Nade wszystko jednak, oba miasta
prezentowa³y ten sam temperament, to
samo mêstwo, umi³owanie honoru, wiernoci, no i weso³ej nuty.
Trzeba dodaæ, ¿e reporter Wies³aw
S¹siadowicz przedstawia siê jako rdzenny
lwowiak.
 Czêsto zwracamy uwagê, jak pe³ne s¹
nasze gazety (a tak¿e radio i telewizja)
spraw, zwi¹zanych bezporednio lub porednio z Ziemiami Wschodnimi  czego
nie tylko czytelnicy, ale i redaktorzy pewnie
sobie nie uwiadamiaj¹. W ka¿dym czasopimie (specjalistycznych i fachowych nie
wy³¹czaj¹c) nieustannie mowa o ideach,
wydarzeniach, ludziach lub przedmiotach,
wywodz¹cych siê z tamtej, odciêtej czêci
kraju. W niektórych numerach jest tego
nawet wiêkszoæ. Przyk³adem nr 70 Gazety w Krakowie z 24 marca 97. Na pierwszej stronie artyku³ o wrêczeniu Stanis³awowi Lemowi honorowego obywatelstwa
Krakowa (o czym pisalimy w CL 2/97),
z ogromnym zdjêciem Laureata w towarzystwie prezydenta Krakowa, Józefa Lassoty.
Nieco dalej  o Marcie Stebnickiej,
znakomitej aktorce krakowskiej, i wystawie
jej pami¹tek, otwartej w Galerii Teatralnej
w Krakowie. Stebnicka urodzi³a siê we
Lwowie, studia aktorskie ukoñczy³a w Krakowie.
Na nastêpnej stronie wspomnienie
o prof. Marianie Raciborskim  w 80-lecie
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jego mierci  wiatowej s³awy botaniku
(18631917). Urodzi³ siê w Kieleckiem, ale
przez szereg lat by³ profesorem Akademii
Rolniczej w Dublanach i Uniwersytetu
Lwowskiego. We Lwowie urz¹dzi³ na nowo
ogród botaniczny. Przez ostatnie 5 lat ¿ycia
by³ profesorem UJ i dyrektorem ogrodu botanicznego w Krakowie.
W tym samym numerze omówienie
eseistycznej ksi¹¿ki Zbigniewa Bieñkowskiego (ukaza³a siê w 3 lata po mierci tego
znakomitego krytyka) pt. Przysz³oæ przesz³oci, w której  oceniaj¹c dorobek polskiej literatury naszej epoki  za rezerwuar
energii duchowej Polaków uwa¿a ch³opskoæ i kresy.
I jeszcze jedno spostrze¿enie przy czytaniu prasy: krakowskie Planty  salon
Krakowa  ozdabia kilka pomników osobistoci historycznych i bohaterów literackich.
Wród tych dawnych (sprzed I wojny) widzimy: obelisk ku czci twórcy Plant, Floriana Straszewskiego, i nie opodal popiersie
komediopisarza Micha³a Ba³uckiego, a dalej
postacie: Jadwigi i Jagie³³y, Artura Grottgera, Bohdana Zaleskiego, Lilli Wenedy oraz
Gra¿yny i Litawora. Zauwa¿my, ¿e poza
czterema pierwszymi: Jagie³³o  wiadomo,
Grottger  Lwów, poeta Zaleski rodem
z ziem ukrainnych. Postacie literackie  ze
S³owackiego (Wo³yñ) i Mickiewicza (Wileñszczyzna).
Czym wiêc by³aby kultura polska bez
Ziem Wschodnich?
 W krakowskim Dzienniku Polskim
(nr 237/97) z przyjemnoci¹ przeczytalimy
ciekaw¹ i pe³n¹ ciep³a rozmowê z poet¹
i publicyst¹ Jerzym Hordyñskim, który przed
trzydziestu paru laty zamieni³ Kraków na
Rzym. Pamiêtamy go wietnie z publikacji
w Przekroju i... z licznych opowieci o jego
rzekomych (?) sukcesach erotycznych. Ale
znamy te¿ piêkny wiersz, dedykowany Profesorowi Mieczys³awowi Gêbarowiczowi  Prawie powrót:
Ze wszystkich miast najlepiej
pamiêtam nieistniej¹ce
Kr¹¿ê wród starych dekoracji
umiechaj¹ siê kamienne lwy
Katedrê dr¹¿y piew dzwonu
na szczycie zamkowej góry
powiewa s³oñce

A reszta jest pragnieniem
Podnoszê z ziemi kosteczkê
której odmówiono cmentarza
sprawdza ulicê obcy but
i szorstki zapach koni
Tego miasta nie ma
mieszkañcy wymarli
Tylko jeden pozosta³
by zawiadczyæ prawdê
Bo Jerzy Hordyñski (ur. 1928 w Jaros³awiu) lata szkolne i m³odzieñcze, w tym
wojenne, spêdzi³ we Lwowie. Wiersze pisa³
ju¿ za okupacji niemieckiej i publikowa³
w konspiracyjnych antologiach, razem z innymi poetami lwowskimi tamtego czasu. Za
drugich bolszewików krótko pracowa³
w Teatrze Polskim pod dyrekcj¹ Bronis³awa D¹browskiego, jako jego kierownik literacki, ale ju¿ w marcu 1945 aresztowano
go i wywieziono do kopalñ Donbasu. Wydosta³ siê stamt¹d po czterech latach, dotar³
do Krakowa. Tu studiowa³ polonistykê u innego wygnañca lwowskiego, prof. Juliusza
Kleinera, a opiekowa³ siê nim jeszcze inny
lwowianin, Jan Parandowski. Od 1961 r.
mieszka w Rzymie, boryka siê tam z losem
i  pisze.
Na koniec autor wywiadu Jerzy Baran
pyta poetê-tu³acza o jego miejsce na ziemi.
Odpowiada Hordyñski:
Czy ja wiem... [...]. Jednak jestem przywi¹zany do Krakowa, do Podhala, dok¹d
chêtnie wracam, choæ najchêtniej wróci³bym
do Lwowa. [...]
 Gazeta Lekarska  pismo Izb Lekarskich (ukazuje siê w Warszawie od 1991 r.)
 zamieszcza od czasu do czasu leopolitana. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje cykl
artyku³ów historycznych, pisanych przez dra
Jerzego Zieliñskiego (ur. 1914, zamieszka³ego w Katowicach), pt. Z dziejów Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego
(18941939).
 Z okazji 60-lecia koronacji Obrazu NPM
Ormiañskiej ze Stanis³awowa (patrz artyku³
w tym numerze), Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Gdañsku wyda³a broszurkê pt. Sanktuarium
Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej £askawej.
[...]. Autork¹ jest Ma³gorzata Dagny Sikorska.
(SS£)

Listy do redakcji
Od pani Janiny Wierzgoñ, rodem
z Gródka Jagielloñskiego, a zamieszka³ej
w Opolu, dostalimy dwa ciekawe listy i materia³y, dotycz¹ce jej rodzinnego miasta. Oto
fragmenty pierwszego listu:
Z du¿ym zainteresowaniem i g³êbi¹ prze¿yæ kresowych ledzê kwartalnik CracoviaLeopolis. Z pe³nym uznaniem zwracam
siê do Redakcji kwartalnika za wspania³e
opracowanie zawartoci pisma. Bogactwo
wiedzy historycznej i spo³ecznej umacnia
wiê patriotyczn¹ i budzi niezapomniane
refleksje prze¿yæ utraconego rodowiska.
Ze szczególn¹ wnikliwoci¹ ledzê
S³ownik geograficzno-historyczny. Opracowanie tego dzia³u doskonale upamiêtnia
spis hase³, wyszczególniony w ostatnim nr
1/97  dotyczy lat 19951996. Przybli¿one
miejscowoci, znane z po³o¿enia, historii
i zabytków uzupe³niaj¹ znakomite nazwiska
 rody szlacheckie.
ledz¹c ca³oæ nie zauwa¿y³am monografii Gródka Jagielloñskiego (30 km od
Lwowa). Proszê uprzejmie o przyjêcie go
do tematyki S³ownika. [...]
Dotychczas korzystam z uprzejmoci
kole¿anki, abonuj¹cej CracoviaLeopolis,
po przeczytaniu zwracam. Proszê zatem
o umo¿liwienie mi abonowania kwartalnika.
Pragnê, maj¹c egzemplarz na w³asnoæ,
przybli¿aæ sobie wiedzê o mojej Ma³ej
Ojczynie .[...]
Bardzo dziêkujemy. Has³o Gródek Jagielloñski zamieszczamy w tym numerze.
*

*

*

A oto list pana Ryszarda Orzechowskiego (zamieszka³ego obecnie w Warszawie,
a w latach powojennych w Krakowie) na
temat wa¿nego wydarzenia w Akcji Burza
we Lwowie  podajemy go z niewielkimi
skrótami:
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[...] Przez ca³y okres istnienia PRL szczególnym zabiegom poddawano historiê Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, w tym
oczywicie historiê Lwowa. A jednak przetrwalimy, do¿ylimy czasu wolnoci i prawdy! Przemówili zza grobów nasi Zmarli, Polegli i Pomordowani, Dziadowie, Ojcowie,
Bracia. Przemówi³a nasza pamiêæ. Prawda
Kresów Wschodnich, prawda Lwowa, Podola, Wo³ynia, Wileñszczyzny, po ponad
pó³wieczu wysz³a z podziemia. Ka¿dy z nas,
którzy prze¿yli, jest cz¹stk¹ Prawdy...
Przed siedmiu laty przeczyta³em ksi¹¿kê Jerzego Wêgierskiego pt. W lwowskiej
Armii Krajowej, a w niej wzmiankê o tym,
jak 23 lipca 1944 r. z koleg¹ Franciszkiem
Maurerem, pseudonim Zyndram zawieszalimy na wie¿y lwowskiego ratusza cztery
flagi: polsk¹, angielsk¹, amerykañsk¹ i radzieck¹, które zosta³y uszyte przez matkê
i siostrê Maurera w ich domu rodzinnym
przy ul. 3 Maja 17.
Z wielkim zdziwieniem przeczyta³em
w wydanym przez wiatowy Zwi¹zek AK,
Zeszyt nr 7, materia³y Sympozjum Naukowego na temat Operacji Burza w Obszarze Lwowskim Armii Krajowej, autorstwa
Jerzego Wêgierskiego: ...Operacja Burza
Armii Krajowej w oczach jej wiadków i we
wspomnieniach dowódców sowieckich.
By³o tam zdanie: Natomiast budzi dzi
kontrowersje sprawa wywieszenia flagi
sowieckiej i flag alianckich na wie¿y ratuszowej. Kto wywiesi³ pierwszy? Czy legendarny sowiecki starszyna Marczenko 23
lipca, czy ¿o³nierz AK?
Pan Jerzy Wêgierski kontaktowa³ siê
z nami, tj. z Franciszkiem Maurerem i ze
mn¹, i otrzyma³ dok³adn¹ relacjê z tej akcji.
¯yj¹ jeszcze ¿o³nierze plutonu pchor. Stanis³awa Ropuszyñskiego ps. Czes³aw,
wchodz¹cego w sk³ad 19 pu³ku piechoty
Armii Krajowej, którzy jednoznacznie stwierdzaj¹, ¿e zawiesili flagi na wie¿y ratusza
przed pojawieniem siê pierwszych czo³gów
sowieckich. Jako uczestnik tych historycznych wydarzeñ podajê fragment mojej relacji: ...Czo³g radziecki przyjecha³ na Rynek, gdy flagi czterech sprzymierzonych
pañstw wisia³y na ratuszu. Zawiesili je Franciszek Maurer ps. Zyndram i ja. Z czo³gu
wysiad³ radziecki tankista i zwróci³ siê do
nas po rosyjsku: Witajcie, polscy partyzanci! Chcê zawiesiæ flagê! Nasz dowódca
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pchor. Stanis³aw Ropuszyñski ps. Czes³aw
zwróci³ siê do mnie: Id z nim. Zawiecie
flagê. Wszed³em z nim do ratusza. Zaproponowa³em wejcie na dach, ale on zatrzyma³ siê na pierwszym piêtrze i powiedzia³:
Wystarczy tutaj! Wetknêlimy dr¹¿ek flagi
we framugê okna na pierwszym piêtrze.
Czo³gista ucisn¹³ moj¹ rêkê i zszed³em
z nim na Rynek.
Po tylu latach dobrze pamiêtam wygl¹d
tej flagi, która zrobiona by³a z kija i bordowego wsypu do poduszki, jeszcze z pierzem. Taka jest prawda o wieszaniu flag na
ratuszu Lwowa. Pamiêtam dobrze ten dzieñ
i tê chwilê niezwyk³¹, i nie zapomnê jej do
mierci.
Nasza bia³o-czerwona, ³opocz¹ca na
wietrze po strasznych latach, po sowieckich, niemieckich i ukraiñskich zbrodniach,
by³a dla nas wszystkich w ten dzieñ lipcowy
symbolem niemiertelnoci naszego Miasta, niemiertelnoci naszej do Niego mi³oci i Jego niez³omnej wiernoci Ojczynie.
Potem jeszcze wielokrotnie czyta³em
opis tych wydarzeñ w ró¿nych publikacjach,
o ¿o³nierzach AK, którzy pierwsi zawiesili
cztery flagi na ratuszu pod obstrza³em. Ale
wed³ug J. Wêgierskiego sta³o siê to inaczej. Przypisuje on pierwszeñstwo zawieszenia flagi legendarnemu, jak nazywa
starszynê Marczenkê, ¿o³nierzowi armii radzieckiej! [...]
W imieniu poleg³ych i zmar³ych kolegów
¿o³nierzy Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej, w imieniu ¿yj¹cych ¿o³nierzy plutonu
pchor. Stanis³awa Ropuszyñskiego dajê
wiadectwo prawdzie historycznej 
Ryszard Orzechowski,
ps. Jan
¿o³nierz Armii Krajowej
Obszaru Lwowskiego.
Warszawa, 23 lipca 1997 r.
*

*

*

Pisze do nas Ksi¹dz Profesor dr Wilhelm Gaj-Piotrowski ze Stalowej Woli, o tym,
¿e przekazalimy mu:
[...] garæ ziemi z pami¹tkowego cmentarza Orl¹t Lwowskich. Prosi³em [...] o takow¹ pami¹tkê, gdy¿ z naszego regionu dolnosañskiego, g³ównie sporód studentów

Garstkê ziemi z Cmentarza Orl¹t pobralimy na probê Ksiêdza w lipcu tego roku.
*

*

*

List z Londynu:
Korzystaj¹c z posiadanego numeru
CracoviaLeopolis piszê s³ów parê, a¿eby nawi¹zaæ kontakt z redakcj¹ kwartalnika. Dziêki wdowie po moim kuzynie z Krakowa, dowiedzia³em siê z artyku³u p. Barbary Cza³czyñskiej o losach kuzyna Jerzego Tymcika. Przez Redakcjê chcia³bym jej
za to serdecznie podziêkowaæ, za te wspomnienia o martyrologii mego kuzyna w Rosji,
i równoczenie przes³aæ na rêce pana
Redaktora, do biblioteki redakcyjnej, niedawno opublikowane opracowanie zbiorowe mojej redakcji  ksi¹¿kê Polscy stu-

Serdecznie dziêkujemy. Omówienie tej
ksi¹¿ki zamieszczamy ju¿ w niniejszym
numerze.

Pan Andrzej Micha³owski, zamieszka³y w Lublinie (sekretarz tamt. oddzia³u TMLiKPW), urodzony we Lwowie
w 1938 r. poszukuje rodziny swojej
matki  Wilczyñskich ze Lwowa. Oto
pokrótce jego historia: matkê straci³
jako roczne dziecko, a ojciec Ludwik,
prawnik, dosta³ siê 17 wrzenia 1939
do niewoli sowieckiej. Potem przeszed³
szlak bojowy z armi¹ Andersa, a po
wojnie osiad³ w Anglii i tam po latach
zmar³. Pana Andrzeja wychowa³a babcia  matka ojca, do 1945 r. na Wo³yniu. Pan Andrzej nie zna wiêc rodziny
swojej matki Heleny  wie tylko, ¿e jej
ojciec Aleksander Wilczyñski by³ nauczycielem (w 1939 r. mia³ 5055 lat),
jego ¿ona za (druga babcia p. Andrzeja, jej imienia nie zna) by³a czêciowo sparali¿owana. Oprócz córki
Heleny mieli drug¹ m³odsz¹, El¿bietê
(?) i syna, lekarza, który jeszcze przed
wojn¹ wyjecha³ do Wiednia. Rodzina
Wilczyñskich mieszka³a we Lwowie
przy ul. £yczakowskiej.
Kto wiedzia³by o losach cz³onków tej
rodziny, proszony jest o wiadomoæ na
adres: Andrzej Micha³owski, 20-485
Lublin, ul. Samsonowicza 51/8.

EL

Stalowa Wola, 10 X 1997 r.

Roman R. Lewicki

P

Ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski

denci-¿o³nierze we W³oszech. S¹ to wspomnienia równie¿ b. studentów lwowskiego
Uniwersytetu Jana Kazimierza i wileñskiego, zabranych nam polskich uniwersytetów
przez Sowiety.
£¹czê wyrazy g³êbokiego szacunku

A

Gimnazjum w Nisku, dok¹d uczêszcza³a
tak¿e i m³odzie¿ z Rozwadowa, a tak¿e
z Rudnika nad Sanem i wsi okolicznych,
sporo starszych uczniów zaci¹gnê³o siê
w szeregi Obroñców Lwowa w 1918 r. Dlatego metropolia lwowska jest [...] bliska sercu naszych rodaków, oczywicie starszego
pokolenia, a do takich i ja siê zaliczam. Jest
jeszcze jeden powód owych starañ: w³anie organizujemy w Stalowej Woli muzeum
regionalne i ja osobicie jestem zaanga¿owany w gromadzenie pami¹tek do Dzia³u
Historycznego, który traktujê szeroko, a wiêc
obejmuj¹cego pami¹tki historyczne ca³ociowych dziejów Polski, g³ównie pod k¹tem dydaktycznym. Skoro wiêc Lwów, nasz
kochany Lwów pozosta³ poza granicami
obecnej Polski, to niech przynajmniej w naszych zbiorach pozostanie garæ przys³owiowa Ziemi Lwowskiej. Oczywicie chêtnie widzia³bym w naszych zbiorach niewielk¹ bry³ê-relikt z dawnego pomnika Orl¹t
Lwowskich, ale to ju¿ tylko marzenie...
Jeszcze raz najserdeczniej dziêkujê za
cenn¹ pami¹tkê. ¯yczê wszelakiej pomylnoci w zbo¿nej pracy nad utrwalaniem
dziejów ojczynianych. Z wyrazami nale¿nego szacunku i powa¿ania pozostaj¹c,
³¹czê staropolskie Szczêæ Bo¿e.
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Pomó¿my studiowaæ w Kraju
m³odym Polakom z Rosji i Kazachstanu!

P

E

L

Od roku 1991 przyjmuje siê na studia w kraju m³odzie¿ polsk¹, mieszkaj¹c¹
na terenie by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. W wiêkszoci jest to trzecie pokolenie
rodzin wywiezionych w latach tysi¹c dziewiêæset trzydziestych na Syberiê i do
Kazachstanu z terenów dzisiejszej Ukrainy i Bia³orusi.
Zakwalifikowani na studia w kraju kandydaci otrzymuj¹ stypendia w wysokoci oko³o 200 z³ miesiêcznie, bezp³atne zakwaterowanie w domach studenckich
oraz obiady. Koszty te ponosi g³ównie MEN. Czêæ stypendiów jest fundowana
przez inne instytucje (np. AGH w roku akad. 1996/97  3 stypendia).
Informacje te przedstawi³ na spotkaniu z kolegami prof. Jerzy Kowalczuk.
W ubieg³ym roku by³ on delegowany przez Rektora AGH do udzia³u w pracy
komisji rekrutuj¹cej kandydatów na studia z Kazachstanu oraz z Rosji. Wzglêdy
finansowe ograniczy³y rekrutacjê do oko³o 200 osób (stanowi to ok. 1/3 zg³aszaj¹cych siê).
Wynika st¹d koniecznoæ podejmowania dramatycznych decyzji.
W zwi¹zku z narastaj¹cymi na tych terenach tendencjami nacjonalistycznymi
reszta niemal pozbawiona jest mo¿liwoci podjêcia studiów na miejscowych uczelniach. Nie ma wiêc nadziei na zajêcie w przysz³oci licz¹cej siê pozycji w tamtejszych spo³eczeñstwach.
Profesor Kowalczuk poinformowa³, ¿e MEN deklaruje gotowoæ wspó³finansowania studiów dla dodatkowych kandydatów w przypadku pozyskania z innych
róde³ oko³o 6000 z³ na osobê na ca³y okres studiów. W zwi¹zku z tym uczestnicy
spotkania zwrócili siê do prof. W³adys³awa Longi, przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Wychowanków AGH, z sugesti¹, aby w trakcie kolejnych zjazdów kole¿eñskich prowadziæ ka¿dorazowo zbiórkê pieniêdzy, umo¿liwiaj¹cych fundowanie nowych stypendiów.
*

*

*

A

Powy¿sz¹ informacjê przekazali mi w dniu 3 marca 1997 r. profesorowie Stanis³aw Gorczyca i Jerzy Sêdzimir. Publikuj¹c j¹ na ³amach BIP-u zwracam siê
w imieniu Stowarzyszenia z gor¹c¹ prob¹ do Wychowanków oraz Sympatyków
AGH:
Ufundujmy jedno, dwa lub kilka stypendiów dla naszych m³odych rodaków,
mieszkaj¹cych w Rosji czy Kazachstanie. Niech za te lata cierpieñ i poniewierki
ich rodziców i dziadków spotka ich z naszej strony ten serdeczny gest. Niech
odczuj¹ wiê ze swoim Narodem. Je¿eli np. 100 osób przeka¿e po 60 z³ lub 200
osób po 30 z³, to ju¿ uzbiera siê kwota na jedno stypendium.
Stowarzyszenie Wychowanków bêdzie gromadziæ fundusze na podanym ni¿ej
koncie:
PKO BP I Oddzia³ w Krakowie
10202892-16450-270-1-111
z dopiskiem: Stypendium dla Polaków z Rosji i Kazachstanu.
Datki mo¿na tak¿e wp³acaæ bezporednio w Sekretariacie Stowarzyszenia:
Gmach A-0, parter, pok. 1.
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
prof. dr hab. in¿. W³adys³aw Longa
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(dokoñczenie ze str. 42)

O MATKO POLKO

Motto: By³a nam dusz¹  dum¹  i natchnieniem 
w k³opotach i cierpieniu... ostoj¹, ratunkiem, pocieszeniem.

O Matko Polko ze szko³y w. Marii Magdaleny
zapamiêtali Ciê na zawsze i nigdy nie zapomn¹
wszyscy synowie Melpomeny.
To dziêki Tobie tak mocno tkwi³a w nas wiara
w wolnoæ  niepodleg³oæ i odrodzenie.
To dziêki Tobie, godnie i z honorem
¿y³o jak i umiera³o nasze pokolenie.
Na polach bitew, pod Monte Cassino, pod Tobrukiem i Lenino,
w walkach o Londyn, Angliê i Ba³kany
szed³ w ogieñ Twój syn
i niejeden Twój uczeñ kochany.
Nadesz³y sêdziwe lata.
Pisz¹ lwowianie pamiêtniki i wspomnienia
chc¹c ocaliæ dla siebie i potomnych wpajane przez Ciebie wartoci,
nie zapominaj¹c Twego nazwiska i imienia.
Promieniowa³a radoci¹  energi¹  pogod¹ ducha i nadziej¹.
S³u¿y³a Bogu, Ojczynie i Rodzinie,
a prac¹, modlitw¹ i piewem
wype³nia³a czas w ka¿dej swego ¿ycia godzinie.
Myla³a jak tysi¹ce innych lwowskich Matek
zawsze z wielk¹ mi³oci¹ o Lwowie, i temu Miastu,
jak i swym wszystkim lwowskim dzieciom
odda³a bez reszty serce swoje.
Z okazji 180-lecia Szko³y im. w. Marii Magdaleny we Lwowie  wiersz ten powiêcam
Matce mojej  JADWIDZE WITNIEWSKIEJ  niezapomnianej Nauczycielce tej szko³y.
Syn
Walenty witniewski
Kraków 1996
Autor, p. Walenty witniewski, powiadamia nas przy okazji, ¿e we wrzeniu br. zmar³
nagle w Kêdzierzynie-Kolu jego brat, mgr in¿. Stanis³aw witniewski (77 l.), d³ugoletni
przewodnicz¹cy oddzia³u TMLiKPW w tym miecie. Ca³e swoje powojenne ¿ycie przepracowa³ w kêdzierzyñskich Azotach jako g³ówny projektant. Czeæ Jego pamiêci.

SPROSTOWANIA
Z artyku³u p. Marty Go³¹b o Romanie Puchalskim w CL 3/97 wyskoczy³y dwa ma³e s³owa,
ale wa¿ne dla sensu wypowiedzi. Chodzi o zdanie na str. 11, po prawej stronie, wiersz drugi

i trzeci od do³u  powinno ono brzmieæ: Nie pozwala³ niczego zabijaæ  nawet g¹sienicy.
Pani¹ Martê serdecznie przepraszamy.

W tym samym numerze na str. 32 zamiecilimy zdjêcie, którego sensem mia³a byæ osoba
ks. biskupa Jana Olszañskiego. Tymczasem w³anie ta postaæ okaza³a siê ca³kiem nieczytelna.
Powtarzamy wiêc to zdjêcie w niniejszym numerze na str. 17.
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DOMOWA BALLADA
Tekst: Maria Przybylska
Muzyka: Jerzy Micha³ Bo¿yk

Pamiêtam tê pieœñ lwowsk¹ – œpiewa³a j¹ Matka
– najsmutniejsz¹ ze wszystkich – o Jurku Bitschanie
co gin¹³ taki m³ody na Lwowa rogatkach
i „tylko mi Polski ¿al” – ¿ali³ siê swej mamie.
„Ciebie mamo i Polski” – by³o w jednym zdaniu
i t¹ sam¹ melodi¹ te dwa s³owa brzmia³y
– Matkê i Polskê jedn¹ mi³oœci¹ ogarn¹³
umieraj¹c – bohater wielki – Lwowiak ma³y.

Niniejszy numer CRACOVIALEOPOLIS zosta³ wydany przy pomocy finansowej
Wydzia³u Kultury i Turystyki Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie.
Redakcja sk³ada podziêkowanie w imieniu w³asnym i Czytelników.

Na pierwszej stronie ok³adki: Herb Miasta Lwowa  p³askorzeba w kamieniu z XVII w.
By³ wmurowany na fasadzie Arsena³u Miejskiego przy ul. Podwale, przeniesiony tam
z miejskich murów obronnych (ko³o klasztoru Karmelitów) po ich zburzeniu w r. 1800.
Usuniêty wraz z innymi herbami przez obecne w³adze.
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14
Andrzej Chlipalski PODRÓ¯ MA£OPOLSKICH SAMORZ¥DOWCÓW
16
Konkurs
MOJA ULICA, MOJA WIE
19
Wiersze
Magdalena Padziorówna * * * (Lwów miasto-wi¹tynia)
20
Proza
W³adys³aw Krygowski W STRONÊ DOWBUSZA
21
Sylwetki
Józef Marecki MIÊDZY LWOWEM, KRAKOWEM I KAZACHSTANEM
23
BISKUP JAN CIEÑSKI
25
LEOPOLD STAFF (18781957)
26
W£ADYS£AW KRYGOWSKI
26
Andrzej Paw³owski BLINIACY
28
S³ownik geograficzno-historyczny
GRÓDEK JAGIELLOÑSKI ¨ PAW£ÓW ¨ SKA£A PODOLSKA ¨ TURKA
25
Z tamtej strony
Ewelina Hrycaj-Ma³anicz LWOWSCY LEKARZE
29
Andrzej Chlipalski CMENTARZ ORL¥T  CI¥G DALSZY
30
Z£OCZÓW ODETCHN¥£ POLSKOCI¥
31
Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz M£ODZI PASJONACI
32
WYDARZENIA
33
Polacy Polakom
WSPÓLNOTA POLSKA 1997
34
DO ZAPAMIÊTANIA
34
W Krakowie i dalej
Karol Odrycki WILLA POD JEDLAMI
35
Wac³aw Fastnacht PI¥TY ZJAZD BRODZIAN
36
NIE PRZEPROSILIMY TATARÓW
37
NOTATKI
38
Kultura¨ Nauka
Stanis³aw Sochaniewicz LANCKOROÑSCY
Andrzej Chlipalski W ROK PO JUBILEUSZU
KRONIKA
42

40
41

Ksi¹¿ki¨ Czasopisma
Stefan S. £ukowski, Marta Walczewska, Janusz M. Paluch NOWE KSI¥¯KI
Irena Suchanek SEMPER FIDELIS OD POWSTANIA DO DZI
47
WERTUJ¥C WYDAWNICTWA
49
Listy do Redakcji
51
Apele
53, 54
Walenty witniewski O, MATKO POLKO
55
Piosenka
Maria Przybylska, Jerzy M. Bo¿yk DOMOWA BALLADA
56

43

Do niniejszego numeru CL do³¹czamy numer zerowy nowego czasopisma krakowskiego Soko³a pt.
PRZEGL¥D SOKOLI, opracowany przy udziale naszej redakcji. Tytu³ pisma nawi¹zuje do organu
gniazda krakowskiego, wydawanego w okresie przed I wojn¹ wiatow¹. Prezesowi i Zarz¹dowi PTG
Sokó³ w Krakowie oraz przysz³ym redaktorom Przegl¹du Sokolego ¿yczymy sukcesów.

