Od Redakcji
Trudno uwierzyæ, ¿e ju¿ drugi rok poczciwego ¿ywota kwartalnika Cracovia
Leopolis  za nami. Czy przez te dwa lata (po prawdzie pó³tora roku, bo numer
pierwszy ukaza³ siê w sierpniu 95) postarzelimy siê wszyscy? Nic podobnego, nabralimy tylko nowych dowiadczeñ i nowej energii. Proszê spojrzeæ: w mijaj¹cych
dwu latach jak grzyby po deszczu rodzi³y siê ca³kiem nowe czasopisma kresowe
(z naszym na czele), ukaza³y siê liczne ksi¹¿ki, odbywa³y siê wspania³e imprezy kulturalne  we Lwowie, Tarnowie, Przemylu, Lesznie, Mor¹gu, Lublinie. Coraz wiêcej
instytucji, organizacji i m³odzie¿y interesuje siê polsk¹ spucizn¹ historyczn¹ i kulturaln¹ Ziem Wschodnich, a tak¿e ¿yj¹cymi tam Polakami. Nie patrzmy wiêc na niepowodzenia, ufajmy, ¿e sukcesy bêd¹ znacz¹ce i satysfakcjonuj¹ce.
Tego w³anie nasza Redakcja ¿yczy z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 1997 nie tylko swoim Czytelnikom, ale wszystkim Polakom po
tej i tamtej stronie. Serdeczne ¿yczenia wraz z podziêkowaniami i nadziej¹ na przysz³oæ kierujemy do naszych Dobrodziejów i Przyjació³.

Na ogólne ¿yczenie publicznoci postanowilimy ukazaæ fizjonomie naszej Rady
Redakcyjnej  w akcji.

Od lewej: Janusz M. Paluch, Barbara Cza³czyñska, Maria Taszycka, Andrzej Olszewski, Andrzej
Chlipalski, Barbara Kocik (stoi), Krystyna Stafiñska. Fot. Bogdan Pr¹dzyñski

Dwa teatry
Andrzej Chlipalski
Konstytucyjna lub inaczej autonomiczna era
Galicji zaczê³a siê w latach 60. XIX wieku. Za jej
pocz¹tek przyjmuje siê rok 1860, choæ odpowiednie ustawy w³adz wiedeñskich i ich praktyczna
realizacja nastêpowa³y w ci¹gu kilku lat.
Autonomia Galicji rozci¹gaj¹cej siê od rzeki
Bia³ki (dziel¹cej Bia³¹ od Bielska) na zachodzie, do
Zbrucza na wschodzie, przysz³a po niemal 90 latach twardego re¿imu zaborczego i germanizacji
(17721860, ale dla samego Krakowa z okolic¹
by³o tych lat tylko dwa razy po czternacie: 1795
1809 i 18461860. W miêdzyczasie (18091815)
wchodzi³ w sk³ad Ksiêstwa Warszawskiego,
a 18151846 by³ Wolnym Miastem). Gospodarka
niebogatego z natury kraju, i nie najlepiej rozwiniêtego, by³a w zastoju; miasta odciête od swych wielowiekowych powi¹zañ gospodarczych i komunikacyjnych oraz znaczenia politycznego  wegetowa³y.
Autonomia zosta³a udzielona przez Wiedeñ
nie tylko Galicji i nie ca³kiem bezinteresownie. Austria prze¿y³a ca³¹ seriê klêsk wewnêtrznych i zewnêtrznych, które wstrz¹snê³y tym pañstwem.
Uzna³o ono wiêc za stosowne  dla ratowania swej
ca³oci  przemianowaæ siê na Austro-Wêgry,
a ciemiê¿onym narodom udzieliæ pewnych swobód, za ich przedstawicieli dopuciæ do w³adz
ustawodawczych i wykonawczych.
Od lat 1860. Galicja staje siê wiêc krajem autonomicznym w ramach monarchii austro-wêgierskiej i zaczyna siê sama  umys³ami i rêkami
swych mieszkañców  administrowaæ. Jêzykiem
urzêdowym staje siê polski, Polacy obejmuj¹ stanowiska od najwy¿szych: namiestnika i marsza³ka
krajowego, a¿ do najni¿szych szczebli (pojêcie
Polacy nale¿y rozumieæ szeroko: dotyczy generalnie miejscowych, w tym Rusinów, ¯ydów i Ormian,
potomków nap³ywowych Niemców, Czechów itd.,
ulegaj¹cych jednak stopniowej polonizacji).
Nowa sytuacja polityczna wywo³uje w spo³eczeñstwie polskim Galicji nowe widzenie w³asnej
pozycji, mo¿liwoci i perspektyw. Rozpoczyna siê
era aktywnoci obywatelskiej, a w lad za ni¹ gospodarczej, naukowej, kulturalnej. Repolonizacji
ulegaj¹ wy¿sze uczelnie i instytucje kulturalne.
Od¿ywaj¹ miasta, otrz¹saj¹ siê z prowincjonalnoci. Rozwija siê przemys³ i górnictwo (naftowe!),
rzemios³o, komunikacja. Miasta powiêkszaj¹ liczbê swych mieszkañców, a rozbudowuj¹c siê
wszerz, zyskuj¹ zarazem monumentalne budowle,
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których brak pozostawia³ je dot¹d w tyle za piêknie
rozwijaj¹cymi siê miastami Europy XIX wieku. We
Lwowie, jako stolicy, wyrastaj¹ gmachy urzêdów,
banków, towarzystw gospodarczych, szpitali,
uczelni (Politechniki), muzeów i bibliotek. Podobnie, choæ na mniejsz¹ skalê w Krakowie, który
otrzymuje piêkny kompleks uniwersytecki z Collegium Novum na czele. W obu tych g³ównych miastach, a tak¿e w mniejszych jak Stanis³awów, Tarnów, Przemyl lub Tarnopol, rozrasta siê zabudowa mieszkaniowa, szko³y, obiekty administracji,
kultury i wychowania fizycznego (piêkne obiekty
Soko³a).
Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e id¹c za przyk³adem stolic europejskich, Galicja zafundowa³a sobie w 1894 r. Powszechn¹ Wystawê Krajow¹ we
Lwowie. By³a ona dla tego kraju  nie pañstwa, ale
i nie zwyk³ej prowincji  szczególnie wa¿nym wydarzeniem. Mia³a pokazaæ co zrobiono w ci¹gu
trzech dziesi¹tków lat autonomii, mia³a te¿ wzbudziæ dumê z dokonañ i dodaæ nowego impulsu
owemu nie ca³kiem wolnemu, ale i nie ca³kiem
zniewolonemu spo³eczeñstwu. Niezwyk³ej tej wystawie powiêcilimy artyku³y w nrze 2/95 naszego
kwartalnika.
Powy¿szy d³ugi wstêp wyda³ siê nam konieczny, by wyjaniæ, jakie znaczenie mia³a dla polskiego spo³eczeñstwa Galicji budowa dwóch wspania³ych gmachów teatralnych. Oba miasta, Lwów
i Kraków mia³y swoje chwalebne tradycje teatralne, w obu miastach teatry od dawna istnia³y, ale te
nowe mia³y odpowiadaæ tradycjom, aspiracjom
i presti¿owi owej czêci narodu, dla której los okaza³ siê wtedy ³askawszy. Narodu, który przynajmniej w dziedzinie kultury chcia³ i móg³ okazaæ
swoj¹ obecnoæ w Europie.
***
Krakowski Teatr im. J. S³owackiego
powsta³ wczeniej, bo w tym miecie
nauki, kultury i wielkiej tradycji narodowej potrzeba by³a pal¹ca. B³yskotliwe
¿ycie teatralne Krakowa toczy³o siê
g³ównie w marnej (wówczas) budowli
przy placu Szczepañskim. Aby zapewniæ
ewakuacjê widzów w razie po¿aru, musiano tam nawet dobudowaæ zewnêtrzne schody, które wyprowadza³y ponad
ulic¹ Szczepañsk¹ na rodek placu. Bu-

Teatr im. J. S³owackiego w Krakowie

Teatr Wielki we Lwowie
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rami obronnymi. Tak siê wiêc z³o¿y³o, ¿e
ta zasklepiona rzeczka przep³ywa obecnie miêdzy oboma teatrami  skarbkowskim i Wielkim.
W wyniku konkursu w r. 1895 wybrano projekt architekta Zygmunta Gorgolewskiego (drug¹ nagrodê zdoby³ Zawiejski). Gorgolewski (18451903) pochodzi³ z Poznañskiego, studia odby³
w Berlinie i przez wiele lat ¿y³ i pracowa³
w Niemczech, tworz¹c tam wiele znacz¹cych obiektów, jak równie¿ w Wielkopolsce (pa³ace arystokracji) i na l¹sku.
Chcia³ powróciæ do ojczyzny, skorzysta³
wiêc w 1893 r. z zaproszenia do objêcia
dyrekcji Szko³y Przemys³owej we Lwowie. Wykona³ tam wiele projektów dla
ca³ej Galicji, by³ konserwatorem zabytków wschodniej Galicji, zasiada³ w jury
konkursów (m.in. na teatr w Krakowie).
Lwowski Teatr Wielki zbudowano
w latach 18971900.

Teatr Wielki we Lwowie. Plan parteru. (wg miesiêcznika Architekt, r. 1904)

dynek by³ zniszczony i grozi³ zawaleniem.
Decyzja o budowie nowego teatru
zapad³a w r. 1888, a lokalizacjê wyznaczono na terenie wiekowego szpitala
Duchaków (w. Ducha) w pó³nocnym naro¿u starego miasta. Jeszcze wtedy widocznie nie wyobra¿ano sobie, by wi¹tynia sztuki mog³a siê znaleæ poza
Plantami. To w³anie wtedy Jan Matejko,
w protecie przeciwko zburzeniu zabytkowego szpitala, zrzek³ siê swojego honorowego obywatelstwa, którym go Miasto obdarzy³o.
W drodze konkursu (nie bez perypetii) na projektanta nowego teatru wybrano architekta Jana Zawiejskiego (1854
1922, potomka znanej krakowskiej rodziny kupieckiej Feintuchów). Zawiejski
ukoñczy³ studia we Wiedniu, a wczeniej
zaprojektowa³ i zbudowa³ Dom Zdrojowy
w Krynicy. Pracowa³ te¿ krótko we Lwowie. W póniejszych latach zrealizowa³
wiele publicznych gmachów i kamienic,
g³ównie w Krakowie.
Teatr krakowski oddano do u¿ytku
w roku 1893.
Nieco inaczej przedstawia³a siê sytuacja we Lwowie. Tocz¹ce siê tam równie
b³yskotliwie jak w Krakowie, ¿ycie teatralne (pierwszy sta³y teatr we Lwowie
prowadzi³ od r. 1795 Wojciech Bogus³awski) otrzyma³o godny gmach w 1842
roku. By³a to sala teatralna w monumentalnej, w istocie wielofunkcyjnej budowli,
tzw. gmachu skarbkowskim (bo z fundacji mecenasa teatru hr. Stanis³awa
Skarbka) przy ul. Skarbkowskiej, wzniesionej na miejscu zburzonego przez Austriaków Niskiego Zamku, przy samej
Pe³twi. Teatr ten, w który wt³oczono a¿
ponad 1400 miejsc, by³ ju¿ z koñcem XIX
w. nie doæ nowoczenie wyposa¿ony
i uleg³ technicznej degradacji. Równie¿
wiêc we Lwowie, miecie od Krakowa
wiêkszym i sto³ecznym, dojrza³a myl
budowy bardziej odpowiedniego gmachu. Sporód paru rozwa¿anych lokalizacji wybrano pó³nocne zakoñczenie
Wa³ów Hetmañskich (monumentalnej arterii-promenady, utworzonej w miejscu
zburzonych tak¿e przez Austriaków fortyfikacji miejskich). Teren wymaga³ starannego umocnienia, poniewa¿ przep³ywa³a têdy Pe³tew, stanowi¹ca w ubieg³ych wiekach naturaln¹ fosê przed mu-

Teatr im. J. S³owackiego w Krakowie. Plan parteru. (wg miesiêcznika Architekt,
r. 1900)

Przypatrzmy siê dok³adniej obu teatrom, które powsta³y w tym samym prawie czasie i reprezentuj¹ podobn¹ 
modn¹ wtedy w Europie  zasadê
ukszta³towania funkcjonalnego i architektonicznego (na tym samym schemacie oparte s¹ m.in. opery w Pary¿u i Wiedniu oraz we wszystkich wiêkszych miastach by³ej c.k. monarchii).
Zaznaczmy na wstêpie, ¿e teatr
lwowski jest wiêkszy: by³ obliczony na
1100 miejsc, gdy krakowski na ok. 900.
Jednak ró¿nica rozmiarów obu budowli
wykazuje jeszcze wiêksz¹ ró¿nicê, ni¿
wynika³oby to z liczby miejsc (zwróæmy
uwagê, ¿e obecnie faktyczna liczba
miejsc w obu teatrach jest ni¿sza, na korzyæ komfortu).
Wymiary poziome teatru krakowskiego wynosz¹ (w przybli¿eniu) 35x64,5 m,
lwowskiego 41,5x84,5 m, a wymiary sceny odpowiednio: 20,5x14 m i 23x18 m.
Obie widownie maj¹ po 3 piêtra powy¿ej
parteru.
Skromniejsze rozmiary teatru krakowskiego wynik³y nie tylko z mniejszej

wielkoci miasta, tak¿e z cech lokalizacji. Teatr ten zosta³ niejako wciniêty
miêdzy zabudowê ul. Szpitalnej a Planty,
swobodê ogranicza³ w jakim stopniu
tak¿e koció³ w. Krzy¿a, a z ty³u musia³
siê jeszcze zmieciæ budynek stacji elektrycznej i malarni dla teatru.
We Lwowie swoboda architekta by³a
mniej skrêpowana. Je¿eli wystêpowa³a,
to tylko na szerokoci budynku, bo trzeba siê by³o liczyæ z p³yn¹c¹ obok Pe³twi¹, a tak¿e z jednostronnie zabudowanymi ulicami po obu bokach teatru. Dlatego móg³ tam powstaæ budynek bardzo
wyd³u¿ony, co wysz³o na dobre wszystkim trzem czêciom teatru: partii wejciowej (westybul, foyer), sali oraz scenie i jej zapleczu.
Ró¿nica po³o¿enia obu teatrów znalaz³a swoje odzwierciedlenie w ich architekturze zewnêtrznej. Teatr krakowski
nie mo¿e byæ ogl¹dany z daleka  nie
pozwala na to uk³ad otoczenia. Fasadê
frontow¹ widzi siê tylko z ulicy Szpitalnej, a wiêc z odleg³oci najwy¿ej 30 metrów. Dlatego zosta³a ona potraktowana
przez Zawiejskiego kameralnie, wrêcz
pawilonowo, za reszta gmachu jest
st¹d niewidoczna.
Budynek wieñczy sp³aszczona kopu³a nad sal¹ i osobno niezbyt efektowna sznurownia. Mo¿na siê domylaæ,
¿e dowiadczony projektant, jakim by³
Zawiejski, nie powa¿y³ siê na jej eksponowanie, wobec wspania³ej zabytkowej sylwety krakowskiego Starego
Miasta.
Odwrotna sytuacja mia³a miejsce we
Lwowie. Teatr Wielki jest widoczny na
wprost ju¿ z odleg³oci ponad pó³ kilometra (w piêknej oprawie zieleni d³ugiej
alei). Gorgolewski zaprojektowa³ wiêc
fasadê monumentaln¹, wysok¹, a ca³oæ
teatru zwieñczy³ wynios³¹ kopu³¹, w
któr¹ wtopi³ sznurowniê, niezwykle dziêki temu wysok¹. Powsta³a bry³a teatru
proporcjonalna i czysta, nie koliduj¹ca z
sylwet¹ lwowskiego Starego Miasta
(zreszt¹ du¿o skromniejszego od krakowskiego).
Elewacje obu teatrów zosta³y utrzymane w stylu, chêtnie stosowanym
w tamtej epoce: eklektycznego renesansu, przechodz¹cego w manieryzm, a nawet barok. Wnêtrza s¹ bogato zdobione,
robi¹c wra¿enie przepychu.
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Teatry krakowski i lwowski ³¹czy jeszcze jeden szczegó³: oba posiadaj¹
kurtyny, namalowane przez Henryka
Siemiradzkiego.
ród³a:
Architekt, nr 7/1900 i 4/1904;
Z. Raszewski Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977;
Teatr polski w latach 18901918 pod
red. T. Siverta, Warszawa 1987;
Jacek Purchla Jan Zawiejski, Warszawa 1986.

ANDRZEJ CHLIPALSKI, ur. w 1931 r. we
Lwowie. Do 1944 r. uczeñ tamt. szko³y Marii
Magdaleny oraz tajnego nauczania. W Krakowie ukoñczy³ szko³ê redni¹ i studia architektoniczne. W latach 19541996 zaprojektowa³ i zrealizowa³ liczne obiekty budownictwa
s³u¿by zdrowia. Od roku 1989 wiceprezes,
obecnie prezes oddzia³u krakowskiego Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz cz³onek Zarz¹du
G³ównego, redaktor naczelny kwartalnika
CracoviaLeopolis. Autor licznych artyku³ów
i publikacji w zakresie swojej specjalnoci zawodowej i o tematyce powiêconej Kresom.

Cztery wieki
lwowskiego teatru
Agnieszka Marsza³ek
Teatr staropolski
Lwów, obok Warszawy i Krakowa
najpowa¿niejszy orodek teatralny, korzeniami scenicznymi siêga co najmniej
koñca XVI wieku. Odnotowano wówczas
informacje o odbywaj¹cym siê tam widowisku ¿aków szko³y miejskiej. W XVII
wieku dzia³a³y tu konwiktowe teatry jezuitów, pijarów i teatynów, a za czasów saskich mia³ tu siedzibê teatr hetmana
Rzewuskiego, jeden z kilku dworskich
teatrów Galicji Wschodniej. (Inne narodowoci zamieszkuj¹ce Lwów w³¹cza³y
siê równie¿ w nurt ¿ycia teatralnego. Jeszcze w 1666 roku w Kolegium Ormiañskim wystawiono Tragedyjê nabo¿n¹
wierszami ormiañskimi i intermediami
polskimi u³o¿on¹. Znacznie póniej powsta³ teatr ruski, a od 1889 roku funkcjonowa³ tu teatr ¿ydowski pod kierunkiem
Jakuba Gimpla).
Historia profesjonalnego teatru rozpoczê³a siê we Lwowie w sierpniu 1780
roku, kiedy zaczêli tu zje¿d¿aæ z Warszawy aktorowie narodowej sceny:
Agnieszka i Tadeusz Truskolascy, Kazimierz Owsiñski i inni. W roku 1781 przy-

³¹czy³ siê do nich Wojciech Bogus³awski,
a w pamiêtnym 1794, tu¿ przed szturmem Pragi, przeniós³ siê z Warszawy do
Lwowa, gdzie pozosta³ przez piêæ lat.
Prowadzi³ antrepryzê w budynku pofranciszkañskim, wczeniej ju¿ przysposobionym do wystêpów istniej¹cego tu
równolegle teatru niemieckiego. Przez
dwa sezony (179698) prowadzi³ Bogus³awski jednoczenie oba zespo³y: polski i niemiecki. W tym czasie w Ogrodzie
Jab³onowskich powstaje najwiêkszy ówczesny teatr w plenerze, zaprojektowany
przez Maraina, obliczony na 3000
miejsc. Bogus³awski wystawia tu m.in.
Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, a tak¿e (w przeróbkach) sztuki Moliera i Szekspira (pierwszy polski Hamlet ukaza³ siê we Lwowie w 1798 r. prze³o¿ony przez Bogus³awskiego z niemieckiej adaptacji Schrödera).
Przez nastêpne 30 lat mê¿em opatrznociowym lwowskiej sceny by³
wspó³pracownik i uczeñ Bogus³awskiego, Jan Nepomucen Kamiñski, który dla
teatru i kultury umys³owej Lwowa i kraju
mia³ zas³ugi niepospolite. Po wyjedzie
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Bogus³awskiego (1799) polska impreza
teatralna przesta³a istnieæ, wiêc przez
3 lata prowadzi³ Kamiñski teatr amatorski w pa³acu Stanis³awa Wronowskiego.
Zamkniêto go z nakazu austriackich
w³adz, a Kamiñski wyjecha³ do Kamieñca Podolskiego, potem przez trzy lata
prowadzi³ teatr w Odessie. W 1809 r.
wróci³ do Lwowa i wznowi³  nie bez
przeszkód ze strony zaborcy  trudn¹
walkê o polsk¹ scenê. W za³o¿onym
przez niego zespole znalaz³y siê tak
znakomite nazwiska, jak Antoni Bensa
czy Jan Nepomucen Nowakowski.
W roku 1817 napoleoñski ¿o³nierz i gospodarz Beñkowej Wiszni, Aleksander
hrabia Fredro zadebiutowa³ jako autor
dramatyczny Komedia na prêdce.
Wrós³ w teatr lwowski i pozosta³ mu wierny, tu mia³y miejsce pierwsze wykonania
wiêkszoci jego komedii.
Teatr Skarbkowski
Polski teatr niemal od pocz¹tku musia³  paradoksalnie  szukaæ dla siebie
miejsca w polskim miecie. Obowi¹zuj¹cy do 1842 roku przywilej teatralny obejmowa³ tylko teatr niemiecki  polscy aktorzy dzia³ali wy³¹cznie na podstawie nie
zawsze formalnych umów z przedsiêbiorcami austriackimi. Gdyby nie znaleli
siê ludzie, którzy chcieli wytrwale zabiegaæ o stworzenie prawnych podstaw
dzia³alnoci polskiego teatru, kto wie, jak
potoczy³yby siê dalej jego losy... Prze³omow¹ zatem datê stanowi w tym ci¹gu
rok 1842 i zwi¹zane z nim nazwisko Stanis³awa hr. Skarbka, wielkiego dobrodzieja lwowskich pracowników sceny
i jej mi³oników. Dziêki staraniom u cesarza uda³o mu siê uzyskaæ nowy przywilej teatralny, który gwarantowa³ równie¿ prawo istnienia polskiej sceny. 28 III
1842 otworzy³ Skarbek nowy, w³asnym
sumptem wystawiony gmach  pierwszy
z prawdziwego zdarzenia budynek teatralny, wówczas jeden z najwiêkszych
w Europie, który przez ponad 50 lat by³
jedyn¹ siedzib¹ polskiej sztuki dramatycznej we Lwowie. Autorem projektu by³
J. Salzman, maszyneria by³a dzie³em
F. Pohlmana. Stanis³aw Skarbek prowa-
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Teatr w kociele pofranciszkañskim we Lwowie,
w l. 17891842. Obraz F. Gerstenbergera

dzi³ swoje przedsiêbiorstwo do mierci,
tj. do 1848 roku. Po nim by³o wielu dyrektorów  wymieñmy tylko najwa¿niejszych: Jana Nepomucena Nowakowskiego
i Witalisa
Smochowskiego
(185764), Jana Dobrzañskiego (1875
81 i 188386), Adama Mi³aszewskiego
(186472 i 188183), Zygmunta Przybylskiego (189496) i Ludwika Hellera
(189699), który by³ ostatnim dyrektorem w gmachu Skarbkowskim.
Kolejna data graniczna to rok 1872,
kiedy  po wieloletnich zabiegach  uda³o siê wymóc na cesarzu cofniêcie przywileju skarbkowskiego. W nowych warunkach politycznych (autonomia Galicji)
oznacza³o to likwidacjê deficytowej i niepo¿¹danej imprezy niemieckiej oraz
usamodzielnienie bytu polskiego teatru,
który nareszcie poczu³, ¿e jest u siebie.
Wtedy  g³ównie dziêki staraniom Jana
Dobrzañskiego  za³o¿ona zosta³a scena opery i operetki, wówczas jedyna
w Galicji (Kraków nie mia³ w tym czasie
zespo³u operowego). Jednym z wielu jej
osi¹gniêæ by³o wykonanie pierwszego
na ziemiach polskich dramatu muzycznego Ryszarda Wagnera (Lohengrin,
21 IV 1877 roku).
W dwudziesty wiek wszed³ lwowski
teatr odnowiony, obj¹wszy siedzibê zaprojektowan¹ przez Zygmunta Gorgolewskiego. W 1900 roku, kiedy stan¹³ we
Lwowie nowy, piêkniejszy i lepiej wypo-

Na mogile starego teatru mo¿naby
po³o¿yæ napis: Dobrze zas³u¿ony.
W dziejach kultury polskiej nale¿eæ bêdzie mu siê zawsze piêkna karta.
(Kraj, Petersburg, 1900 nr 37)
Stary budynek skarbkowski przeznaczono najpierw na filharmoniê, potem na
kino.
Teatr Wielki
Nowy gmach sta³ siê jednym z najpopularniejszych obiektów i dum¹ Lwowa.
Los zrz¹dzi³ jednak, ¿e polskiej Melpomenie s³u¿y³ zaledwie niespe³na 40 lat...
W historii naszej sceny zapisa³y siê te
lata znakomitymi nazwiskami i realizacjami: Tadeusz Pawlikowski (190006)
da³ pocz¹tek wietnemu zespo³owi
(m.in. Irena Solska, Paulina Wojnowska,
Anna Gostyñska, Kazimierz Kamiñski,
Ludwik Solski, Karol Adwentowicz). Ludwik Heller, którego ponowna dyrekcja
przypad³a na lata 190618, pokaza³
lwowski zespó³ w Wiedniu i w Pary¿u.
We Lwowie debiutowali znakomici autorzy: Zapolska (równie¿ jako aktorka),
Perzyñski, Rittner. Tu odby³a siê prapre-

Teatr Skarbkowski we Lwowie, ok. 1845

sa¿ony gmach teatralny, pisano, podsumowuj¹c minione pó³wiecze:
Nie by³o g³oniejszego artysty w Polsce,
któryby nie przeszed³ przez scenê
skarbkowsk¹: Davison, Hubertowa,
Rychter, Królikowski, Modrzejewska,
Hoffmanowa, Zboiñski, Zamoyski, Kwieciñski, Rapacki, Marcello, Wisnowska,
Fiszer, to tylko najwiêksi. Z obcych: Rossi, Sara Bernhardt, Lewiñski i szereg innych, o których pamiêæ zaginê³a. Ca³e
pokolenia sceniczne przesz³y przez ten
amfiteatr, tak samo, jak ca³e pokolenia
widzów. (...) Dwadziecia dwa tysi¹ce
przedstawieñ dano w tych murach. Z³o¿yli siê na nie autorowie wszystkich narodowoci i wieków od Calderona do Sudermana, od Kochanowskiego do Kasprowicza.
Zmienne losy prze¿ywa³ teatr Skarbka. By³o tak, ¿e odwo³ywano przedstawienia dla braku widzów, bywa³y miesi¹cami ca³ymi pustki, dezorganizacja i
upadek, by³ nawet dwutygodniowy strejk
aktorów i by³ okres takiego rozkwitu
(18751881) za Dobrzañskich, ¿e teatr
ten doborem sztuk i si³ artystycznych
móg³ ubiegaæ siê o lepsze z pierwszorzêdnymi scenami w Europie.(...)
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miera Legendy Wyspiañskiego w 1905
roku. Tutaj równie¿  ju¿ w latach 30. 
rozwija³ Leon Schiller swoj¹ koncepcjê
teatru monumentalnego, która zaowocowa³a m.in. realizacjami utworów wielkich romantyków (Kordian  1930,
Dziady  1932, Sen srebrny Salomei
 1932). I jeszcze jedno nazwisko godzi
siê wymieniæ: Wilama Horzycê, dyrektora teatru w latach 193137, który inscenizowa³ m.in. Wyzwolenie (1935)
i wspó³pracowa³ z Schillerem. Za jego
dyrekcji odby³a siê  co warto odnotowaæ  prapremiera Norwidowej Kleopatry (1933).
Nadszed³ wrzesieñ 1939 roku. Wielowiekowa aktywnoæ polskiej kultury
Lwowa, której nie zaszkodzi³ ani zaborca, ani kolejne powstania, zosta³a brutalnie przerwana: rozproszenie artystów,
kolejny okupant, nowe granice... Na
szczêcie nikomu nie przysz³o do g³owy
zamieniæ lwowskich teatrów na magazyny, tak wiêc obydwa budynki s³u¿¹ dzi
celowi, do jakiego je powo³ano.
Powy¿szy tekst jest znowelizowan¹
przez Autorkê wersj¹ artyku³u, zamieszczonego w folderze wystawy p.t. Teatr we Lwowie przez dwa wieki, zorganizowanej w ramach Roku Lwowskiego
94 w Krakowie. Twórc¹ wystawy by³a
p. Marta Woniak, a organizatorami Oddzia³ Krakowski TMLiKPW oraz ródmiejski Orodek Kultury w Krakowie,
przy wsparciu Wydzia³u Kultury Urzêdu
Miasta Krakowa.

AGNIESZKA MARSZA£EK, ur. 1963 w Przemylu. Ukoñczy³a studia teatrologiczne na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Obecnie jest
asystentem w Zak³adzie Teatru w Instytucie
Filologii Polskiej UJ. Zajmuje siê histori¹ teatru polskiego, a sw¹ pracê doktorsk¹ przygotowuje na temat teatru lwowskiego w 2. po³owie XIX w. Wyda³a dwa tomy o repertuarze
teatru we Lwowie z lat 18751886.
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Fot. Janusz M. Paluch, 1996

Z profesorem

Bogus³awem
Grzybkiem
rozmawia
Janusz M. Paluch
Rozmawiamy Przed wiêtem Niepodleg³oci, 11 listopada 1996 roku. To ju¿ tradycja,
¿e Akademicki Chór Organum zaanga¿owany jest w organizacjê tych uroczystoci.
Jestecie chyba jedynym zespo³em, który
zawsze posiada w repertuarze kanon polskiej pieni patriotycznej. Zreszt¹, czy taki
cel nie przywieca³ przy powo³ywaniu zespo³u do ¿ycia?

Gdy powstawa³a koncepcja chóru, mia³em ró¿ne pomys³y. Oczywicie wydaje
mi siê, ¿e wtedy, przed 26. laty, wybra³em tê najlepsz¹. Mia³ to byæ zespó³ piewaj¹cy dawn¹ muzykê religijn¹ zwi¹zan¹ z pocz¹tkami naszej, polskiej kultury chrzecijañskiej. Wiele zawdziêczamy
pomocy ksiêdza kardyna³a Karola Wojty³y. To dziêki niemu spotka³em siê z panem Stefanem Wilkanowiczem, redaktorem Znaku i wspó³pracownikiem Tygodnika Powszechnego. T¹ drog¹ trafi³em
do Klubu Inteligencji Katolickiej. Pan
Wilkanowicz wszystko ju¿ wiedzia³ od
ksiêdza kardyna³a Wojty³y. Da³ nam na

pocz¹tku to, czego potrzebowalimy,
czyli cztery ciany i rodki na wydrukowanie pierwszych materia³ow do rozpoczêcia pracy. A by³y to psalmy Miko³aja
Gomó³ki do tekstów Jana Kochanowskiego. Sporód 150 psalmów wybra³em
oko³o 20. Zespó³ liczy³ wtedy szeciu panów i dwanacie pañ. Oczywicie z czasem poszerzalimy repertuar o kolejne
utwory. Skupialimy siê te¿ na kompozytorach zwi¹zanych z katedr¹ wawelsk¹,
takich jak Wac³aw z Szamotu³, Miko³aj
Gomó³ka, Bart³omiej Pêkiel i Grzegorz
Gerwazy Gorczycki. Z czasem zaczêlimy piewaæ polskie pieni historyczne,
od Bogurodzicy pocz¹wszy, któr¹ D³ugosz tak piêknie nazwa³ Carmen Patriae. To w³anie ta Pieñ Ojczyniana
odkry³a przed nami polsk¹ pieñ historyczno-patriotyczn¹. piewalimy stare
pieni Kaliopy S³owieñskiej Krzysztofa
Klabona kompozytora ma³o zananego.
Póniej by³y pieni okresu powstañ kociuszkowskiego, listopadowego, styczniowego i wspó³czesne pieni niepodleg³ociowe. Oczywicie nie pominêlimy
pieni okresu okupacji niemieckiej, pieni które powstawa³y na ró¿nych frontach m.in. we W³oszech pod Monte Cassino. Najbardziej uderzaj¹ca, przynajmniej dla mnie, by³a pieñ Lachmana pt.
Sztandary polskie na Kremlu. Z t¹ pieni¹ by³em zwi¹zany ideowo i uczuciowo. Mój ojciec, który prowadzi³ chóry w
Nowym Targu, Makowie Podhalañskim,
Suchej Beskidzkiej, piewa³ z nimi tu¿ po
wojnie tê pieñ. M.in. w gimnazjum nowotarskim, którego by³ dyrektorem. Jego
uczniem by³ m.in. ks. Tischner. To oni
piewali car s³ucha wiêtej ofiary, szumi¹ polskie sztandary za wolnoæ nasz¹
i wasz¹. To by³o wielkie przes³anie. Wtedy myl wêdrowa³a tylko do dni ostatniej
okupacji, ale przes³anie tej pieni siêga³o przecie¿ g³êbiej, do czasów, kiedy
w czasie rozbiorów zaborcy walczyli
o utrzymanie naiwnoci narodowej.
Tê naiwnoæ narodow¹ hodowano w nas
doæ d³ugo. Skutki trwaj¹ po dzi dzieñ. To
Pañska dzia³alnoæ m.in. otwiera³a ludziom oczy i dawa³a przedsmak tchnienia
wolnoci. Panie profesorze od kiedy
Akademicki Chór Organum organizowa³
koncerty z okazji wiêta Niepodleg³oci
11 listopada?

Nie czekalimy na pozwolenie. Mielimy
poczucie, ¿e musimy zacz¹æ robiæ to
sami, bez wzglêdu na sytuacjê polityczn¹. To by³ nasz obowi¹zek... My dostalimy w spadku od swoich ojców, ¿e
s¹ wiêta wa¿ne w naszej historii narodowej, takie jak wiêto 3 Maja, 11 listopada wiêto Niepodleg³oci, które skrelono z nauki historii w szko³ach. Ju¿
z koñcem lat 70. zaczêlimy robiæ co na
kszta³t akademii-koncertów w zamkniêtym gronie u oo. franciszkanów, w sali
w³oskiej, gdzie z panem Krystianem Waksmundzkim zorganizowalimy pierwszy
koncert pieni patriotycznej. Pamiêtam,
¿e by³o to dla nas nies³ychane prze¿ycie,
bo balimy siê, ¿e kto z zewnatrz wkroczy i rozpêdzi ca³e towarzystwo, które
przysz³o s³uchaæ polskich pieni patriotycznych. piewalimy z niesamowit¹
¿arliwoci¹. Pamiêtam, by³ tam krzy¿
brzozowy, pod nim p³aszcz i czapka
¿o³nierska. Jedna z solistek wykona³a
Orl¹tko Lwowskie, pieñ, któr¹ w naszej
narodowej historii skrzêtnie pielêgnowano. Potem kazano nam o niej zapomnieæ, jakby nigdy za polski Lwów nie
pop³ynê³a kropla polskiej krwi. To by³ rok
1979. Inspiracj¹ do podjêcia ryzyka
organizowania tych koncertów, bo by³o
to prawdziwe ryzyko, dzisiaj siê o tym ju¿
nie mówi i nie pamiêta, by³ sygna³ z Rzymu od Ojca wiêtego. Gdy zosta³ papie¿em, nast¹pi³ widoczny prze³om w myleniu tego spo³eczeñstwa, skorumpowanego, przygniecionego ca³¹ przesz³oci¹. Papie¿ przecie¿ piewa³ te pieni,
chocia¿by Czerwony pas. Te piêkne huculskie pieni kiedy jednoczy³y nasze
ziemie i mniejszoci narodowe, które
tworzy³y Rzeczpospolit¹ Trojga Narodów.
Z tego okresu pochodzi Wasza piêkna,
chyba ju¿ nieosi¹galna, kaseta Pieni patriotyczne?

Tak. To by³a pierwsza oficjalna kaseta
zawieraj¹ca takie pieni, która wysz³a na
zewn¹trz. Znik³a momentalnie. Nagralimy j¹ po cichu, nieoficjalnie, z panem
Enzingerem w Filharmonii Krakowksiej.
Pamiêtam równie¿ rok stanu wojennego,
kiedy przyjecha³a z Warszawy z Polskiego Radia pani El¿bieta Greñ-Stasik.
Zna³a nasz patriotyczny repertuar i chcia-
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³a nagraæ te pieni dla archiwum studia
warszawskiedgo. Pyta³em j¹ wtedy: pani
El¿bieto po co one siê pani przydadz¹,
prziecie¿ nigdy nie bêd¹ wykorzystane.
A ona na to, niech pan nie bêdzie takim
pesymist¹, ja wierzê ¿e kiedy pieni te
ujrz¹ wiat³o dzienne. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e spêdzilimy w kociele oo. reformatów ca³¹ noc, gdzie nagrywalimy
pieni patriotyczne razem z utworami
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.
Niech pan wyobrazi sobie, tutaj noc stanu wojennego, ormo i milicja patroluj¹
ulice, a my nagrywamy pieni patriotyczne, wtedy zakazane. Ojcowie przynosili
nam kawê, wypoczywalimy le¿¹c na
dywanikach, po czym wstawalimy i
piewalimy nastêpne pieni. I tak do
bia³ego rana. Proszê sobie wyobraziæ,
¿e po zakoñczeniu stanu wojennego dostajê telefon z Warszawy od pani El¿biety z prob¹, bym przyjecha³ i opowiedzia³
o historii pieni Sztandary polskie na
Kremlu. Za tê pieñ mój ojciec kiedy
zosta³ pozbawiony stanowiska dyrektora
szko³y i profesora w nowotarskim gimnazjum im. Seweryna Goszczyñskiego.
Wtedy schowa³ partyturê tej pieni miêdzy ceg³ami na strychu, przy ul. Krasiñskiego, gdzie mieszkalimy. Potem by³
represjonowany,
inwigilowany,
by³y
w naszym domu czêsto wizyty panów
w skórzanych kurtkach. Kiedy napisa³em do niego list: tatusiu polij mi tê
pieñ, bo bêdzie mi potrzebna do nagrania. Ojciec d³ugo szuka³, bardzo siê denerwowa³, ¿eby mi siê co tu w Krakowie
nie przydarzy³o i wreszcie przys³a³ mi
osmolone nuty ceg³ami i czarnym py³em
sadzy. Zrobi³em z tego wyci¹g chóralny
i w ten sposób pieñ zosta³a nagrana.
Czêsto piewalimy j¹ na koncertach
11 listopada, potem równie¿ na tych pó³oficjalnych koncertach rocznicowych
w sali filharmonii przy niesamowitym
aplauzie publicznoci. Koncert zawsze
zaczynalimy Bogurodzic¹. Star¹ rycersk¹ pieni¹ Carmen patri czyli Pieni¹ Ojczynian¹, potem pieni historyczne ró¿nego okresu. Obowi¹zkow¹
by³a równie¿ Pierwsza Brygada, skrelona przez cenzorów z list pieni piewanych oficjalnie. Pamiêtam wspania³e
wykonanie solowe na tle chóru Stanis³awa Zió³kowskiego znanego solisty
opery krakowskiej. On z wielk¹ atencj¹
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podchodzi³ do pieni patriotycznych.
Sam zwi¹zany by³ z podziemiem. Jego
wuj, kapelan wojskowy, zgin¹³ w Katyniu.
To co Pan Profesor robi, nie jest przypadkowe. Na ludziach, którzy z Panem przez te
lata piewali, a by³o ich chyba kilkuset,
wyciska swoiste piêtno narodowe. Oni odchodz¹ z czasem z zespo³u, ale to znamiê
nios¹ i przekazuj¹ innym. Czy to w jaki
sposób procentuje dla zespo³u dla kultury
polskiej?

Rzeczywicie, zespó³ siê zmienia, jest
rotacja. Przychodz¹ nowi i otwieraj¹
oczy s³ysz¹c te pieni, które starzy maj¹
ju¿ zakodowane w pamiêci  piewaj¹ je
bez nut! Nowi ucz¹ siê szybko. Ci starzy
maj¹ przecie¿ w zwi¹zku z tymi pieniami wielorakie dowiadczenia. Dzisiaj
brzmi to niewiarygodnie, ale byli nawet
aresztowani. Mia³o to miejsce w latach
osiemdziesi¹tych, przed koncertem pieni patriotycznych i uroczyst¹ msz¹
w Nowej Hucie, Na Szklanych Domach.
Przychodzê na koncert i widzê ¿e mam
bardzo ma³y zespó³. Wtedy dowiadujê
siê, ¿e siedz¹ w sukach. Zostali zatrzymani. Przed kilku laty wydrukowalimy
piewniki pieni patriotycznych. Kilkaset
wywielimy te¿ na Kresy. Robimy to po
to, ¿eby patriotyczna pieñ by³a ¿ywa,
¿eby trwa³a. Te pieni piewa równie¿
chór Pro musica szko³y muzycznej
II stopnia im. W³adys³awa ¯eleñskiego.
Ten chór te¿ bywa³ w trudnych sytuacjach, kiedy zapraszano nas, by wyst¹piæ na akademiach z okazji rocznicy rewolucji padziernikowej. Ówczesny dyrektor, Aleksander Tippe, mia³ dylemat,
bo wiedzia³ jakie pieni piewam z m³odzie¿¹, wiedzia³ te¿, ¿e jeli zapiewamy, to w³anie ten niepodleg³ociowy repertuar. Dyrektor nie móg³ w³adzom
odmówiæ, wiêc tylko mnie prosi³, bym by³
umiarkowany, bo zdawa³ sobie sprawê,
¿e nie tylko ja i on personalnie, ale ca³a
szko³a mog³a przez to ucierpieæ. Bralimy na to poprawkê, ¿e ryzykujemy,
chcielimy jednak nasz¹ m³odzie¿ wychowaæ w duchu patriotycznym. Takie
jest nasze powo³anie jako nauczycieli
i wychowawców. M³odzie¿ te¿ nie protestowa³a, ¿e serwujemy jej taki repertuar.
Wrêcz przeciwnie, sama domaga³a siê,

¿eby piewaæ Warszawiankê, Rotê, Bogurodzicê, ¿eby piewaæ Polak nie s³uga, nie zna co to pany, nie da siê okuæ
przemoc¹ w kajdany... Na tych uroczystociach rewolucyjnych, nastêpowa³a
konsternacja. Oficjele na parterze byli
przera¿eni, nie wiedzieli jak siê zachowaæ a galeria bi³a brawo. To by³ dla nas
sygna³, ¿e czynimy dobro. Dochodzi³o
potem do niesamowitych spiêæ miêdzy
nami a gospodarzami uroczystoci,
którzy odpowiadali za zewnêtrzny wydwiêk. Ale im te¿ siê nale¿a³a lekcja
patriotyzmu, bo zapominali, ¿e s¹ Polakami. W Akademickim Chórze Organum
piewa³o wielu obcokrajowców. By³
wród nich w tenorach Szwed Anders
Bodegard. Zna³ wietnie jêzyk polski.
piewa³ u nas dwa lata. Kiedy telefonuje do mnie, ¿e chcia³by zrobiæ w szwedzkim radio audycjê o krakowskiej muzyce
i prosi mnie o psalmy Miko³aja Gomó³ki,
pieni Wac³awa z Szamotu³. Pos³a³em
mu nagrania chóru Organum. Niewiele
jest nagranych wykonañ polskich kompozytorów, które mo¿na kupiæ w ksiêgarniach muzycznych. Nut równie¿ siê nie
uwiadczy. Polska kultura nie chce, nie
umie siê prezentowaæ w wiecie. Ale
czêsto robi¹ to za nas i to skutecznie
obcokrajowcy, którzy pokochali nasz
kraj. I s³yszymy o nim ponownie, kiedy
prasa poda³a, ¿e pani Wis³awa Szymborska otrzyma³a literack¹ nagrodê Nobla,
a on by³ t³umaczem jej poezji na jêzyk
szwedzki. S¹ to jakie drogi niezbadane,
dziwne. Ale to s¹ te procenty, o które pan
pyta.
To, co Pan powiedzia³ o promocji muzyki
polskiej w wiecie, a w³aciwie jej braku,
jest obezw³adniaj¹ce. Zaniepokoi³o mnie
te¿ stwierdzenie o braku nut. A przecie¿
Pan Profesor piewa z chórem utwory tych
wielkich kompozytorów. Sk¹d zatem ma
Pan nuty?

Mam w spadku po ojcu, który zbiera³
przez czterdzieci lat prowadz¹c chóry.
Mam równie¿ z ró¿nych innych róde³ do
których sam dotar³em, by³em te¿
uczniem seminarium Stefana Stuligrosza. To jest wspania³y cz³owiek, ojciec
chóralistyki polskiej, który wraz ze swym
chórem na ca³ym wiecie promuje
polsk¹ muzykê, jest jej obroñc¹. Sporo

utworów muzyki polskiej przywioz³em
wtedy z Poznania.
Jestecie chórem znanym w Polsce i na
ca³ym wiecie. Wiem, ¿e ostatnio, realizujecie swe marzenia z dawnych lat i wyje¿d¿acie na Kresy z koncertami. Odwiedzacie tak bardzo zwi¹zane z histori¹
Polski, przes¹czone polskoci¹ miejsca,
niesiecie pieñ polsk¹ do Polaków tam
¿yj¹cych.

Kiedy pad³a na wschodzie kurtyna komunizmu, rzeczywicie nasze marzenie
siê zici³o i moglimy pojechaæ do najpiêkniejszych miast na wschodzie Polski, tzn. do Lwowa i Wilna.
Tak siê zdarzy³o, ¿e dost¹pi³em zaszczytu
towarzyszenia Waszemu zespo³owi w wyjedzie do Lwowa w grudniu 1989 r. Chór
Organum piewa³ wtedy we Lwowie w Katedrze, u Dominikanów  wówczas jeszcze
w muzeum ateizmu, w Samborze. Ale
by³o tych nieoficjalnych koncertów znacznie wiêcej. Obpiewywalicie ka¿de tchn¹ce polskoci¹ miejsce. Pamiêtam koció³
w Rudkach, gdzie spoczywa Aleksander
Fredro. Ale najpiêkniejsze koncerty odby³y
siê na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich i Cmentarzu £yczakowskim...

To by³a nasza modlitwa pod pomkikami,
nad grobami wielkich Polaków, Marii Konopnickiej, Seweryna Goszczyñskiego,
Ordona, i oczywicie Polska Nekropolia
Cmentarz Orl¹t Lwowskich...
Pamiêtam, m³ody cz³owiek zapiewa³
Orl¹tko. Groby pokryte by³y niegiem, zapada³ mrok i tylko jego g³os, a potem dramatyczna cisza...

Sceneria by³a niesamowita, niezwyk³a,
cudowna...
Ale do tego koncertu przygotowywalicie
siê przez ca³e lata.

Tak. Ta pieñ, jak i zreszt¹ inne piewane by³y przez zespó³ na wszystkich patriotycznych naszych koncertach. Wtedy
zabrzmia³a tam, u ród³a, z którego wysz³a. Byæ mo¿e, piewano j¹ tam pierwszy raz od dziesiêcioleci, nad grobem
Jurka Biczana. Jest co, co nas tam bar-
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dzo przyci¹ga³o. Czekalimy na ten moment, ¿eby na tej ziemi stan¹æ. Przecie¿
nigdy tam nie bylimy a tak wiele o tej
ziemi wiedzielimy. Znalimy te¿ wielu
wspania³ych Polaków ze Lwowa, Wilna
i innych miast, mieszkaj¹cych wród nas
w Krakowie, wielu te¿, którzy do Ojczyzny przyje¿d¿ali i opowiadali nam tak koszmarne rzeczy, ¿e przecie¿ nie da³o siê
wierzyæ. Marzylimy, by dotkn¹æ tego
miejsca, gdzie tworzy³ Moniuszko, gdzie
król Jan Kazimierz lubowa³ Ojczynie,
gdzie by³ wspania³y teatr tak bliski
i podobny do krakowskiego, który ozdobiony by³ równie¿ kurtyn¹ namalowan¹
przez Henryka Siemiradzkiego, a na deskach którego pierwszy raz prezentowano Halkê, gdzie by³a tak wspania³a Politechnika i Uniwersytet, które wykszta³ci³y
wielu znanych Polaków, gdzie po raz
pierwszy zab³ys³a lampka naftowa, gdzie
w koñcu tworzyli tacy artyci jak So³tysowie. Mieczys³aw So³tys, napisa³ oratorium luby Jana Kazimierza i Jasna
Góra. Marzy mi siê aby kiedy wykonaæ
ten utwór. Chcia³bym tym wykonaniem
oddaæ ho³d ludziom, którzy w trudnych
warunkach w tym rodowisku, które kiedy promieniowa³o na ca³y wiat, a które
by³o zawsze wierne ojczynie. Tam pozosta³a ich twórczoæ. Oni spoczêli
w tamtej ziemi. A naszym zadaniem jest,
by ta pamiêæ o nich przetrwa³a. Musimy
te¿ uczyæ m³ode pokolenia szacunku dla
przesz³oci, dla historii. Na Ukrainie by³em z chórem ju¿ trzy razy. Odwiedzilimy Lwów, Krzemieniec, Kamieniec
Podolski, Podhorce, Zbara¿, Chocim,
£uck, Stanis³awów, Nadgórn¹, wszêdzie
tam spotykalimy kocio³y polskie które
w wielu przypadkach s¹ odbudowywane
przez rodowiska polskie. Kocio³y ratowane s¹ przed zag³ad¹, w ka¿dym
odwiedzanym modlilimy siê, piewalimy i podziwiali. Mamy bowiem wiadomoæ, ¿e tam w³anie nasi poprzednicy
tworzyli zrêby polskiej kultury narodowej
chrzecijañskiej i ten lad musimy zachowaæ. W Podhorcach odwiedzilimy
pa³ac Sobieskiego, który zosta³ zamieniony na szpital umieralniê dla grulików.
Sam pa³ac umiera, rozpada siê, a w nim
jeszcze siedmiuset ludzi pozbawionych
rodków najbardziej potrzebnych jak lekarstwa, odpowiedniej dla tego rodzaju
choroby opieki. Postanowilimy wtedy
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wspomóc tych biednych ludzi, bez
wzglêdu na ich pochodzenie, czy to Polacy, Ukraiñcy czy Rosjanie. To s¹ ludzie
i trzeba im w jaki sposób pomóc. Tam
wszyscy s¹ na trudnej drodze odnowy
¿ycia nie tylko duchowego ale i materialnego. Mylê, ¿e kiedy bêd¹ nam
wdziêczni za tê pomoc, nawet jeli teraz
nie potrafi¹, czy nie chc¹ tej wdziêcznoci okazaæ. M³odzie¿, która tam jedzi³a
z nami, zna³a te miejsca z historii i Trylogii Sienkiewicza. To dla mnie te¿ by³o
pierwsze spotkanie z czêsto brutaln¹ histori¹. Nigdy w ¿yciu nie by³em przecie¿
w Krzemieñcu i nigdy nie widzia³em
twierdzy na wzgórzu Bony. Tam niejaki
Krzywonos wymordowa³ ca³¹ polsk¹ za³ogê z kobietami i dzieæmi. By³o nam
przykro, kiedy dowiedzilimy siê, ¿e mer
i rada miasta Krzemieñca chc¹ postawiæ
mu pomnik. Podczas spotkania zwróci³em siê oficjalnie do pana mera, i powiedzia³em, ¿e nie ¿yczymy sobie ¿eby ten
pomnik stan¹³. Natomiast by³oby mi³o
i wsparlibymy inicjatywê, gdyby powsta³ piêkny pomnik S³owackiego, który
tam siê urodzi³ i przynió³ s³awê temu
miastu i tej ziemi. W Kamieñcu Podolskim stanêlimy pod twierdz¹, w której
poleg³ Micha³ Wo³odyjowski, potem
odwiedzilimy katedrê, w której Micha³
wielokrotnie stawa³ przed o³tarzem z rycerstwem polskim. Tam spotkalimy siê
te¿ z ksiêdzem biskupem Olszañskim.
By³a te¿ katedra w £ucku, której podziemia wype³nione s¹ koæmi pomordowanych ludzi. Tam, na tej wspania³ej ziemi,
na tych piêknych Kresach polskich, jak
w ¿yciu, wspania³oæ z okrutnoci¹ id¹
w parze.
Serdecznie dziêkujê Panu Profesorowi za
rozmowê.

KRAKÓW DLA LWOWA
w czasie wojny polskoukraiñskiej 1918/1919
Henryka Kramarz
Wieci nadchodz¹ce po 1 listopada
1918 r. z Galicji wschodniej, zw³aszcza ze
Lwowa, mówi¹ce o wykrwawieniu i wyg³odzeniu miasta Semper Fidelis Poloniae, bulwersowa³y opiniê publiczn¹
w kraju odzyskuj¹cym niepodleg³oæ.
Pocz¹tkowo nie mo¿na by³o sprawdziæ ich wiarygodnoci, gdy¿ normalna
³¹cznoæ telefoniczna, telegraficzna i pocztowa ze Lwowem zosta³a przerwana.
Prasa zamieszcza³a niepe³ne informacje
oparte na chaotycznych relacjach przekazywanych przez pierwszych uchodców oraz na ukazuj¹cych siê jeszcze
w pocz¹tkach listopada we Lwowie
dziennikach, które sporadycznie przedostawa³y siê za San. Opuciæ Lwów nie
by³o ³atwo. Podró¿ wymaga³a odwagi
i kondycji, gdy¿ niektóre odcinki drogi
trzeba by³o przebywaæ pieszo, inne przygodnymi poci¹gami1. Od przybywaj¹cych dowiadywano siê, co prze¿ywa³o
okr¹¿one i ogarniête wojn¹ domow¹
miasto, w którym przestawa³a funkcjonowaæ aprowizacja, koñczy³y siê resztki
¿ywnoci w magazynach, osoby wymykaj¹ce siê po zakupy nara¿one by³y na
ogieñ karabinowy, do szpitali znoszono
rannych.
Skwapliwie przechwytywane nowiny
potêgowa³y wród Polaków nastroje niepokoju i zatroskania o los Lwowa, którego przynale¿noæ do odradzaj¹cej siê
Rzeczypospolitej uwa¿ali za sprawê
oczywist¹, a wypadki, jakie mia³y miejsce w nocy z 31 padziernika na 1 listopada 1918 r. za incydentalne.
Najpierw zareagowa³y miasta Ma³opolski, pozostaj¹cej w bliskiej wspólnocie historycznej i kulturowej ze Lwowem.
Rolê inspiruj¹c¹ i koordynuj¹c¹ odegra³
Kraków. W drugim tygodniu listopada
1918 r. powsta³o tu samorzutnie Biuro
Odsieczy Lwowa, które zajê³o siê werbowaniem ochotników i wyposa¿eniem

s³u¿by sanitarnej dla wojska. Zespó³
organizacyjno-zarz¹dzaj¹cy Biura sk³ada³ siê z kilkunastu osób, g³ównie ze rodowiska uniwersyteckiego. Gdy odsiecz
i ekipy sanitarne zosta³y wyekspediowane, zarz¹d uzna³ za konieczne udzieliæ
tak¿e wsparcia ¿ywnociowego. Wykonanie zadañ z tym zwi¹zanych powierzono profesorowi Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, Stanis³awowi Ciechanowskiemu, który niezw³ocznie przyst¹pi³ do ich wykonania,
zawi¹zuj¹c w Krakowie Komitet Ratunkowy, nazywany ma³opolskim. Posiedzenie za³o¿ycielskie Komitetu odby³o
siê 21 listopada 1918 r. Solidarnoæ ze
Lwowem g³osi³y miasta z ró¿nych stron
Polski, ale ich pomoc by³a mniej konkretna ni¿ ta, któr¹ wiadczy³a Ma³opolska
pod egid¹ Krakowa.
Ma³opolski Komitet Ratunkowy nazajutrz po swym powstaniu og³osi³ w prasie, a tak¿e rozes³a³ po kraju przez specjalnych kurierów oraz poczt¹, wezwanie do ludnoci, by sk³ada³a ¿ywnoæ,
ciep³¹ odzie¿, bieliznê i datki pieniê¿ne
w darze dla Lwowa. Na apele odpowiedzia³y gminy miejskie i wiejskie, parafie,
ziemiañstwo, rady powiatowe, szko³y, instytucje spo³eczno-gospodarcze i inne.
Dostarczano równie¿ towary skonfiskowane na granicy i uznane za przemyt
paserski. Urz¹d Aprowizacyjny rezygnowa³ z prawa do rekwizycji ukrywanego
zbo¿a, je¿eli w³aciciele zdecydowali siê
sprzedaæ je Komitetowi Ratunkowemu.
W dzia³alnoci kurierskiej, zbiórce darów i w innych pracach komitetu pomaga³y studentki zrzeszone w Wojennej
Organizacji S³uchaczek Uniwersytetu
Jagielloñskiego, która powsta³a 5 listopada 1918 r. Nale¿a³y do niej 393 osoby.
Przewodnicz¹cymi by³y kolejno panie:
Maria Hornung, Teresa Skórzewska, Irena Lipska. 14 sporód nich wst¹pi³o do
Legii Kobiecej we Lwowie, inne zaanga¿owane by³y w rozmaitych sekcjach komitetu. Wspó³pracowa³o z nimi wiele pañ
wolontariuszek spoza Uniwersytetu,
przede wszystkim ¿eñska m³odzie¿ harcerska.
Zgromadzone dary przejmowane
by³y przez powiatowe komitety ratunkowe, powo³ane w terenie z inicjatywy Ma³opolskiego Komitetu i podlegaj¹ce mu.
Jeli zasz³a potrzeba, rolê ich przejmo-
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Grób Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie. Na zdjêciu widoczna
nazwa Lwowa, przywrócona po 1989 r. (usuniêta w czasach PRL).
Fot. wg Biuletynu Stowarzyszenia Wspólnota Polska nr 89/1996.

wa³y wojskowe komendy powiatowe, za
zgod¹ genera³a Tadeusza Rozwadowskiego, kieruj¹cego odsiecz¹, a tak¿e
komisariaty powiatowe Polskiej Komisji
Likwidacyjnej.
Terenowe komitety ratunkowe znajdowa³y siê w rodkowo i zachodniogalicyjskich miastach powiatowych po Jaros³aw, Przeworsk, Brzozów i Krosno,
a tak¿e w 11 miejscowociach nie bêd¹cych stolicami powiatów (Kocmyrzów,
Krzeszowice, Liszki, Mszana Dolna,
Rozwadów, Rymanów, Skawina, Soko³ów, Strzy¿ów, Zakopane, ¯o³ynia), jak
równie¿ na obszarach regionu po³o¿onych poza granicami by³ej Galicji (Busko, Czêstochowa, Lublin, Miechów, Radom). Komitety z po³udniowych terenów
Kongresówki same zg³osi³y siê do krakowskiej centrali, jako do najbli¿szego
ogniska akcji. Inne miasta by³ego zaboru
rosyjskiego rozwinê³y inicjatywê dopiero, gdy powsta³ Warszawski Komitet Ratunkowy, podporz¹dkowywuj¹c siê jego
dyrektywom.
Kraków by³ siedzib¹ zarówno Ma³opolskiego Komitetu Ratunkowego, nazywanego centralnym albo g³ównym, jak
równie¿ lokalnego komitetu powiatowego. Nad stron¹ wykonawcz¹ dzia³alnoci
tego¿ organu zwierzchniego czuwa³a
najpierw kilkuosobowa komisja, a pó-
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niej rodzaj rozbudowanego prezydium,
z³o¿onego z paru oddzia³ów i agend. Jeden z oddzia³ów nazywany ekspedycyjnym, zajmowa³ siê przechowywaniem,
sortowaniem i za³adunkiem towarów.
Dostawy ¿ywnoci do Lwowa odbywa³y siê przy cis³ej wspó³pracy z wojskiem. Pierwszy poci¹g wype³niono prowiantem pochodz¹cym z magazynów
wojskowych, czêciowo z darów oraz
z zakupu za kwotê 143 620 K (z funduszu na odsiecz Lwowa zebranego z inicjatywy hrabiego Zdzis³awa Tarnowskiego). Eskortowa³ go z polecenia gen. T.
Rozwadowskiego pu³kownik Henryk
Halban, profesor Wydzia³u Lekarskiego
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego, pe³ni¹cy w 1918 r. funkcjê inspektora sanitarnego Armii Wschód. W
pierwszym tygodniu akcji Ma³opolski Komitet Ratunkowy wyekspediowa³ z Krakowa do Lwowa dalsze 4 poci¹gi z ¿ywnoci¹, pochodz¹c¹ z tych samych
róde³, a tak¿e z Urzêdu Aprowizacyjnego PKL. Nastêpne dostawy odbywa³y siê
ju¿ nie osobnymi poci¹gami towarowymi
pod eskort¹ ¿o³nierzy, lecz w wagonach
do³¹czonych po jednym lub kilka do
transportów militarnych, co lepiej zabezpiecza³o przed rabunkiem. Na jeden wagon ³adowano oko³o 15 000 kg prowiantu i doczepiano na miejscowych stacjach
do przeje¿d¿aj¹cego poci¹gu wojskowego. Niektóre miasteczka i wioski dowozi³y swe dary do Krakowa lub do pobliskiego miasteczka powiatowego, powierzaj¹c je tamtejszym ekipom transportowym
Komitetu Ratunkowego, np. Skawina,
Podgórze, Liszki do Krakowa, Rymanów
do Krosna, Baranów do Tarnobrzegu.
Do wiosny 1919 r. zorganizowano jeszcze 42 wyprawy aprowizacyjne, nie licz¹c tych, których nie zg³oszono do centrali krakowskiej
W pierwszych dniach listopada urz¹dzona zosta³a w Krakowie dorana poczta, dorêczaj¹ca listy i paczki do osób
prywatnych we Lwowie, z której korzystali przyjaciele i krewni. Kierowa³ ni¹
profesor Ludwik Piotrowicz z pomoc¹
m³odzie¿y studenckiej. Przewozem zajmowa³ siê oficer ³¹cznoci ze sztabu
gen. T. Rozwadowskiego, por. Laskownicki, w cywilu dyrektor poczty w Stanis³awowie. Uda³o siê dotransportowaæ

oko³o 1200 przesy³ek, które dotar³y do
adresatów dziêki w³¹czeniu siê w akcjê
kolejarzy, równie¿ lwowskiej delegatury
krakowskiego Ksi¹¿êco-Biskupiego Komitetu (KBK) i jego przedstawicielstwa
na dworcu towarowym drugim, a tak¿e
dziêki harcerkom-wolontariuszkom.
Prowiant eskortowany w wagonach
kolejowych dostarczano do Prezydium
Rady Miejskiej we Lwowie, które pocz¹tkowo by³o jedyn¹ central¹ rozdawnicz¹.
Póniej rolê tê spe³nia³y równie¿ delegatura KBK, Miejskie Kuchnie Wojenne,
Wojskowy Inspektorat Sanitarny, Miejskie
Zak³ady Aprowizacyjne, zgromadzenia
zakonne (np. Siostry Felicjanki) i inne. Na
niektórych transportach nie umieszczano
adresu, lecz informacjê dyspozycyjn¹,
np. dla wdów i sierot po obroñcach Lwowa (z Nowego Targu), dla najbiedniejszej ludnoci Lwowa (z Lublina), dla
ochrony dziecka (z Krakowa), dla biednych g³oduj¹cych (z Jas³a). W takich
przypadkach centrala rozdawnicza, do
której trafi³ prowiant, decydowa³a dla jakiej instytucji ma byæ przeznaczony.
Powiaty rolnicze, np. Tarnów, £añcut,
Sanok, dostarcza³y przewa¿nie p³ody
rolne (zbo¿a, kasze, ziemniaki, chleb,
s³oninê, miêso, nabia³). Inne do darów
¿ywnociowych do³¹cza³y pieni¹dze2.
Zrozumienie potrzeb oblê¿onego
miasta wykazywa³y nawet tak bardzo
wyniszczone wojn¹ powiaty jak np. Gorlice, Grybów3.
Powiaty górskie ze s³abym rolnictwem, a tak¿e niesamowystarczalne
¿ywnociowo regiony przemys³owe decydowa³y siê na dary pieniê¿ne, które
wysy³ano do g³ównego Komitetu w Krakowie4. Ziemiañstwo oraz przedsiêbiorstwa tych okolic zdobywa³y siê jednak
równie¿ na dary w naturze, np. hrabia
Szembek z Porêby wys³a³ przez komitet
chrzanowski wagon jarzyn do Lwowa, a
kopalnia Libi¹¿ 10 ton wêgla.
Do miast szczególnie hojnych, jak
wiadcz¹ wykazy sprawozdawcze Ma³opolskiego Komitetu Ratunkowego, nale¿a³y Kraków, Bochnia, Jas³o, Krosno,
Mielec, Zakopane. Kraków wysy³a³ dary
zebrane od mieszkañców miasta i powiatu, a tak¿e z dotacji KBK, Zak³adów
Aprowizacyjnych i z okolicznych folwarków. Wagony z ¿ywnoci¹ ekspediowano co kilka dni5.

W akcjê pomocy szeroko w³¹czy³o
siê ziemiañstwo, np. Habsburgowie
¿ywieccy, ordynacja ksi¹¿¹t Lubomirskich, rodziny Tarnowskich, Romerów,
Potockich, Gumiñskich, Rydlów i inne6.
Ziemianie mieli równie¿ wydatny udzia³
w organizowaniu akcji ratunkowej,
w czym zas³u¿y³ siê np. hrabia Stefan
Bobrowski z Andrychowa jako prezes
Rady Powiatowej w Wadowicach.
Postawa Krakowa oraz wielu miast
i wsi ma³opolskich wobec Lwowa w roku
1918/1919, podobnie jak i dzia³ania ratunkowe podejmowane w ogóle na obszarze ziem polskich, stanowi³y wiadectwo poczucia solidarnoci i wspólnoty narodowej oraz pañstwowej wród
Polaków po ponad 100 latach egzystencji rozbiorowej.
Organizacja pomocy dla Lwowa
ujawni³a przewodni¹ rolê miast w kierowaniu szeroko zakrojon¹ akcj¹ spo³eczn¹. Ofiarnoæ i prê¿noæ spo³ecznoci regionu ma³opolskiego, a zw³aszcza
rodowiska akademickiego w Krakowie,
by³y przyk³adem ambitnie pojmowanego
patriotyzmu.
Ca³a akcja ukazywa³a wyj¹tkowoæ
Lwowa w wiadomoci narodowej ogó³u
Polaków, którzy mimo wyniszczenia wojennego oddawali ¿ywnoæ na rzecz walcz¹cej o przynale¿noæ do Rzeczypospolitej Urbem Celeberrimam.
Przypisy:
Np. 6 listopada przedosta³a siê do Krakowa grupa osób, które ze Lwowa do Gródka
Jagielloñskiego dotar³y na nogach, a dopiero tam uda³o im siê wsi¹æ do poci¹gu wioz¹cego ¿o³nierzy czeskich, powracaj¹cych
z wojny do domu.
2
Np. Brzesko 12 grudnia 1918 r.  12 146 K
gotówki oraz 2 wagony ¿ywnoci rozmaitej;
Pilzno od 14 listopada do 20 grudnia
1918 r.  1 500 K gotówki oraz 5 wagonów
¿ywnoci rozmaitej i 1 wagon ziemniaków;
Wadowice 14 grudnia 1918 r.  3 000 kg
ziemniaków i jarzyn oraz 200 kg ¿ywnoci
rozmaitej.
3
Komisariat PKL zebra³ w powiecie gorlickim i wyekspediowa³ do Lwowa 5 grudnia
1918 r.  750 kg ziemniaków, 160 kg zbo¿a,
ponadto pewn¹ iloæ s³oniny, kaszy, fasoli
oraz 2 539 K gotówki. Dodatkowo 840 K
przeznaczy³a dla Lwowa tamtejsza Organi1

17

zacja Narodowa. S¹siedni powiat grybowski zdoby³ siê wiosn¹ 1919 roku na darowanie 2 600 kg zbo¿a oraz trochê grochu
i nabia³u.
4
Np. Limanowa (24 grudnia 1918 r.  4 281
K), Bia³a (4 stycznia 1919 r.  2 195 K),
Chrzanów (14 stycznia 1919 r.  1 460 K).
5
Przyk³adowo, 22 listopada 1918 roku wyprawiono z Krakowa: 2 wagony s³oniny, 1
wagon kaszy, 1 wagon soli, 1 wagon towarów ró¿nych, 50 kg herbaty; w 6 dni póniej
1 wagon ró¿nej ¿ywnoci, odzie¿ wartoci
30 000 K, 2 wagony jarzyn (z darów), a tak¿e 2 wagony wêdlin (zakupionych z magazynów wojskowych), 2 wagony soli i 4 wagony m¹ki (z Miejskich Zak³adów Aprowizacyjnych). 5 grudnia 1918 r. Kraków wyekspediowa³ dar szczególny: poza herbat¹,
s³onin¹, odzie¿¹, zbo¿em, wys³ano 40
skrzyñ amerykañskiego mleka kondensowanego dla dzieci (z puli KBK). Wyró¿nia³a
siê Krowodrza, gdzie powsta³ dzielnicowy
podkomitet, który np. 18 grudnia postara³
siê o pó³ wagonu ziemniaków dla Lwowa.
6
Przyk³adowo 15 grudnia 1918 r. ¯ywiec
przekaza³ dla Lwowa wagon ¿ywnoci rozmaitej i odzie¿ od mieszkañców powiatu
oraz 3 wo³y ofiarowane przez arcyksiêcia
Karola Stefana Habsburga. Do daru od powiatu przeworskiego, wyekspediowanego
22 listopada 1918 r. ordynacja ksi¹¿¹t Lubomirskich do³¹czy³a 5 wagonów ziemniaków z w³asnych zasobów. W pierwszej dekadzie grudnia 1918 r. rodzina hrabiów Potockich przekaza³a Komitetowi Ratunkowemu w £añcucie 9 wagonów ziemniaków, 10
sztuk byd³a, 5 wiñ i ciel¹t, 1 000 kg jarzyn.

HENRYKA KRAMARZ, dr hab. Jest adiunktem Instytutu Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie oraz Sekcji Pedagogiki
Wydzia³u Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Zajmuje siê histori¹ Polski XIX w., a tak¿e histori¹ owiaty i wychowania. Opublikowa³a ponad 30 artyku³ów naukowych i publicystycznych oraz dwie ksi¹¿ki: Nauczyciele gimnazjalni Galicji (1867
1914), Kraków 1987, Samorz¹d Lwowa
w czasie I wojny wiatowej i jego rola w ¿yciu
miasta, Kraków 1994.
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Historia Kocio³a
we Lwowie
od 1939 roku (3)
Zofia Sokolnicka-Izdebska
Tymczasem ju¿ od zimy kr¹¿y³y pog³oski o maj¹cym nast¹piæ zamkniêciu
kocio³a w. Marii Magdaleny. Kr¹¿y³y
domys³y na temat obrócenia kocio³a na
ró¿ne cele, np. na salê gimnastyczn¹ lub
na halê maszyn. Gdy ks. pra³at na wiosnê 1961 r. powa¿nie zachorowa³, w³adze na pewno liczy³y, ¿e przeniesie siê
na tamten wiat, ale Panu Bogu by³ jeszcze potrzebny i wyzdrowia³. Podobno
podczas choroby ksiêdza zrobiono ju¿
plany przerobienia kocio³a na halê maszyn, prawdopodobnie dla politechniki,
która graniczy³a z kocio³em. A w ogóle
ta bliskoæ by³a sol¹ w oku w³adzom,
które obawia³y siê na pewno zgubnego
wp³ywu katolicyzmu na m³odzie¿. W
marcu 1962 wezwano ksiêdza pra³ata
na MWD26 i nie pozwolono odprawiaæ.
Ksi¹dz obawia³ siê nawet aresztowania.
Jednak¿e naczelnik urzêdu do spraw kultów religijnych, niejaki Drill, rozstrzygn¹³
sprawê dla nas bardzo przychylnie.
Mówiono, ¿e to porz¹dny cz³owiek, ¿e
rzuca do kosza podania politechniki o zajêcie kocio³a w. Marii Magdaleny. Drill
pozwoli³ ksiêdzu pra³atowi na wieczorne
nabo¿eñstwa w Wielkim Tygodniu. Rezurekcja odby³a siê o 12 w nocy. Wzywano
jeszcze kilkakrotnie ks. pra³ata na MWD i
wywierano nacisk, aby og³osi³ z ambony,
¿e nie mo¿e daæ rady odprawiaæ w dwóch
kocio³ach. Ks. Jastrzêbski podj¹³ siê odprawiaæ Mszê w. w kociele w. Marii
Magdaleny o godz. 9. Mimo tych wszystkich zmagañ i pertraktacji ostatecznie zamkniêto koció³ 22 padziernika 1962 r.
Zamieniono go na salê koncertow¹ ze
wzglêdu na piêkne organy.
Od tej pory po dzi dzieñ otwarte s¹
we Lwowie dwa kocio³y: katedra i koció³ w. Antoniego27, na który nak³adaj¹
du¿e podatki. W marcu 1962 r. podatek
ten wynosi³ 700 rubli i ks. Chwirut prosi³
wiernych o datki.
Ks. Ha³uniewicz pracowa³ odt¹d
w katedrze wraz z ks. kan. Jastrzêbskim,

O³tarz g³ówny w kociele w. Marii Magdaleny
we Lwowie, wg projektu prof. Tadeusza
Obmiñskiego, rzeby anio³ów Janiny ReichertTothowej z lat 1920. W tle o³tarza XVII-wieczna
dekoracja rzebiarska absydy.

który ju¿ by³ wtedy chory na nogi i komunikowa³ na siedz¹co przy balaskach,
a ludzie pojedynczo podchodzili. Do
chorych i na pogrzeby nie móg³ chodziæ.
Funkcje te spe³nia³ ks. Ha³uniewicz i cichaczem o. Rafa³ Kiernicki. Kiedy w zimie ks. pra³at mia³ wypadek, który móg³
skoñczyæ siê tragicznie. Wysiadaj¹c z
tramwaju ko³o cmentarza polizn¹³ siê
na stopniach i upad³ na wznak. Rozbi³
sobie g³owê i plecy, a w dodatku tramwaj
ruszy³, ale go zaraz zatrzymano. Zbadany przez lekarza, ksi¹dz kaza³ siê mocno
obanda¿owaæ i odprawia³ normalnie
Mszê w., a tylko wchodz¹c na stopnie
o³tarza opiera³ siê na kocielnym. Jedna
znajoma orzek³a o naszych ksiê¿ach:
Oni wszyscy s¹ tacy. W tym czasie
umar³a nasza znajoma, dobra katoliczka, ale nie by³o ksiêdza, który móg³by j¹
pochowaæ.
Po tym niezwykle trudnym dla naszych ksiê¿y i dla nas wszystkich okresie, nast¹pi³ wreszcie radosny dzieñ: we
wtorek 13 kwietnia 1965 roku o. Rafa³
odprawi³ pierwsz¹ Mszê w. od 1958 r.
zupe³nie legalnie w katedrze. Ju¿ wczeniej, bo 8 kwietnia dowiedzia³am siê o
pertraktacjach Komitetu katedralnego w
sprawie powrotu do pracy o. Rafa³a.
By³o to trzymane w tajemnicy, tak, ¿e dla
ogó³u wiernych pojawienie siê ksiêdza
stanowi³o radosn¹ niespodziankê. Ludzie w g³owê zachodzili, sk¹d ta ustêpli-

woæ w³adz, które przecie¿ nieustannie
przeladowa³y naszych ksiê¿y. Zwolnionych by³o na Ukrainie ok. 50 ksiê¿y,
których w tym czasie równie¿ przywrócono.
Powrót do pracy o. Rafa³a wypad³ w
sam¹ porê, bo ks. kanonik Jastrzêbski
ju¿ mocno niedomaga³ i nie móg³ pracowaæ w kociele. 11 marca 1965 r. zacz¹³
odprawiaæ Mszê w. u siebie w domu.
Jedna pobo¿na niewiasta s³u¿y³a mu do
Mszy. Ks. kanonik zachorowa³ na zapalenie p³uc i umar³ 7 stycznia 1966 r., a nie
jak mylnie napisano nad grobem 1965.
Zosta³ pochowany na Cmentarzu Janowskim obok siostry, z któr¹ mieszka³,
a która zmar³a na raka w 1962 r. Gdy ks.
kanonik dowiedzia³ siê we wrzeniu
tego¿ roku o tej chorobie siostry, dosta³
lekkiego ataku sklerotycznego: mia³ zaburzenia w mowie i pamiêci, ale na
szczêcie to minê³o. Pogrzeb ks. Jastrzêbskiego odby³ siê 10 stycznia. Cia³o
spoczywa³o na katafalku w katedrze.
O godz. 12.30 ks. Ha³uniewicz odprawi³
Mszê w. i wyg³osi³ kazanie. Mówi³ o powo³aniu ks. kanonika, który mia³ g³os wewnêtrzny: Pójd za mn¹, b¹d Moim
uczniem, Moim kap³anem. Ks. kanonik
zawsze mówi³: Bogu s³u¿ê. Do ostatniej chwili by³ pogodny i ¿yczliwy ludziom. Ks. Ha³uniewicz jest szczêliwy,
¿e nie potrzebuje nic dodawaæ i upiêkszaæ jego ¿ycia. By³ mu towarzyszem
i przyjacielem. Wszystko co ks. kanonik
posiada³, zapisa³ w testamencie ks. pra³atowi.
Data mierci ks. Jastrzêbskiego,
7 stycznia, by³a znamienna: wypada³a
w pierwszy pi¹tek miesi¹ca i w pierwszy
dzieñ wi¹t Bo¿ego Narodzenia obrz¹dku greckokatolickiego. Podkreli³ ten
dziwny zbieg okolicznoci jeden z ksiê¿y
z prowincji przyby³ych na pogrzeb.
Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e po potêpieniu Unii przez w³adze sowieckie w 1946
r., Ukraiñcy a zw³aszcza ich inteligencja,
zaczêli coraz liczniej nap³ywaæ do naszych kocio³ów. Proci ludzie d³ugi czas
nie rozumieli ró¿nicy miêdzy obrz¹dkiem
greckokatolickim
a
prawos³awiem.
Mówili: Pan Bóg jest jeden i sunêli do
cerkwi. Ksiê¿a grekokatoliccy, którzy nie
podpisali zgody na prawos³awie, byli
przeladowani, czêsto wywo¿eni z rodzinami na Sybir, ale nieraz widywa³o siê
(dokoñczenie na str. 22)
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WIERSZE

Wanda Dobrzycka-Sykut

Twoje imiê jest królewskie
Owiniêty wstêg¹ Wis³y jak sztandarem
wznosi siê wysoko miasto Kraków stare,
Drogie Polakom.
Patrzy oczyma kocio³ów,
patrzy oczyma bohaterskiej chwa³y
wzniesionej w czasie potêgi stolicy
i Zamku Wawelskiego s³awy.
Z niego blaski sz³y na ca³¹ Rzeczypospolit¹.
Bia³o-czerwone Heroldy  Jemu sk³ada³y ho³dy.
Z³ote Ateny! Wszystkie style i epoki
zamkniête w Panteonu tajemne uroki.
Zielone wokó³ miasta Planty
piewaj¹ z Dzwonem Zygmunta s³awetne kuranty.
Do tego Hejna³ z Mariackiej wie¿y
w serca Polaków codziennie uderza 
podnosi je wysoko w b³êkity zaczarowanych wspomnieñ
o ¿akach, uczonych, którzy tu wyroli
i z tego miasta w wiat poszli i zas³ynêli talentem,
m¹droci¹  wracali tutaj myl¹ i radoci¹
w czu³oæ spe³nionych marzeñ, tajemnych sekretów 
do miasta malarzy, muzyków, poetów.
Na ka¿dej ulicy mieszkaj¹ jacy czarnoksiê¿nicy.
Zaczarowana stopka Królowej Jadwigi,
zaczarowana d³oñ z Litw¹ zwi¹zana.
Dziwna moc tego miasta i uroda  to magia wci¹¿ ¿ywa i m³oda.
To wolnoæ wraca z wszystkich wygnañ si³¹ Mi³oci do Ojczyzny
i wiar¹ w Boga!
St¹d idzie w Polskê droga krzy¿y i mieczy  do Niepodleg³oci!

11 listopada 1918
Przysz³a upragniona!
cierpieniami narodu odkupiona Polska!
wolna! niepodleg³a! powstaniami wywalczona!
wynios³a na wiat³o Istnienia
Kraj zagubiony w zabory 
Praca i Pokój
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zabrzmia³y równo z hymnem ojczystym
niech bêdzie zapisana na zawsze
w historii Narodów wolnych
wo³a³y serca
rozpiête na skrzyd³ach radoci!
Cieñ nocy rozerwany!
zdjête kajdany!
Kraj obejmowa³o wiat³o Istnienia
i Nadzieja na w³asny Dom!

Lwowskie Orlêta
W twardy sen wiecznoci odeszli
kulami przebici 
Bohaterowie  obroñcy miasta zagro¿onego
Lwowa polskiego!
Okna domów patrzy³y na ich twarze dzieciêce
oczy Matek ³zami b³aga³y o³tarze
o ³askê mi³oci i objawienie,
co ka¿e wierzyæ, ¿e poszli prosto w b³êkity,
w których ganie cierpienie!
Niebo rozdarte p³aczem i rozpacz¹!
B³ogos³awi Im Madonna z³ota
patrzy jak na w³asne dzieci
g³adzi Ich g³owy czu³¹ rêk¹ mi³oci,
która jak gwiazda zaranna wieci!
Có¿ nasze ¿ale znacz¹?
wszak ich gor¹ce serca dosiêgnê³y ciszy
odeszli Tam, gdzie siê nic nie s³yszy?
odeszli jak bohaterowie
i trwaj¹ w naszej wiêtej pamiêci
Semper Fidelis  Rzeczypospolitej!

WANDA DOBRZYCKA-SYKUT ur. we Lwowie. Ukoñczy³a studia ekonomiczne i prawnicze na
UJK, studiowa³a historiê sztuki i rysunek. W czasie II wojny nale¿a³a wraz ze swym ojcem,
lwowskim architektem, do ZWZAK, byli represjonowani. Po wojnie osiad³a w Krakowie, pracowa³a w szkolnictwie. Z zami³owania jest poetk¹ i malark¹. Wyda³a zbiór utworów pt. Wiersze
(Kraków 1994, Wydawnictwo Miniatura).
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(dokoñczenie ze str. 19)

w naszym kociele takiego ksiêdza spowiadaj¹cego na klêczniku penitenta klêcz¹cego obok. By³a to du¿a ulga dla naszych ksiê¿y, ale równie¿ wielkie ryzyko.
O. Rafa³ mawia³, ¿e to idzie na jego konto, tak, ¿e zabroniono im u nas spowiadaæ. Poza tym nasi ksiê¿a bardzo id¹ na
rêkê Ukraiñcom, np. na wiêta Jordana
stawiane s¹ w zakrystii ró¿ne du¿e naczynia na wodê wiêcon¹. Jednak¿e za
wiêcenie palm Ukraiñcom w bocznym
korytarzu zabroniono ks. Ha³uniewiczowi odprawiaæ Mszê w. przez parê tygodni. Mo¿na sobie wyobraziæ, jak te ró¿ne
szykany, to wzywanie do w³adz szarpie
nerwy naszym ksiê¿om i skraca ich
¿ycie.
Po powrocie do pracy o. Rafa³ zabra³
siê z wielkim zapa³em do wprowadzania
w ¿ycie zmian soborowych. Du¿o osób,
zw³aszcza starszych, ¿a³owa³o ³aciny i z
wielkim trudem przyzwyczaja³o siê do
nowego porz¹dku. Ks. pra³at Ha³uniewicz do koñca swojej pracy w kociele
odprawia³ po ³acinie rezygnuj¹c z nauczenia siê zmian.
Do 1971 r. nie zdarzy³o siê nic z³ego
w naszych kocio³ach. Wspó³praca ks.
pra³ata z o. Rafa³em uk³ada³a siê harmonijnie. Niestety 20 sierpnia tego¿ roku o.
Rafa³ ciê¿ko zachorowa³. Podczas wieczornej Mszy w. komunikowa³ i w pewnej chwili odda³ kielich ministrantowi i
wyszed³. Znaleziono go zemdlonego w
zakrystii na pod³odze. Podobno dosta³
silnych boleci. Wezwano pogotowie ratunkowe, ale po zbadaniu o. Rafa³ wróci³
jeszcze o w³asnych si³ach do domu. W
nocy bardzo silne boleci powtórzy³y siê
i Ojciec sam sobie wezwa³ pogotowie,
bo nikogo prócz niego nie by³o w domu.
Zawieziono go do szpitala mieszcz¹cego siê w dawnym koció³ku w. Jana, ale
tam nie by³o chirurga, wiêc udano siê do
szpitala kolejowego, gdzie 21 sierpnia
dokonano operacji na skrêt kiszek, po
raz trzeci w jego ¿yciu. Przyczyna, jak
ludzie mówili, le¿a³a w tym, ¿e ojciec siê
g³odzi, bo nie ma czasu.
Ks. Ha³uniewicz, ju¿ wtedy 82-letni,
pozostaj¹cy pod opiek¹ lekarzy, którzy
mu zabronili chodziæ po chorych i na pogrzeby, musia³ sam wszystkiemu podo³aæ i ju¿ ledwo dawa³ rady. Dnia 2 wrzenia o. Rafa³ przyszed³ wieczorem do
katedry ze szpitala po jak¹ ksi¹¿kê.
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Gdy ks. pra³at go zobaczy³, zostawi³ mu
odprawienie Mszy w. wieczornej i poszed³ do domu. Wobec tego o. Rafa³ wyszed³ ze szpitala na w³asne ¿¹danie
i przyst¹pi³ do pe³nienia swych obowi¹zków. Skutki tego kroku by³y fatalne: o.
Rafa³owi utworzy³y siê dwa skrzepy w
nodze i w dodatku ruszy³y siê. By³o 80%
zagro¿enia, ale szczêliwie spad³o na
20%. Parafianie byli podzieleni: jedni
mieli pretensje do ks. pra³ata, inni mówili
o cudzie katedralnym, ¿e ksi¹dz wróci³
do pracy w 12 dni po operacji. Podobno
naczelny lekarz szpitala, gdzie o. Rafa³
le¿a³, przyzna³ siê do b³êdu, ¿e za prêdko wypucili ksiêdza. Od tego czasu po
dzi dzieñ jest nie goj¹ca siê rana na
nodze. Znajoma lekarka mówi³a, ¿e rana
jest do koci. Zreszt¹ o. Rafa³ nie lubi lekarzy i nie s³ucha ich. Mawia, ¿e to s¹
mili ludzie, ale wtedy gdy nie lecz¹. Kiedy Ojciec mia³ grypê i 39 stopni gor¹czki. Lekarka kaza³a mu siê po³o¿yæ. Nazajutrz zasta³a kartkê: Czujê siê doskonale, idê na pogrzeb.

Przypisy:
MWD  Ministerstwo Wnutriennych Die³
(Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych): instytucja kontynuuj¹ca w latach 194654 funkcje dawnego NKWD. W czasie opisanym
przez Autorkê, MWD ju¿ nie istnia³o, bowiem od 1954 r. zosta³o przemianowane w
KGB.
27
Pomimo up³ywu 11 lat od chwili napisania
tych s³ów przez autorkê, opinia ta nadal jest
aktualna. Mimo wielokrotnie czynionych
starañ ze strony wiernych obrz¹dku ³aciñskiego, a potem Kurii Metropolitalnej we
Lwowie o zwrot wi¹tyñ dla potrzeb kocio³a rzymskokatoliskiego, nigdy petycje owe
nie zosta³y spe³nione. Wrêcz przeciwnie,
obiekty stanowi¹ce do 1939 r. w³asnoæ
tego¿ Kocio³a, oddane zosta³y grekokatolikom, prawos³awnym, protestantom, b¹d
nadal pe³ni¹ funkcje pozasakralne. Jedyny
wyj¹tek stanowi koció³ na Zboiskach
czynny wszak¿e od niedawna jako wi¹tynia obrz¹dku ³aciñskiego, ale teren ten
w cis³ym znaczeniu nie nale¿a³ kiedy do
miasta Lwowa.
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SYLWETKI
Lwowski bard
Minê³a pierwsza rocznica mierci Jerzego Michotka, lwowskiego barda. Znano go ogólnie jako piosenkarza. Ale czy
to w³aciwe, nie za lekkie okrelenie tej
wszechstronnej, artystycznej duszy? By³
raczej pieniarzem, ale tak¿e kompozytorem, aktorem, poet¹, pisarzem. Wszystkie te talenty stapia³y siê w nim w jedno, by³ prawdziwym artyst¹. Pisa³, piewa³, mówi³, prowokowa³ do refleksji, czasem do miechu przez ³zy.
Urodzi³ siê w r. 1921, wcale nie we
Lwowie, lecz w Czêstochowie. Ale od
wczesnego dzieciñstwa a¿ do dojrza³oci w Wiernym Miecie ¿y³, i ukszta³towa³
swoj¹ osobowoæ, wra¿liwoæ, mentalnoæ. By³ lwowiakiem w ka¿dym atomie
swojego cia³a i duszy. Tote¿ wszystko co
w ostatnim dziesiêcioleciu tworzy³ i wykonywa³, mia³o jeden temat i jeden cel.
Tematem by³ zawsze Lwów, jego nie do
zatarcia polskie oblicze, celem  szerzenie mi³oci do tego miasta, wiadomoci
jego niezwyk³ej roli w Polsce i dla Polski.
Patriotyzm lwowski i narodowy, a tak¿e
g³êboka religijnoæ tworzy³y w nim nierozerwaln¹ jednoæ. Przez Lwów chcia³
wyt³umaczyæ Polskê, przez Polskê 
Lwów. I to Mu siê wietnie udawa³o.
Ojciec Jerzego mia³ we Lwowie ma³¹
restauracjê-cukierniê, na samym Rynku.
Tam mieszkali, wczeniej na Cetnerówce i Persenkówce. Ukoñczy³ VIII Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego. By³ harcerzem, a stamt¹d, zwyk³¹ kolej¹ rzeczy
 trafi³ do wojennej konspiracji. Efektem
by³ wyrok i zsy³ka na nieludzk¹ ziemiê.
Wróci³ po wojnie i osiad³ w Warszawie. I
zaraz w³¹czy³ siê w ¿ycie, uruchamiaj¹c
wszystkie swoje przyrodzone talenty.
Gra³ na gitarze, piewa³, komponowa³,
pisa³ teksty. Pamiêtamy go z transmitowanych przez radio Podwieczorków przy mikrofonie i innych, a niezliczonych imprez.
Gdy minê³y lata k³amstwa i nasta³
czas pamiêci, Jerzy z ca³¹ swoj¹ energi¹, ale i przemyleniami, w³¹czy³ siê w
organizacjê lwowskich rodowisk. Swoi-

mi artystycznymi talentami u³atwi³, przypieszy³ ich integracjê, nie tylko w Warszawie. Jedzi³ po ca³ej Polsce  po tej
powojennej Polsce  ¿eby wzruszaæ,
przypominaæ, mobilizowaæ. By³ w tym
materialnie bezinteresowny. Jego sztuka
by³a Jego zawodem, wszak z tego ¿y³,
ale tam, gdzie chodzi³o o s p r a w ê, nie
by³o mowy o honorariach. Zawsze domaga³ siê, by na jego wystêpach by³a
m³odzie¿, wiêcej  szed³ do niej. Zap³at¹
by³a Mu sympatia, któr¹ pozyskiwa³ dla
siebie, a przez siebie  dla sprawy. Ta
bezinteresownoæ i emocjonalnoæ nie
zawsze by³y rozumiane i nie wszystkim
siê podoba³y. Choæ mieszka³ w Warszawie, ale cz³onkiem lwowskiego Towarzystwa by³  w Krakowie. To by³ dla nas
zaszczyt.
Ostatni¹ podró¿ artystyczn¹ odby³
w styczniu tamtego roku do Kanady.
Przyjmowano go tam entuzjastycznie.
Prze¿y³ wiek¹ satysfakcjê, ale by³ ju¿
ciê¿ko chory. Zmar³ 17 lipca 1995,
spocz¹³ zgodnie ze swym ¿yczeniem, na
cmentarzu w Laskach. Serdecznymi s³owami po¿egna³ go Przyjaciel i Kapelan
Towarzystwa, ks. Janusz Pop³awski.
Jerzy Michotek odszed³, ale zosta³o
Jego dzie³o. Zosta³y liczne nagrania, tamy. Zosta³y piêkne teksty, wród nich
niezapomniane: Madonna £yczakowska, Ballada o dziesiêciu batiarach,
zosta³a ksi¹¿ka Tylko we Lwowie. I zosta³a nasza serdeczna o Nim pamiêæ.
A.Ch.
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W wielkim smutku ¿egnamy naszego przyjaciela, cz³onka Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo Wschodnich oraz Rady Redakcyjnej kwartalnika CRACOVIALEPOLIS

p. Redaktora

ADAMA ¯ARNOWSKIEGO
By³ rodowitym krakowianinem, urodzi³ siê w r. 1925. Lata ch³opiêce spêdzi³ w Sanoku, a czas
II wojny prze¿y³ w Ma³opolsce Wschodniej. Od tamtych czasów datuje siê Jego mi³oæ do Lwowa, do
Ziem Po³udniowo-Wschodnich, do ca³ych Kresów Wschodnich.
Przez ponad 40 lat pracowa³ w Redakcji Echa Krakowa. W pracy zawodowej interesowa³ siê
¿yciem Krakowa, ale zarazem zamieci³ w tym pimie 132 odcinki niezwyk³ego cyklu opowieci
historyczno-krajoznawczych p.t. Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Ogromne zapotrzebowanie spo³eczne na tê tematykê spowodowa³o, ¿e podj¹³ w ostatnich latach opracowywanie i wydawanie w³asnym sumptem tomików zatytu³owanych Wizytówki miast kresowych. Wysz³o ich 25  pisalimy o nich w numerze 2/96 naszego kwartalnika pt. Srebrna wizytówka. Mia³ szerokie plany na
dalsze zeszyty, kilka z nich ju¿ przygotowywa³. Niestety, nie starczy³o ¿ycia. Odszed³ 30 wrzenia
1996 r., po krótkiej, lecz beznadziejnej chorobie. Spocz¹³ w Szczakowej.
Panie Adamie, czeæ Twojej pamiêci!
Redakcja

Genera³ Roman Abraham
(18911976)
Przed 20 laty (26 sierpnia) zmar³
wielki polski ¯o³nierz i patriota, lwowianin i Obroñca Lwowa w 1918 roku, genera³ Roman Abraham.
By³ synem znanego profesora i dwukrotnego rektora Uniwersytetu Lwowskiego, historyka Kocio³a, W³adys³awa
Abrahama. Szko³ê redni¹ ukoñczy³ w
s³ynnym konwikcie chyrowskim, studia i
doktorat z prawa na UJK. Wczenie
wszed³ na drogê walki o niepodleg³oæ:
dzia³a³ w Zwi¹zku M³odzie¿y Narodowej
Zet i w Dru¿ynach Bartoszowych.
Wst¹pienie do Legionów uniemo¿liwi³o
mu powo³anie do armii austriackiej, w
której doszed³ do stopnia porucznika,
ale ju¿ od pocz¹tku Obrony Lwowa w
1918 r. by³ dowódc¹ reduty na Górze
Stracenia  to jego ludzie zawiesili
polsk¹ chor¹giew na lwowskim ratuszu.
W 1919 r. by³ ju¿ dowódc¹ batalionu i
pu³ku, zosta³ ranny. W 1920 r. dowodzi³
Ma³opolsk¹ Brygad¹ Oddzia³ów Ochotniczych, w latach 192122 s³u¿y³ w 14.
pu³ku U³anów Jaz³owieckich. Jak wielu
lwowian, którzy ojczysty obowi¹zek rozumieli nie partykularnie, w³¹czy³ siê w
przygotowanie i walkê III Powstania
l¹skiego, organizuj¹c transport oraz
dostawy broni i amunicji.
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Kiedy nasta³ czas upragniowej niepodleg³oci i pokoju, jako inteligentny
i dowiadczony oficer, zosta³ powo³any
do Szko³y Sztabu Generalnego, potem
do Wy¿szej Szko³y Wojennej, jako kierownik katedry taktyki, ale ju¿ w 1927 r.
zosta³ dowódc¹  awansowany na pu³kownika  kolejno 26. pu³ku U³anów
Wielkopolskich, brygad Kawalerii Toruñ, Bydgoszcz i Wielkopolskiej B.K.
W 1938 zosta³ genera³em brygady, wzi¹³
udzia³ w odzyskaniu Zaolzia (gdzie 85%
ludnoci stanowili Polacy).
W Kampanii Wrzeniowej 1939 r.
walczy³ w ramach Armii Poznañ gen. Kutrzeby, jako dowódca Grupy Operacyjnej
Kawalerii, na któr¹ sk³ada³y siê brygady
Wielkopolska i Podolska (w sk³ad tej
ostatniej wchodzi³ m.in. 14. pu³k U³anów
Jaz³owieckich ze Lwowa). Podleg³e
Abrahamowi jednostki znalaz³y siê w rejonie Leszna i Rawicza na linii natarcia
niemieckich pu³ków Grenzschutzu, które
zosta³y wyparte, jednak nie mog³o to
zmieniæ ogólnego obrazu konfrontacji si³
polskich z niemieckimi. Potem by³ udzia³
w bitwie nad Bzur¹ i przebijanie siê w
kierunku Warszawy przez Puszczê Kampinosk¹ i lasy palmirskie. By³a jeszcze
s³ynna szar¿a U³anów Jaz³owieckich na
Wólkê Wêglow¹, ale los Warszawy by³
ju¿ przes¹dzony.
Jako odwa¿ny i utalentowany do-

wódca, zosta³ genera³ Abraham uhonorowany najwy¿szymi odznaczeniami.
Leczenie ran w warszawskim szpitalu, aresztowanie przez Niemców, obóz
jeniecki, próba ucieczki i  za karê 
obóz w Murnau, to etapy dalszych wojennych losów Genera³a. Po wojnie
wróci³ do Polski, ale nie do wojska.
Osiad³ w Warszawie, pracowa³ w Polskim Urzêdzie Repatriacyjnym, potem w
spó³dzielczoci inwalidzkiej. Napisa³
Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury. Razem z gen. M. Borut¹-Spiechowiczem s³a³ apele do prezydentów Stanów
Zjednoczonych i Francji w sprawie masakrowania Cmentarza Obroñców Lwowa
przez sowieckie czo³gi.
Genera³ Roman Abraham zmar³
w 1976 roku. Mia³ godny pogrzeb 
z Warszawy do Wrzeni w Wielkopolsce.
Tam ¿yczy³ sobie byæ pochowanym,
obok matki, która we Wrzeni osiad³a po
wygnaniu ze Lwowa, ale tak¿e i dlatego,
¿e z dzielnic¹ t¹ by³ tak blisko zwi¹zany.
Kondukt pogrzebowy zatrzyma³ siê
przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza,
poleg³ego w Obronie Lwowa, potem nad
Bzur¹...
Nad grobem ¿egna³ Go Prymas Polski Kardyna³ Stefan Wyszyñski i gen.
Boruta-Spiechowicz, rzesza towarzyszy
broni i lwowian, oraz t³umy mieszkañców
Wrzeni.
By³ wiernym i godnym synem swojej
Ojczyzny i swojego Miasta.
* * *
Warto przy okazji przypomnieæ, ¿e w roku
1996 przypadaj¹:
 100. rocznica urodzin gen. Bronis³awa Ducha (ur. 1896 w Borszczowie, zm. 1980 w Londynie, prochy z³o¿ono pod Monte Cassino).
 30. rocznica mierci gen. Tadeusza Bora
Komorowskiego (ur. 1895 w Tarnopolskiem,
zm. 1967 w Londynie).
A w roku 1997:
 105 rocznica urodzin gen. Stanis³awa
Maczka (ur. 1892 w Szczercu k. Lwowa, zm.
1994 w Edynburgu, w wieku 103 lat).
 105. rocznica urodzin i 30. rocznica mierci
gen. Stanis³awa Sosabowskiego (ur. 1892 w
Stanis³awowie, zm 1967 w Londynie).
 100 rocznica urodzin i 5. rocznica mierci
gen Klemensa Rudnickiego (ur. 1897 w ¯ydaczowie, zm. 1992 w Londynie, pochowanego
w Krakowie).
 40 rocznica mierci gen. Bernarda Monda
(ur. w Stanis³awowie, zm. 1957 w Krakowie).
A.Ch.

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO
HISTORYCZNY
Bohorodczany

Po³o¿enie. Miasto powiatowe w wojew. stanis³awowskim, w odleg³oci ok. 18 km na p³d. zachód
od Stanis³awowa. Le¿y nad rzek¹ Bystrzyc¹ So³otwiñsk¹, u podnó¿a Karpat. W latach miêdzywojennych liczy³o ponad 2500 mieszkañców,
którzy trudnili siê m.in. garbarstwem i szewstwem, by³y tu te¿ olejarnie.
Historia. Data lokacji miasta nie jest znana.
W XVII w. nale¿a³o do Potockich  Miko³aja, kasztelana krakowskiego i jego syna Dominika,
wielkiego podskarbiego Królestwa Polskiego.
Konstancja z Truskolaskich Potocka sprowadzi³a
do Bohorodczan o.o. dominikanów w 1691 r.
i ufundowa³a parafiê rzymskokatolick¹, która zosta³a im powierzona. Poprzez córkê Dominika
i Konstancji Bohorodczany przesz³y do rodziny
Kossakowskich. Ostatni z tej linii, Stanis³aw Kossakowski wystawi³ dominikanom w 1745 r. murowany kocó³ p.w. N.P. Marii, przy którym nieco
póniej zbudowano klasztor. Z pocz. XIX w. maj¹tek naby³a austriacka rodzina hr. Stadionów,
i w ich rêkach znajdowa³y siê Bohorodczany
przez ca³y XIX wiek. W 1870 r., gdy w³acicielem
by³ Rudolf Stadion, dzia³a³y tu 3 fabryki bia³oskórnicze, browar i gorzelnia.
Czasy obecne. W okresie okupacji sowieckiej
koció³ dominikañski by³ nieczynny, a w r. 1991
przekazany prawos³awnym. W gmachu klasztornym mieci siê szko³a.
W l. 198691 w Bohorodczanach pracowa³ oddzia³ krakowskiego Energopolu, który prowadzi³
rozbudowê obiektów, zwi¹zanych z gazoci¹giem
z Syberii do rodkowej i zachodniej Europy.

Kamionka Strumi³owa

Po³o¿enie. Miasto powiatowe w wojew. tarnopolskim, po³o¿one u ujcia rzeki Kamionki do
Bugu, ok. 50 km na p³n.-wsch. od Lwowa, przy
linii kolejowej LwówRadziechów i dalej na Wo³yñ. W okresie miêdzywojennym liczba ludnoci
wynosi³a ok. 6500. Przed II wojn¹ wiatow¹ pracowa³y tu cegielnie, browary i garbarnie.
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Milatyn  Kraków  Kamionka Strumi³owa
W dniu 14 wrzenia odby³o siê w Kamionce Strumi³owej uroczyste ustanowienie w tamtejszym kociele parafialnym s a n k t u a r i u m Chrystusa Konaj¹cego z Milatyna. Przypomnijmy, ¿e Cudowny Wizerunek Pana Jezusa przywieziono z Rzymu ok. r. 1700, w Milatynie
znalaz³ siê  ju¿ cudami s³yn¹cy  w r.
1747. Piêkny barokowy koció³ zbudowano tam w l. 177191. Gospodarzami
byli najpierw OO Karmelici Bosi, a od
1906 Ksiê¿a Misjonarze, i ci  z wiadomych przyczyn  musieli w r. 1946 opuciæ Ziemiê Lwowsk¹. Obraz znalaz³ siê
w Krakowie, najpierw ukrywany, od 1976
r. wystawiony w bocznym o³tarzu kocio³a w. Wincentego á Paulo na Kleparzu
(patrz tak¿e CL nr 2/96, str. 1).
Mimo, ¿e koció³ w Milatynie jest
obecnie w rêkach Cerkwi Prawos³awnej
(w³adze odda³y jej tê wi¹tyniê z niezwyk³ym popiechem, gdy tylko rzymscy katolicy wyst¹pili o jej zwrot), a orygina³
Cudownego Obrazu w Krakowie, postanowiono przywróciæ jego kult na tamtej
Ziemi. W skarbcu katedry lwowskiej znaleziono zabytkow¹ kopiê obrazu, i tê 
staraniem proboszcza kamioneckiego,
ks. W³adys³awa Derunowa  umieszczono w kociele parafialnym w Kamionce
Strumi³owej (odleg³oæ od Milatyna wynosi ok. 30 km).
Uroczystoæ wrzeniowa zgromadzi³a rzeszê wiernych z okolic Kamionki
(przemianowanej obecnie na Busk¹),
ze Lwowa, a tak¿e z Opola (opolski oddzia³ TMLiKPW pozostaje w sta³ym kontakcie ze wspólnot¹ polsk¹ w Kamionce
w ramach sieci opieki), z Krakowa, ze
l¹ska. Mszy w. przewodniczy³ ks. biskup Marcjan Trofimiak, sufragan lwowski, przyby³o wielu ksiê¿y z ca³ej Ma³o-
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Koció³ w Kamionce Strumi³owej. Fot. A. Chlipalski, 1996

WIADOMOCI
Z TAMTEJ
STRONY

polski Wschodniej. piewa³ Chór Katedralny ze Lwowa. ¯a³owaæ tylko wypada,
¿e Ksiê¿a Misjonarze z krakowskiego
Kleparza nie wziêli udzia³u w tej wa¿nej
uroczystoci.
I jeszcze jeden zwi¹zek z Krakowem:
koció³ w Kamionce Strumi³owej, zbudowany w r. 1901, jest dzie³em znakomitego architekta krakowskiego, Teodora Talowskiego (18571910), profesora Politechniki Lwowskiej, zarazem twórcy kocio³a w. El¿biety we Lwowie.
Red.

Po tej i tamtej stronie Zbrucza
W numerze 2/96 CL zamiecilimy
informacjê o Biuletynie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Dzi o samej Federacji, która zrzesza 35 samodzielnych organizacji, a z oddzia³ami terenowymi tych organizacji  w sumie 70,
z ³¹czn¹ liczb¹ ponad 10 tysiêcy cz³onków. Federacja zosta³a za³o¿ona we
Lwowie w r. 1992, obecnie jej siedzib¹
jest Kijów (jako stolica tego pañstwa, za
we Lwowie pozosta³o biuro). FOP posiada osobowoæ prawn¹, statut zarejestrowano w kijowskim Ministerstwie Sprawiedliwoci, w lipcu 1992 r. I Sejmik Federacji mia³ miejsce w styczniu 1993, II 
w lutym 1996. Prezesem jest od samego
pocz¹tku p. Emilia Chmielowa .

Uznalimy, ¿e Federacjê najlepiej
przedstawi sama Pani Prezes. Oto tekst
jej wypowiedzi, wyg³oszonej we wrzeniu 1995 r., podczas spotkania Prezydium Rady Polonii wiata w Lublinie,
pod has³em: WschódZachód: Dzi
i Jutro.
Szanowni Pañstwo! Drodzy Rodacy!
O Polakach na Ukrainie wiat i Kraj
posiada chyba najskromniejsze wiadomoci.
Do nie tak dawna jeszcze bycie Polakiem by³o odwag¹, nie mówi¹c o przeró¿nych tego konsekwencjach.
Na dzieñ dzisiejszy nie mamy dok³adnych danych co do liczebnoci 
opieramy siê tym nie mniej o dane uzyskane od ksiê¿y, a wiêc jest nas na Ukrainie  Polaków i osób polskiego pochodzenia  ponad 1 mln. Parafii rzymskokatolickich  oko³o 600.
W czasach sowieckich 20% populacji zosta³a wyniszczona fizycznie.
Polacy i osoby polskiego pochodzenia zamieszkuj¹ ca³y teren pañstwa
ukraiñskiego  w tym najbardziej zwarcie ¯ytomierszczyznê (400 tys.) i na
Podolu. Istnieje tu równie¿ ska¿enie
przez Czarnobyl. Polska spo³ecznoæ to
przewa¿nie potomkowie szlachty zagrodowej o przepiêknych nazwiskach polskich.
Wed³ug sierpniowych danych br. na
¯ytomierszczynie jest 150 wsi polskich.
Stwarza to wielkie mo¿liwoci w kierunku
odradzania to¿samoci narodowej. I tu
tkwi jego najwa¿niejszy problem, poniewa¿ tylko 10% w³ada jêzykiem ojczystym.
Polacy na Ukrainie posiadaj¹ du¿e
mo¿liwoci potencjalne  tak pod wzglêdem wykszta³cenia jak i umiejêtnoci zawodowych. Jest to doskona³e pod³o¿e
dla rozwoju swoich spraw narodowociowych jak równie¿ dla dobra kraju naszego zamieszkania. Mamy t¹ przewagê, ¿e jestemy obok Polski, w czym pozytywnym przyk³adem s³u¿y dobrze rozwijaj¹ca siê wspó³praca przygraniczna.
Lokalne w³adze po obu stronach granicy
oprócz korzyci gospodarczych powinny
jednak nale¿ycie zadbaæ o sprawy swoich rodaków za miedz¹.
Naszym generalnym celem politycznym jest budowanie dobrych stosunków
polsko-ukraiñskich.

Historia. Nazwa Kamionki znana ju¿ w pocz. XV
w., pochodzi od okolicznych ogromnych g³azów
narzutowych, przydomek za od nazwiska Jerzego Strumi³³y, podkomorzego lwowskiego. Jego
staraniem, nale¿¹ca do królewszczyzn wie
otrzyma³a prawa miejskie, potwierdzone w 1509
r. przez króla Zygmunta I. Strumi³³o wybudowa³ w
Kamionce zamek z kaplic¹ (1471), erygowa³ parafiê rzymskokatolick¹ i ufundowa³ koció³ parafialny p.w. w. Ducha, wzniesiony za bram¹
miejsk¹ na przedmieciu Gliniañskim. Kolejni
królowie obdarzali Kamionkê przywilejami: Zygmunt I w 1533 r. na³o¿y³ op³atê na wywóz win
i przeznaczy³ j¹ na utrzymanie murów miejskich,
Stefan Batory ustanowi³ w 1578 r. sk³ad soli drohobyckiej, Zygmunt III nada³ przywileje tamtejszym cechom. W XVI w. i I po³. XVII w. w Kamionce ¿y³o wielu rzemielników zrzeszonych
w cechach: mieczników, kowali, lusarzy, bednarzy, kunierzy, szewców, tkaczy, pasamoników.
Dziêki tak rozwiniêtemu rzemios³u by³a Kamionka miastem zasobnym. ród³o utrzymania dla
znacznej czêci mieszkañców stanowi³o te¿ rybo³ówstwo w Bugu i okolicznych stawach, na co
dostali specjalny przywilej w 1642 r.
Starostami kamioneckimi by³y znane z historii Polski osobistoci. W 1513 r. otrzyma³ je Piotr
Zborowski, wojewoda krakowski, w 1559 r. Spytek Jordan z Melsztyna, kasztelan krakowski, w
1608 r. ks. Micha³ Winiowiecki, a w 1615 r. Stanis³aw ¯ó³kiewski. Podczas wojen szwedzkich
miasto uleg³o zniszczeniu (z 500 domów pozosta³o zaledwie 90). Zamek wraz z kaplic¹ i koció³ parafialny spalili Tatarzy w 1627 r. Król W³a-
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gdzie Polacy i osoby polskiego pochodzenia s¹ AUTOCHTONAMI!
I tu powstaje pytanie w sprawie pomocy. Ale jakiej?
Na pewno powinien byæ opracowany
przez Poloniê i wiat mechanizm wspó³pracy gospodarczej, co by³oby przys³owiow¹ wêdk¹ do ³apania ryb. Posiadamy przecie¿ niema³y kapita³ na swoim
terenie  mamy ca³y szereg m¹drych
i uczciwych ludzi... U nas przyjê³o siê powiedzenie, ¿e Polska na dzi oprócz
wspania³ych ksiê¿y nie ma wiêcej nic do
eksportowania na Ukrainê.
W jednej bardzo wa¿nej sprawie Polonia Zachodu mog³aby nam pomóc 
oddzia³ywaæ na nasze pañstwa zamieszkania, upominaj¹c siê o cis³e przestrzeganie karty o mniejszociach narodowych.
Czy istniej¹ dla nas zagro¿enia?
Chyba tak.
1. Asymilacja, która robi swoje
w sposób naturalny;
2. Nieodpowiedzialne dzia³ania ludzi
od polityki.
Koñcz¹c ten krótki zarys chcia³abym
przypomnieæ, ¿e we wrzeniu ub. roku
wyst¹pilimy na posiedzeniu Komisji
Sejmu i Senatu RP z projektem programu rozwoju i wspó³pracy z Macierz¹. Ów
program zosta³ poparty i dzisiaj jest skutecznie i konsekwentnie realizowany
przy pomocy Wspólnoty Polskiej.

Emilia Chmielowa

Ró¿ne wypadki dziejowe we wspólnej historii z Ukraiñcami, tak samo z Litwinami czy Niemcami dowiadczy³y
wiele tragicznych kart... Na pograniczu
polsko-ukraiñskim rozgrywany by³ ostry
konflikt etniczny. I to w³anie w g³ównej
mierze ci¹¿y nad wiadomoci¹, tworzy
stereotypy...
Chcielibymy szczególnie zaznaczyæ, ¿e ludzie od polityki niestety
musz¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e nie mo¿emy byæ rozgrywani pod ¿adnym warunkiem. Wszelka krzywda prawdziwa i
hiperbolizowana w stosunku do mniejszoci ukraiñskiej w Polsce od razu negatywnie odbija siê na nas. Wystarczy
mniejszoci ukraiñskiej w Polsce zrobiæ
10 razy dobrze, a jeden raz le  natychmiast odczuwamy to na sobie.
Jak nikt inny zdajemy sobie sprawê z
tego, ¿e my i nasze dzieci nie mo¿emy
byæ zak³adnikami historii... Na dzieñ dzisiejszy jest wyranie przestrzegane polepszenie stosunków miêdzy obydwoma
pañstwami Polski i Ukrainy. Jestemy z
tego dumni, ¿e w tym jako wk³ad polskich organizacji spo³ecznych jest równie¿ i nasza ma³a cz¹stka.
O licznych problemach w dziedzinach owiaty, kultury etc., z którymi borykamy siê na co dzieñ s¹ bliniaczo
podobne do tych wczorajszych wypowiedzi moich kolegów z pañstw by³ego
ZSRR  którego wszyscy bylimy obywatelami.
Z ogromn¹ cierpliwoci¹ wspó³pracujemy z Ministerstwami Owiaty i Narodowoci Ukrainy. W tym niew¹tpliwie
czeka ogrom pracy dla polsko-ukraiñskich grup parlamentarnych przy prezydentach obydwu pañstw celem kontroli
nad przestrzeganiem zawartych umów w
poszczególnych dziedzinach.
Po kilkuletnich dowiadczeniach
w naszej pracy doszlimy do wniosku, ¿e
nie mo¿emy i nie mamy prawa byæ puszczeni na ¿ywio³. By³aby to strata polskich pieniêdzy, wysi³ku, zdrowia i czasu.
Dla naszego skutecznego rozwoju
jest potrzebne programowe podejcie
z wyznaczeniem zadañ strategicznych
i metod taktycznych.
Znaj¹c strukturê i specyfikê rozmieszczenia Polaków na terenie Ukrainy
warto u¿yæ podejcia kompleksowego
rozwoju
poszczególnych
regionów,

Czego oczekujemy? Chyba niewiele.
Przede wszystkim zrozumienia i wyrozumia³oci.
Dziêkujemy gor¹co za zaproszenia
i radoæ bycia razem. Do zobaczenia.
Sugeruj¹c nastêpne spotkania proponowa³abym teren dalszy, na wschód
od Lublina.
Prezes

Emilia Chmielowa

Tytu³ pochodzi od redakcji.
Dla przypomnienia: w numerze 2/95 zamiecilimy krótkie omówienie organizacji polskich, dzia³aj¹cych na terenie Ma³opolski
Wschodniej (Polacy siê zrzeszaj¹).

Wydarzenia
n

W maju b.r. obchodzono we Lwowie
pi¹t¹ rocznicê ingresu ks. Arcybiskupa-Metropolity lwowskiego Mariana
Jaworskiego do Katedry £aciñskiej we
Lwowie. Mianowanie ksiêdza Jaworskiego na administratora tzw. Archidiecezji
w Lubaczowie mia³o miejsce w r. 1984,
ale dopiero w 1991 r. sta³ siê mo¿liwy
powrót do w³aciwej, historycznej stolicy
archidiecezji i metropolii.

n W Brzuchowicach pod Lwowem trwa

budowa seminarium duchownego Archidiecezji Lwowskiej  cilej adaptacja
i rozbudowa gmachów dawnego sanatorium armii sowieckiej, opuszczonego
przez wojsko i zakupionego dla lwowskiego seminarium przez jednego z watykañskich kardyna³ów.
W lipcu, w trakcie swego pobytu we
Lwowie, budowê wizytowa³ ksi¹dz pra³at
Stanis³aw Dziwisz, sekretarz osobisty
Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Ks. Dziwisz, którego dobrze pamiêtamy z Krakowa, gdy by³ równie¿ osobistym sekretarzem Kardyna³a Karola Wojty³y, zosta³
obecnie obdarzony godnoci¹ kanonika
Kurii Lwowskiej.

n
Papie¿ Jan Pawe³ II reaktywowa³
zawieszon¹ od czasu II wojny wiatowej
diecezjê ³uck¹ na Wo³yniu, jako
czwart¹ w obrêbie obecnej Metropolii
Lwowskiej (obok archidiecezji lwowskiej

dys³aw IV da³ w 1633 r. przywilej na zbudowanie
nowego kocio³a w rodku miasta, na przyrynku.
Przez ca³y nastêpny wiek Kamionka nie zdo³a³a
podnieæ siê z upadku. W 1787 r. starostwo wraz
z przyleg³ociami zosta³o oddane, w wyniku
umowy z cesarzem Józefem II, na w³asnoæ
Ignacemu Cetnerowi jako ekwiwalent za
Nadwórn¹, przejêt¹ przez pañstwo. W XIX w.
Kamionka nale¿a³a do Mierów, z których ostatni
zmar³ w 1885 r. Do koñca ubieg³ego stulecia prawie ca³a zabudowa miejska by³a drewniana.
Zabytki. Koció³ parafialny p.w. w. Anny stan¹³
w latach 19101913 na miejscu poprzednich kocio³ów (dwóch drewnianych z lat 16341723
i 17291822 oraz murowanego z lat 18361840,
rozebranego na pocz¹tku stulecia z powodu wad
budowlanych). Zbudowany w stylu neogotyckim,
wed³ug projektu Teodora Talowskiego. Na fasadzie umieszczono monumentaln¹ rzebê Chrystusa, dzie³o lwowskiego rzebiarza, Ryszarda
Plichala, ukoñczone przez Franciszka Jaskowskiego. Koció³ wyposa¿ony by³ w witra¿e z pracowni ¯eleñskich w Krakowie. O³tarz i ambona
rzebione przez Jana Wojtowicza z Przemyla
w l. 192830.
Cerkiew greckokatolicka p.w. NP Marii
z 1667 r., jeden z najpiêkniejszych zabytków budownictwa drewnianego na Podolu. Bo¿nica
z 1627 r. drewniana, na rzucie prostok¹ta,
z przedsionkiem z galeri¹ i gankiem wspartym
na s³upach, kryta dachem mansardowym. Na
cianach wnêtrza malowid³a z tekstami modlitw
i sentencjami w bogatych obramieniach ornamentalnych. Wystrój snycerski o cechach baroku. Przy bó¿nicy by³ skarbiec, w którym przechowywano z³otnicze przedmioty liturgiczne oraz
tkaniny (zas³ony na Torê).
Wykopany na terenie Kamionki w XIX w.
skarb z okresu pónego br¹zu wiadczy o przedhistorycznych kontaktach tych ziem z po³udniem
(Wêgry).
Czasy obecne. Koció³ zosta³ zamkniêty w 1947
r. i zdewastowany (spalona wie¿a, rozebrany
dach, wybite witra¿e i szyby okien, wnêtrze ogo³ocone z ca³ego wystroju z wyj¹tkiem o³tarza
g³ównego i ambony). Przywrócony do kultu
w 1989 r. Proboszczem kamioneckim od 1990 r.
jest ks. W³adys³aw Derunow. W r. 1996 staraniem ks. Derunowa, do kocio³a przeniesiono i
uroczycie w nim intronizowano dn. 14. wrzenia
(wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a w.), star¹ kopiê
cudownego obrazu Pana Jezusa Milatyñskiego,
pochodz¹c¹ z katedry lwowskiej, która przez
ostatnie 3 lata odbiera³a kult w kaplicy cmentar-
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oraz diecezji kamienieckiej i ¿ytomierskiej). Jej administratorem, do czasu
mianowania ordynariusza, zosta³ ks. Arcybiskup Marian Jaworski. Uroczystoæ,
zwi¹zana z odnowieniem diecezji odby³a
siê w £ucku dn. 29 czerwca 1996 r.
Obszar diecezji ³uckiej wchodzi³ dot¹d w sk³ad archidiecezji lwowskiej (od
czasu jej reaktywowania w r. 1991). S¹
tu na razie dwa dekanaty: ³ucki i równieñski, a w nich 36 zarejestrowanych
parafii, lecz jedynie 16 ksiê¿y. Spodziewane jest powstanie kolejnych parafii.
Proboszczem katedralnej parafii (pw.
w.w. Piotra i Paw³a) w £ucku jest ks.
pra³at Ludwik Kamilewski.
Ciekawostk¹ bêdzie, ¿e w czasie wycieczki z Krakowa na Wo³yñ w kwietniu
ub. r., w trakcie mszy w. w katedrze
³uckiej, rozpoznano po piêknym g³osie
siostrê Mariê Won¹ (ze Zgromadzenia
Franciszkanek Rodziny Marii), która
wczeniej przez kilka lat gra³a na organach i przelicznie piewa³a w kociele
(niestety niedawno spalonym) w Niedwiedziu k. Mszany Dolnej.

ks. Jan Krzyko za , proboszcz w Trembowli, oraz ks. Ludwik Kamilewski, proboszcz
w £ucku, zostali mianowani pra³atami.

n Ju¿ nawet Kijewskije Wiedomosti
bij¹ na alarm w sprawie zabytków starego Lwowa. Uwa¿a siê, ¿e wiele obiektów mo¿e w ci¹gu kilku lat run¹æ. Daj¹ o
sobie znaæ nie tylko parodziesiêcioletnie
zaniedbania administracji i gospodarki
(która nie tylko nie poprawi³a siê od czasów rozwiniêtego komunizmu, ale pogorszy³a), ale i brutalne u¿ytkowanie
przez ludzi, zupe³nie nie przygotowanych do zamieszkiwania w miecie, i to
takim miecie. Okazuje siê, ¿e sam
Lwów skupia obecnie prawie po³owê zabytków w ca³ym pañstwie ukraiñskim.
By³y to przecie¿ w wiêkszoci polskie
zabytki, wiêc je zniszczono.
Dla ratowania lwowskich obiektów
zabytkowych, najbardziej zagro¿onych,
potrzeba podobno kilkanacie milionów
dolarów USA, i to niezw³ocznie.

n W grudniu 96 mija 4. rocznica mier-

n Lwowska Rada Deputowanych
odrzuci³a ¿yczenie polskiej Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, by upamiêtniæ dwujêzyczn¹ tablic¹ pami¹tkow¹
miejsce rozstrzelania przez Niemców
lwowskich profesorów i cz³onków ich
rodzin na Wulce w 1941 roku (w nocy 3/4
lipca). Na tablicy tylko w jêz. ukraiñskim
nie bêdzie te¿ napisane, ¿e byli to polscy
profesorowie. By³a podobno kiedy taka
wypowied, ¿e zamordowano tam nie
tylko Polaków, ale tak¿e ¯ydów i... Francuzów. Tymi Francuzami mieli byæ prof.
Roman Longchamps, rektor UJK, i jego
trzej synowie. Trzeba przypomnieæ, ¿e
Longchampsowie przybyli do Lwowa na
prze³omie XVII/XVIII wieku i od tego czasu nie tylko s¹ Polakami, którzy brali
udzia³ we wszystkich naszych powstaniach, byli ludmi polskiej kultury i nauki,
lecz zarazem s¹ najstarsz¹ ¿yj¹c¹ rodzin¹ lwowsk¹ z ci¹g³oci¹ od niemal
300 lat. To tak, jakby obecnie za Niemców uwa¿aæ krakowskich Estreicherów
(zreszt¹ z polskim sta¿em o wiele krótszym ni¿ tamci. N.b. obie te rodziny s¹
ze sob¹ spokrewnione).
Jak nazwaæ podobne manipulacje?

n Ks. pra³at Ludwik Rutyna, proboszcz

n Przy okazji wizyty w Warszawie, prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy

n W lwowskiej Archikatedrze ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ ku czci kardyna³a
W³adys³awa Rubina (19171990),
zmar³ego w Rzymie prefekta Kongregacji
dla Kocio³ów Wschodnich przy Stolicy
Apostolskiej. Kardyna³ Rubin pochodzi³
z Tok nad Zbruczem (niedaleko Zbara¿a),
gimnazjum ukoñczy³ w Tarnopolu, a studia
teologiczne we Lwowie. W latach 1964
1980 by³ biskupem polskiej emigracji.
ci ks. biskupa Jana Cieñskiego (1905
1992), który spêdzi³ w Z³oczowie 54 lata
swego ¿ycia, najpierw jako wikariusz,
potem proboszcz. Biskupem by³ in petto, tzn. niejawnie, a wiadomoæ o tym
zosta³a podana dopiero po jego mierci.
W bie¿¹cym roku zmar³a w Londynie,
w wieku 101 lat siostra biskupa Cieñskiego, Magdalena Dubanowiczowa, dzia³aczka spo³eczna, wdowa po znanym polityku
i profesorze, Edwardzie. Tym i innym cz³onkom rodziny Cieñskich, mocno zwi¹zanej
ze Lwowem i Ma³opolsk¹ Wschodni¹, powiêcimy niebawem szersze omówienie.
w Buczaczu, otrzyma³ godnoæ infu³ata,
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w czerwcu b.r., podpisano porozumienie o wspó³pracy w dziedzinie ochrony i zwrotu dóbr kultury (...). Po stronie RP chodzi tu o odzyskanie dla Narodu  dla którego stworzy³ swoj¹ fundacjê
Józef Maksymilian Ossoliñski  zbiorów
Ossolineum, przetrzymywanych dot¹d
w ró¿nych miejscach, m.in. w lwowskim
kociele Jezuitów (z zaciekaj¹cym do
niedawna dachem, tak i¿ czêæ np. najbogatszego zbioru prasy polskiej XIX
i XX wieku uleg³a prawdopodobnie zniszczeniu). Natomiast tamtej stronie zale¿y na odzyskaniu materia³ów przedwojennego Towarzystwa Naukowego im.
Szewczenki, której czêæ zostawili
NIemcy w okolicy Wroc³awia. Szerok¹
informacjê na ten temat poda³a Rzeczpospolita 148/96, przedstawiaj¹c ponadto historiê zbiorów ossoliñskich
w czasie II wojny wiatowej i po niej.
Okazuje siê, ¿e w³adze sowieckie przekazuj¹c niewielk¹ stosunkowo czêæ
zbiorów do PRL (szczêliwie nie rozproszon¹ i umieszczon¹ we Wroc³awiu) pozostawi³y we Lwowie m.in. 83% ksi¹¿ek
z XIX i XX wieku, 67% czasopism, 25%
starodruków, powy¿ej 90% zbiorów kartograficznych, grafiki i monet, 78% obrazów oraz 100% rzeb, broni, pami¹tek
historycznych i fotografii.
Ale ju¿ w nrze 168/96 Rzeczypospolitej znajdujemy artyku³ napisany przez
Jana Nowaka-Jeziorañskiego, z którego
dowiadujemy siê, i¿ w dwa tygodnie po
spotkaniu
prezydentów
podpisano
w Warszawie porozumienie robocze,
lecz o Ossolineum nie ma ju¿ tam mowy.
Przy okazji p. Nowak-Jeziorañski
opowiada o swojej podró¿y... za Bug 
do Lwowa. To nie tylko geograficzna pomy³ka.

n Wczeniej, ju¿ w maju b.r. przebywa³a
w Warszawie delegacja ministerstwa
kultury i sztuki Pañstwa Ukraiñskiego. W
wyniku rozmów z polskim MKiS ma powstaæ specjalna dwustronna komisja,
która sporz¹dzi rejestr polskich zabytków na obszarze, odciêtym obecn¹ granic¹, a tak¿e zabytków ukraiñskich na
terenie RP, a nastêpnie zajmie siê ich
ochron¹ i udostêpnieniem.
Bardzo nas to cieszy (oby tylko dosz³o do skutku!), a na pocz¹tek pozwalamy sobie wymieniæ 6 sporód czo³owych

nej w pobliskim Streptowie (orygina³ obrazu znajduje siê od II wojny w Krakowie).
W Kamionce ¿yje ok. 100 rodzin polskich.
Z Kamionki pochodzi³ Stefan Grabiñski
(pseud. Stefan ¯alny, 18871930), literat, doskona³y nowelista, znany szczególnie jako autor nowel fantastycznych.
M.T.

Roz³ucz

Wie w powiecie turczañskim, wojew. lwowskim, 13 km na p³n.-zach. od Turki. Po³o¿ony
wród gór przedgórza Bieszczadów wschodnich
(Góry Turczañskie), w dolinie potoku Roz³ucz
(lub Jasienica), zamkniêtej od p³d. gór¹ Roz³ucz
(933 m n.p.m). We wsi by³o ok. 200 gospodarstw
i ponad 1000 mieszkañców, Polaków i Rusinów.
Przez wie przebiega linia kolejowa i droga ze
Lwowa i Sambora do Turki, a dalej przez prze³êcz U¿ock¹ na Zakarpacie i na Wêgry.
Wiadomoci historyczne o Roz³uczu s¹ sk¹pe. Za czasów I Rzeczypospolitej nale¿a³ do dóbr
koronnych krainy roz³uckiej w ekonomii samborskiej, ziemi przemyskiej. Zygmunt III Waza
nada³ Roz³ucz rotmistrzowi Prokopowi Nowickiemu za zas³ugi wojenne. Po mierci jego synów
wie wróci³a do skarbu Korony. August III Sas da³
w 1760 r. szlacheckiemu rodzeñstwu Franciszkowi i Barbarze Wo³czañskim przywilej na wójtowstwo w Roz³uczu.
We wsi zachowa³ siê XIX-wieczny koció³ek
drewniany, zdewastowany, lecz w dobrym stanie
technicznym, nie u¿ywany (nie ma tam obecnie
rzymskich katolików). Drewniana cerkiew, powiêcona w 1876 r.
Roz³ucz by³ w latach miêdzywojennych popularnym letniskiem i zimowiskiem. By³y tu dwie
skocznie narciarskie i basen k¹pielowy, obecnie
zdewastowane. W dolnej czêci wsi bije ród³o
solankowe.
M.T.

Toki

Po³o¿enie. Wie w powiecie zbaraskim, wojew.
tarnopolskim, le¿¹ca na prawym brzegu Zbrucza,
w odleg³oci 34 km na wschód od Zbara¿a. Liczy³a ponad 2000 mieszkañców.
Historia. Do czasu I rozbioru Polski by³o to
przedmiecie po³o¿onego po obu brzegach Zbrucza, miasteczka O¿ohowce (O¿ygowce, Orzechowce), którego historia siêga XV w. W 2. po³.
XVI w. nabyli je Zbarascy. Pod koniec stulecia
ksi¹¿ê Janusz Zbaraski zbudowa³ zamek na planie trójk¹ta z trzema basztami na rogach. Oto-
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obiektów naszej kultury, które znajduj¹
siê w katastrofalnym stanie: 1. Cmentarz
£yczakowski we Lwowie; 2. zamek wraz
z kocio³em zamkowym w Brze¿anach;
3. koció³ w Podhajcach; 4. koció³ i klasztor w Podkamieniu; 5. koció³ w Hodowicy k. Lwowa; 6. koció³ bernardyñski
w Zbara¿u. Ingerencja budowlano-konserwatorska musi tam nast¹piæ niezw³ocznie, bo za parê miesiêcy mo¿e
byæ za póno.

n W Niedzieli nr 29A/96 zamieszczono
zdjêcie przydro¿nej figury Matki Boskiej,
która cudem uchowa³a siê przed totaln¹ masakr¹ wszystkiego, co katolickie
i polskie. Wystawiono j¹ w 1891 r. na pami¹tkê zniesienia pañszczyzny, przy
drodze (obecnie szosie) ze Lwowa do
Warszawy, miêdzy Kulikowem a ¯ó³kwi¹. Figurê ostatnio odnowiono i odbudowano, tworz¹c ¿elazno-szklan¹ kapliczkê (czy raczej gablotkê), a drzwiami
zas³oniêto postument z polskim napisem. Dobre i to.

n W dniach 1113 padziernika we Lwowie obchodzono uroczycie, przy udziale kilkuset przedwojennych i powojennych absolwentów i uczniów, 180-lecie
powstania szko³y im. w. Marii Magdaleny, której historiê i tradycje kontynuuje obecna polska Szko³a rednia nr 10.
Szerszy opis tej uroczystoci zamiecimy w nastêpnym numerze.
Z okazji jubileuszu wydano we Lwowie ksiêgê pami¹tkow¹ (jej druk zawdziêczamy krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej). Nasza Redakcja wyda³a okolicznociow¹ pocztówkê, a krakowski Oddzia³ TMLiKPW odznakê.
n Oprócz obecnie dzia³aj¹cych we Lwowie dwóch polskich szkó³, nr 10 i 24, do

Koció³ w Roz³uczu. Fot. M. Walczewska, 1995

n 25 dzieci polskich z przedszkola we
Lwowie (polska grupa w przedszkolu nr
131, prowadzona przez p. Lubê Lewak,
o czym pisalimy w CL 1/96) spêdzi³y
turnus wakacyjny w Roz³uczu.
Roz³ucz jest licznie po³o¿on¹ miejscowoci¹ wród gór (dawniej popular-

nym letniskiem) na trasie z Sambora do
Turki. W czercu b.r. przebywa³a tam równie¿ grupa cz³onków TMLiKPW z Krakowa. W jednym z nastêpnych numerów
CL poka¿emy seriê zdjêæ tamtejszych
starych wiejskich domów. Dzi zamieszczamy widok nieczynnego drewnianego koció³ka, skazanego na zag³adê.
Chyba, ¿e która z polskich wspólnot
rzymskokatolickich zechce go przenieæ
do swojej miejscowoci, tak jak uczyniono z drewnianym, XVIII-wiecznym koció³kiem, rozebranym w Wiszenkach na
Wo³yniu i odtworzonym w Kowlu.

32

roku 1962 by³a czynna równie¿ szko³a
nr 30, która mieci³a siê przy ul. Krasickich. Absolwenci i b. uczniowie tej szko³y
zamierzaj¹ siê spotkaæ w 1997 roku w
murach szko³y nr 10. Apeluje siê przeto o
zg³oszenia  mo¿na je kierowaæ do naszej Redakcji, a my przeka¿emy dalej.

POLACY
POLAKOM
Dwa tygodnie w sercu Polski
W sercu Polski  przepiêknym, legendarnym, królewskim Krakowie od 8
do 21 lipca przebywa³a grupa Polaków
ze Wschodu (w tym 10 osób z Ukrainy,
wraz z ni¿ej podpisanym ze Lwowa) na
zawodowym sta¿u dla humanistów, zorganizowanym przez Krakowski Oddzia³
Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Program zajêæ obejmowa³ najistotniejsze dziedziny humanistyki  literaturê, historiê i historiê sztuki. Przemylany
dobór tematów ponad 40 wyk³adów (zaplanowanych pod piecz¹ naukowego
kierownika sta¿u dr Józefa Wróbla z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Jagielloñskiego) zapewnia³ pilnym s³uchaczom ca³ociowy, logicznie zamkniêty przegl¹d osi¹gniêæ kultury i wa¿nych
aspektów dziejów Polski od pocz¹tków
pañstwa polskiego do wspó³czesnoci,
ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ najciekawszych dla Polaków  mieszkañców wschodnich obszarów dawnej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Zajêcia na sta¿u prowadzone by³y
przez doskona³ych lektorów, w wiêkszoci profesorów Uniwersytetu Jagielloñskiego i naukowców. Wyk³adowcami byli
na przyk³ad tacy wybitni uczeni jak prof.
Andrzej Borowski  wymienity znawca
literatury staropolskiej, dr Jerzy Petrus 
historyk sztuki, autor wspania³ej monografii o zabytkach sakralnych ¯ó³kwi,
dr Józef Wróbel, badacz wspó³czesnej
literatury polskiej. Czêæ zajêæ historii
sztuki, prowadzonych przez dr Wojcie-

czony moczarami Zbrucza, wybudowany na cyplu wyspy po³¹czonej z l¹dem grobl¹ i mostem
zwodzonym, zamek s³u¿y³ nie tylko dla obrony,
ale tak¿e jako magazyn zaprowiantowania wojsk
ksi¹¿êcych podczas wypraw wojennych. W 1631
r. O¿ohowce przesz³y na w³asnoæ ksi¹¿¹t Winiowieckich i pozostawa³y w ich posiadaniu a¿
do wyganiêcia rodu (po³. XVIII w.). W ci¹gu
tego czasu zamek opar³ siê niejednemu najazdowi, a zdobyty by³ dwukrotnie: w 1648 r. przez
Kozaków i w 1675 r. przez Tatarów. W 1649 r.
baszta zamkowego mostu zwodzonego przekszta³cona zasta³a na koció³ parafialny. Po
mierci ostatniego z Winiowieckich O¿ohowce
przechodzi³y drog¹ spadku na Ogiñskich, potem
Wielhorskich. W 1766 r., ca³y klucz o¿ohowiecki
sprzedany zosta³ Ignacemu Cetnerowi, potem
odkupi³ go Jan Antoni Czarnecki. Pod koniec
jego ¿ycia I rozbiór Polski (1772) odci¹³ od O¿ohowiec przedmiecie Toki, które znalaz³y siê
w granicach zaboru austriackiego, uznane za
odrêbn¹ gminê. Po Czarneckich Toki odziedziczyli Matkowscy, nastêpnie by³y w³asnoci¹
W³odzimierza Dzieduszyckiego, przyrodnika,
za³o¿yciela Muzeum Dziedzuszyckich we Lwowie. W 1900 r. Toki by³y w³asnoci¹ Dornbachów.
W Tokach urodzi³ siê kardyna³ W³adys³aw
Rubin (19171991), póniej delegat Prymasa
Polski d/s emigracji, sekretarz generalny Synodu Biskupów i prefekt rzymskiej Kongregacji Kocio³ów Wschodnich.
Zabytki. Koció³ parafialny z 2. po³. XIX w., zbudowany z materia³u pochodz¹cego z rozbiórki
baszty wjazdowej (która od po³. XVII w. a¿ do
tego czasu s³u¿y³a jako koció³). Obecnie nie ma
w Tokach czynnego kocio³a rzymskokatolickiego.
Ruiny zamku z XVI/XVII w., rozebranego
w XIX w. na materia³ budowlany. Ocala³e czêci
murów popad³y w ruinê.
M.T.

Z³oczów

Po³o¿enie. Miasto powiatowe w wojew. tarnopolskim, po³o¿one u podnó¿a Woroniaków na
wys. 162 m n.p.m., przy linii kolejowej Lwów
Tarnopol. W okresie miêdzywojennym liczba
mieszkañców przekroczy³a 11 000. Pracowa³o
tam wtedy kilka fabryk: wyrobów metalowych,
papierniczych, cukierniczych, octu oraz m³yny,
tartaki i garbarnie. Od 1880 r. dzia³a³a drukarnia
Ozjasza a póniej Wilhelma Zukerkandla specjalizuj¹ca siê w wydawaniu literatury dzieciêcej
i m³odzie¿owej (w tym popularnych bryków).
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cha Ba³usa, odbywa³a siê w muzeach
i wród zabytków Krakowa, co ogromnie
podnosi³o atrakcyjnoæ wyk³adów.
Oprócz przygotowanych zajêæ, odbywaj¹cych siê przewa¿nie w piêknych
wnêtrzach Domu Polonii  renesansowej XVI-wiecznej kamienicy przy Szlaku
Królewskim, krakowska Wspólnota Polska stworzy³a uczestnikom sta¿u wiele
mo¿liwoci zaznajomienia siê z najwspanialszymi cudami Polski, oraz
¿ywych kontaktów z kultur¹ wspó³czesn¹. Dla s³uchaczy by³o zorganizowane zwiedzanie Wawelu, unikatowej
zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, wycieczka do Zakopanego. Wszyscy chêtni
mogli odwiedzaæ najlepsze teatry i muzea Krakowa. W samym Domu Polonii
s³uchacze brali udzia³ w spotkaniu z prezesem Krakowskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Rektorem Uniwersytetu Jagielloñskiego prof.
Aleksandrem Kojem i przedstawicielami
Polonii Amerykañskiej, po³¹czonym z
wernisa¿em wystawy obrazów Janiny
Baranowskiej  artystki pochodz¹cej z
Grodna (obecnie mieszkaj¹cej w Anglii),
której d³ugie i trudne ¿ycie zaowocowa³o
pogodn¹ i m¹dr¹ sztuk¹, przenikniêt¹
idea³em klasycznej triady piêknodobroprawda. W redniowiecznej piwnicy Domu Polonii obejrzelimy tak¿e doskona³e przedstawienie sztuki S. Mro¿ka
Emigranci.
Udzia³ w tym sta¿u pozostawi³ niezatarte wra¿enia i, co chyba najistotniejsze, bardzo wzbogaci³ duchowo wszystkich uczestników z ró¿nych miast i zak¹tków dawnych obszarów Rzeczypospolitej. Skarby kultury, ofiarowane nam
w Krakowie, na pewno zostan¹ przekazane rodowiskom Polaków za wschodni¹ granic¹ RP, w których ¿yjemy i pracujemy, pos³u¿¹ zachowaniu i rozwojowi
naszej to¿samoci narodowej.
Ogromn¹ wdziêcznoæ za organizacjê tej wspania³ej akcji nale¿y wyraziæ
przede wszystkim Panu Prezesowi prof.
Aleksandrowi Kojowi, Pani Dyrektor Krystynie G¹sowskiej, Pani Eryce Drelicharz, a za ich porednictwem wszystkim Osobom i Instytucjom, które umo¿liwi³y realizacjê sta¿u na tak wysokim poziomie!
dr Andrzej Otko
Lwów
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Zapamiêtajmy
l We Lwowie przebywa³ w listopadzie
1995 r. i wystêpowa³ przed polsk¹ publicznoci¹ 22-osobowy m³odzie¿owy
zespó³ piewaczo-taneczny z Niedzicy.
Podró¿ ta, której celem by³o poznanie
przez m³odych ze Spiszu bogactwa polskiej spucizny historycznej we Lwowie,
a z drugiej strony przybli¿enie lwowiakom ma³o im znanego zak¹tka na po³udniu Polski  wynik³a z inicjatywy dra Tadeusza M. Trajdosa (zamieszka³ego
w Warszawie), historyka zainteresowanego problematyk¹ polskich kresów 
wschodnich i po³udniowych oraz staraniem p. Marii Waniczkowej, dyrektorki
Gminnego Orodka Kultury w Niedzicy i
zarazem kierowniczki tego zespo³u. M³odzi Spiszacy dali wystêp w obu szko³ach
lwowskich i zapoznali siê z piêkn¹ kart¹
polskiej historii. Podró¿ tê opisa³ dr Trajdos na ³amach Miesiêcznika Ziem Górskich Hale i Dziedziny nr 9/95.
l Nauczyciele z Nowego S¹cza udali
siê do Strzelczysk, by nawi¹zaæ kontakt
z tamtejsz¹ szko³¹ polsk¹. Efektem tych
odwiedzin by³a wakacyjna wymiana grup
uczniowskich: 50 dzieci z Nowego S¹cza pojecha³o do Strzelczysk, a 30 polskich dzieci do Nowego S¹cza.
l W Nowym S¹czu przebywa³a grupa
polskiej m³odzie¿y ze Stryja, pod przewodnictwem stryjskiego proboszcza, ks.
Jana Nikla. M³odzi gocie byli podejmowani przez w³adze miejskie, spotykali siê
te¿ z m³odzie¿¹ nowos¹deck¹. Przyjê³a
ich Ksieni klasztoru SS. Klarysek w Starym S¹czu, ale g³ówn¹ atrakcj¹ by³ sp³yw
prze³omem Dunajca. O nawi¹zaniu kontaktów miêdzy Nowym S¹czem a Stryjem pisalimy w CL 1/96.
l W Krakowskim Oddziale Wspólnoty Polskiej odby³y siê tego lata dwie
imprezy:
 w czerwcu I Zjazd Przedstawicieli Domów Polskich i Domów Polonii wiata.
Udzia³ wziêli m.in. pp. Emilia Chmielowa
i Stanis³aw Czerkas ze Lwowa oraz Teresa Teterycz z Mocisk.
 w lipcu Sta¿ Zawodowy dla Humanistów (tzw. szko³a letnia), z udzia³em

m.in. osób ze Lwowa, Borys³awia
i Nadwórnej. Program by³ bogaty, ciekawy i urozmaicony, co uczestnicy podkrelali.
Przy okazji wyjaniamy, ¿e za Poloniê uwa¿a siê Polaków na obcych ziemiach: emigrantów, uciekinierów, deportowanych. Natomiast Polacy  autochtoni na terenach za obecn¹, wschodni¹,
pó³nocno-wschodni¹ i po³udniow¹ granic¹, to po prostu  P o l a c y. Stosowanie wobec nich nazwy Polonia jest niestosowna, prosimy o tym pamiêtaæ.
l Grupa cz³onków krakowskiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa
i Kresów Po³udniowo Wschodnich zawioz³a w czerwcu 140 worków i kartonów
 ³¹cznie ok. 1,5 tony darów dla Polaków
w Nowym Miecie (¿ywnoæ, odzie¿,
ksi¹¿ki), Samborze (leki) i Lwowie
(¿ywnoæ, ksi¹¿ki). W Nowym Miecie
gocie spotkali siê z miejscowymi Polakami na Mszy w., odprawionej przez
tamtejszego m³odego proboszcza, ks.
Tomasza Trzebuniê (z Archidiecezji Krakowskiej, rodem z Zakopanego).
l Wobec niezwykle niskiego poziomu
lecznictwa i szpitali po tamtej stronie
wschodniej granicy, TMLiKPW stara siê
w szczególnych przypadkach o umo¿liwienie tamtejszym Polakom nieodp³atne poddanie siê zabiegom i leczenie
w szpitalach polskich. Oddzia³ krakowski Towarzystwa wystara³ siê w ostatnim
czasie o przeprowadzenie: 1. usuniêcia
kamieni ¿ó³ciowych u nauczycielki metod¹ laparoskopii (nie praktykowanej dot¹d w szpitalach po tamtej stronie), w
jednym z podkrakowskich szpitali i jego
kosztem; 2. operacji u 10-letniego ch³opca, w Instytucie Pediatrii w Prokocimiu,
kosztem Wspólnoty Polskiej; 3. rehabilitacji krêgos³upa u 11-letniej dziewczynki zagro¿onej kalectwem, w Sanatorium
w Radziszowie, na koszt Wydzia³u Zdrowia UW w Krakowie.
Wszystkim Intytucjom i Osobom,
które okaza³y niezwyk³¹ ¿yczliwoæ i pomoc  gor¹ce Bóg zap³aæ!

Historia. Pierwsze wiadomoci o wsi Z³oczów,
nale¿¹cej do dóbr królewskich pochodz¹ z 1.
po³owy XV w. W 1442 r. W³adys³aw Warneñczyk
zapisa³ na niej 200 grzywien Jerzemu Strumile
z Dymoszyna, a rok póniej 100 grzywien Micha³owi z Buczacza. W po³owie stulecia Jakub
z Sienna sp³aci³ sumy zastawne i Sieniñscy stali
siê panami dziedzicznymi wsi. Stanis³aw Sieniñski w r. 1523 uzyska³ u Zygmunta I miejskie prawo magdeburskie dla Z³oczowa. Jako ostatni
z tej linii rodu sprzeda³ w 1532 r. miasto wraz
z wybudowanym na pocz¹tku stulecia drewnianym zamkiem Jêdrzejowi Górce, kasztelanowi
poznañskiemu. Nowy w³aciciel, ze wzglêdu na
zubo¿enie mieszkañców spowodowane czêstymi napadami nieprzyjacielskimi, uwolni³ Z³oczów
od wszelkich danin w 1537 r. Górkowie dbali
o Z³oczów, umocnili zamek i obwarowania miejskie oraz osiedlili w miecie Ormian, którzy o¿ywili je prowadz¹c handel i uprawiaj¹c sadownictwo. Dla Ormian ufundowali Górkowie koció³
dzi ju¿ nieistniej¹cy. Syn Jêdrzeja, Stanis³aw
Górka, otrzyma³ dla Z³oczowa od Zygmunta Augusta przywilej na jarmark doroczny, a po mierci Stanis³awa, dobra z³oczowskie odziedziczy³a
jego siostra, Barbara Czarnkowska. Od Czarnkowskich w 1598 r. naby³ je Marek Sobieski, potwierdzi³ on wszystkie nadane poprzez poprzednich w³acicieli przywileje i rozpocz¹³ budowê
kocio³a parafialnego w 1604 r. Budowê ukoñczy³ syn, Jakub Sobieski i w 1624 r. erygowa³
i uposa¿y³ parafiê. W latach 16341636 wybudowa³ nowy zamek w p³d.-wsch. czêci miasta,
na innym ni¿ dawny miejscu, i ufundowa³ klasztor reformatów.
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W Krakowie
i dalej
Notatki
u W maju zosta³a ods³oniêta w kociele
b³og. Jadwigi Królowej w Krakowie tablica, upamiêtniaj¹ca Harcerzy Obrony
Lwowa 1939 r. Tablicê ufundowali
cz³onkowie Krêgu Obrony Lwowa
1939 r. Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Koció³ parafialny b³. Jadwigi na Krowodrzy pe³ni rolê kocio³a garnizonowego
¯o³nierzy Polskiej Armii Krajowej Kresów
Wschodnich. Proboszczem-kapelanem
jest ks. pra³at Jan Dziasek.
u Wis³a jest królow¹ polskich rzek i osi¹
naszej ziemi. Nic dziwnego wiêc, ¿e wygnani ze wschodniej rubie¿y tej ziemi,
wyznaczaj¹ sobie spotkania u róde³
królewskiej rzeki.
 W maju tego roku spotkali siê
w Wile na swoim IV Zjedzie Brodzianie. Niestrudzon¹ animatork¹ tego rodowiska jest dr Stanis³awa Valis-Schyleny, zamieszka³a w Wile.
 W czerwcu, nie opodal  w Ustroniu, mia³ miejsce X Jubileuszowy Miêdzynarodowy Kole¿eñski Zjazd Tarnopolan. Jego organizatorem (tak jak i poprzednich spotkañ) by³ mgr Wac³aw
Obuchowicz zamieszka³y w Krakowie.
u 30 czerwca w Warszawie zmar³
przedwczenie (73 lata) nieod¿a³owany
Witold Szolginia, z zawodu architekt,
pracownik naukowy w zakresie urbanistyki i architektury. Przede wszystkim
jednak by³ piewc¹ Lwowa  wypowiada³
siê proz¹ (niezapomniany Dom pod
¿elaznym lwem), wierszem, tak¿e w ba³aku pisanym, ¿ywym s³owem (niedzielne felietony lwowskie w warszawskim
Radiu, popularnej trójce) i rysunkiem, a
równie¿ opracowaniami popularno-naukowymi. Szersze omówienie tej niezwyk³ej postaci, pióra Jerzego Masiora zamiecimy w nastêpnym numerze CL.
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u W lipcusierpniu by³a czynna w krakowskim Pa³acu Sztuki przy pl. Szczepañskim wystawa p.t. I ci¹gle widzê
ich twarze. Fotografia ¯ydów Polskich. Ogromna kolekcja, zebrana w
ca³ej Polsce i za granic¹ (Izrael, USA)
zawiera³a tak¿e zdjêcia ¯ydów lwowskich ró¿nych stanów (m.in. z wystêpów
Jung Teater w teatrze Coloseum we
Lwowie w 1935 r.), z Drohobycza i Truskawca, Z³oczowa i Brodów, Ko³omyi
i Horodenki. Zwraca³y uwagê zdjêcia
wiejskiej i ma³omiasteczkowej biedoty,
wykonywane przez wêdrownego fotografa ¿ydowskiego.
u Metropolita lwowski ks. Arcybiskup Marian Jaworski przebywa³ na
prze³omie sierpnia i wrzenia b.r. w Stanach Zjednoczonych. Spotka³ siê tam
m.in. z Poloni¹ Amerykañsk¹ w Detroit i
Chicago. Z tej okazji wydano tam dwujêzyczn¹ (polsko-angielsk¹) J e d n o d n i
ó w k ê, w której a¿ 1/3 zajmuj¹ przedruki
z nru 1/95 naszego kwartalnika: Archidiecezja Lwowska dzisiaj i fragmenty listu pasterskiego Abpa Bilczewskiego O
mi³oci Ojczyzny. Cieszymy siê z tego,
ale czy nie nale¿a³o  jak nakazuje dobry
obyczaj  podaæ ród³a przedruku?
u Znakomity pisarz, lwowianin z urodzenia i poczucia, zamieszka³y od II wojny w
Krakowie, Stanis³aw Lem zosta³ udekorowany Orderem Or³a Bia³ego, najwy¿szym cywilnym odznaczeniem polskim.
Uroczystoæ wrêczenia orderu odby³a siê
na Zamku Wawelskim w dniu jego 75.
urodzin, 12 wrzenia. Gratulujemy!
u Literack¹ Nagrodê Nobla za rok
1996 otrzyma³a poetka Wis³awa Szymborska, rodem z Wielkopolski, zamieszka³a od kilkudziesiêciu lat w Krakowie.
Cieszymy siê i gratulujemy!
Przypomnijmy, ¿e podobnie jak
obecna laureatka, do nagrody Nobla od
kilku lat kandydowa³ wielki poeta ze
Lwowa rodem, Zbigniew Herbert.
u Re¿yser filmowy Andrzej ¯u³awski,
który mieszka i pracuje we Francji, otrzyma³ tam komandoriê orderu Arts et
Lettres. Andrzej ¯u³awski urodzi³ siê
w 1940 r. we Lwowie, jest synem Miros³awa, pisarza, a wnukiem Jerzego

¯u³awskiego, autora g³onych niegdy
powieci, m.in. Na srebrnym globie.
Rodzina ¯u³awskich by³a zwi¹zana
z Dobromilem. A. ¯u³awski nakrêci³
ostatnio w Polsce film Szamanka, otoczony aur¹ skandalu, ze wzglêdu na pe³ne brutalnoci sceny erotyczne.
u Senat Akademii Rolniczej w Krakowie
obdarzy³ doktoratem h.c. Witolda Niewiadomskiego, emerytowanego profesora Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie, za³o¿yciela Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych.
Prof. Niewiadomski urodzi³ siê we Lwowie przed 85 laty, studiowa³ na Uniwersytecie Jagielloñskim. Po wojnie los rzuci³ go najpierw do Wroc³awia, potem do
Olsztyna. Jest jednym z najwybitniejszych polskich autorytetów w dziedzinie
uprawy roli.
u Krakowski Dziennik Polski publikuje
co tydzieñ pomys³owe wywiady 
z dziadkiem (lub babci¹) oraz wnukiem
(lub wnuczk¹).
 W nrze 132/96 (autorka E. Borek)
parê tê stanowili prof. Krystyna Moszumañska-Nazar i jej 18-letni wnuk Filip
Nazar. Znakomita kompozytorka jest
z urodzenia i wychowania lwowiank¹,
i ju¿ we Lwowie rozpoczê³a muzyczn¹
edukacjê. Studia ukoñczy³a w Krakowie
(jej mistrzem by³ Stefan Wiechowicz), a
sama jest od lat profesorem tutejszej
Akademii Muzycznej, by³a te¿ jej parokrotnym rektorem. Pani Krystyna doliczy³a siê w swojej rodzinie a¿ 10 osób
(od Lwowa po Kraków), zajmuj¹cych siê
muzyk¹. Na koñcu tej listy (chronologicznie) jest Jej synowa, Joanna WnukNazarowa, dyrygentka, obecnie pani dyrektor Filharmonii Krakowskiej. Warto
nadmieniæ, ¿e ojcem pani Joanny by³
wybitny pisarz W³odzimierz Wnuk, którego korzenie po mieczu tkwi³y w S¹dowej
Wiszni, za po k¹dzieli w Zakopanem.
 W nrze 156/96 (autorka A. Malatyñska-Stankiewicz) spotykamy siê z wybitnym dyrygentem i kompozytorem, prof.
Jerzym Katlewiczem i jego 5-letni¹
wnuczk¹ Zuzi¹ Dziadowiec. Sam pan
Jerzy urodzi³ siê w Bochni, ale ca³a rodzina  jak wspomina  pochodzi ze
Lwowa. Dziadek by³ nadleniczym na
Wschodzie, ojciec organist¹, który prak-

Jan Sobieski odziedziczywszy po ojcu Z³oczów zniszczony w czasie wojen kozackich,
odbudowa³ miasto. Lubi³ te¿ bardzo swoj¹ z³oczowsk¹ forteczkê, gdzie zak³ada³ obozy i sk¹d
wyrusza³ na wyprawy wojenne. W 1672 r. zamek
zosta³ po szeciodniowej za¿artej obronie opanowany przez armiê tureck¹ Kapudana baszy.
W 1675 r. Tatarzy dwukrotnie próbowali zdobyæ
zamek, lecz zdo³a³ go obroniæ Stanis³aw Jab³onowski z ma³¹ garstk¹ wojska. Ju¿ jako król wybudowa³ Jan III na obrze¿u miasta koció³ i klasztor bazylianów.
Syn Jana III, królewicz Jakub, ok. 1730 r.
sprowadzi³ do Z³oczowa pijarów i postawi³ im
koció³ i kolegium. W latach 17651767 naucza³
tam gramatyki ks. Onufry (Andrzej) Kopczyñski,
póniejszy autor podrêcznika gramatyki polskiej, napisanego na polecenie Komisji Edukacji
Narodowej. Po mierci królewicza Jakuba, dobra z³oczowske przesz³y na jego córkê, Mariê
Karolinê de Bouillon, od której w 1740 r. odkupi³
je Micha³ Kazimirz Radziwi³³ Rybeñko. Dobra
te sta³y siê przedmiotem ostrego zatargu o spuciznê po Sobieskich z Janem Tar³¹, od którego
królewicz Jakub po¿yczy³ znaczn¹ sumê na nich
zahipotekowan¹. Na pocz. 1744 r. dosz³o na tym
tle do wojny domowej, zakoñczonej zdobyciem
Z³oczowa przez Radziwi³³a. W 1772 r. dobra z³oczowskie otrzyma³ Karol Stanis³aw Radziwi³³
Panie Kochanku w stanie takiego zad³u¿enia,
¿e w 1789 r. utraci³ je na mocy wyroku s¹dowego. Dosta³y siê wtedy El¿biecie Sapie¿ynie. Po
zajêciu Z³oczowa przez wojska austriackie w
1772 r. przesta³o obowi¹zywaæ prawo magdeburskie. Zniesione zosta³y klasztory reformatów
i pijarów, zamkniête kolegium, a kocio³y klasztorne zamienione na magazyny. Miasto zaczê³o podupadaæ, a wielki po¿ar w 1798 r. dokona³ reszty. W 1801 r. Z³oczów, oddzielony od poradziwi³³owskiej masy spadkowej, naby³ £ukasz
Komarnicki herbu Sas, radca apelacyjny ze
Lwowa. W rêkach Komarnickich miasto pozosta³o do 1868 r.
Ze Z³oczowa pochodzi³ Józef Demetrykiewicz (18691940), prehistoryk zajmuj¹cy siê
g³ównie archeologi¹ pradziejow¹ Ma³opolski,
profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz kusztosz i dyrektor Muzeum Archeologicznego
w Krakowie.
W Z³oczowie urodzi³ siê tak¿e ks. biskup
Wac³aw wierzawski, profesor teologii liturgii
i rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, od 1992 r. biskup ordynariusz sandomierski.
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tykowa³ w lwowskiej Katedrze £aciñskiej, potem osiad³ w Bochni i tam siê
o¿eni³. Inni cz³onkowie rodziny po wysiedleniu zatrzymali siê na l¹sku i w Gdañsku. Katlewicz by³ kolejno dyrektorem filharmonii w Poznaniu, Gdañsku i Krakowie, obecnie jest profesorem tutejszej
Akademii Muzycznej. ¯ona i jedna z jego
córek zwi¹za³y siê z Capell¹ Cracoviensis (¿ona piewa³a, córka gra na skrzypcach), stworzon¹ i prowadzon¹ od dziesiêcioleci przez dyr. Stanis³awa Ga³oñskiego (rodem z Trembowli).
 W nrze 174/96 ta sama autorka
rozmawia ze znanym w Krakowie fotografem panem Paw³em Bielcem i jego
wnukiem Piotrem Sadusiem, parokrotnym stypendyst¹ Funduszu na rzecz
Dzieci Wybitnie Uzdolnionych. Pan
Pawe³, który ma dzi 95 lat (i nadal jest
czynny we w³asnym zak³adzie fotograficznym) pochodzi z wojew. lwowskiego i
do lat dojrza³ych mieszka³, uczy³ siê i
pracowa³ we Lwowie. Po II wojnie, w
wieku lat 50 ukoñczy³ krakowsk¹ ASP, i
nadal z zapa³em oddaje siê malarstwu.
Sta¿ ma niema³y  czterdziestopiêcioletni. Jego piêkne obrazy mo¿emy ogl¹daæ
m.in. na wystawie zak³adu przy pl. Inwalidów 6. Widzimy tam te¿ zdjêcie z czasów studenckich Karola Wojty³y, który
w firmie Bielec siê fotografowa³.

KULTURA
NAUKA
Homagium Leopoli
W numerze 1/95 naszego kwartalnika zamiecilimy informacjê o jednym z czo³owych wydarzeñ ROKU LWOWSKIEGO 94 w Krakowie  koncercie Homagium Leopoli, wykonanym w dniu 24 listopada 1994 roku przez
Capellê Cracoviensis. 15 wrzenia br. koncert
ten (z ma³ymi zmianami) zosta³ odegrany
w Katedrze Lwowskiej, a dzieñ wczeniej
w Przemylu. Capell¹ Cracoviensis dyrygowa³ tym razem Józef Radwan. Poni¿ej przypominamy krakowsk¹ prapremierê koncertu
sprzed 2 lat.
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Rok Lwowski obchodzony w Krakowie w 1994 roku doczeka³ siê przepiêknego uwieñczenia w postaci koncertu
dzie³ kompozytorów ze Lwowa rodem,
pod tytu³em H o m a g i u m L e o p o l i.
Dziêki wspó³pracy Capelli Cracoviensis,
Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie,
Urzêdu Miasta Krakowa oraz tutejszego
oddzia³u TMLiKPW, 24 listopada 1994
w sali Filharmonii Krakowskiej uda³o siê
zrealizowaæ to donios³e wydarzenie muzyczno-poetyckie, rozbrzmiewaj¹ce pod
batut¹ za³o¿yciela i dyrektora Capelli
Cracoviensis Stanis³awa Ga³oñskiego,
oraz Stanis³awa Krawczyñskiego.
Instrumentaln¹ skarbnicê dwiêków
otworzyli przed licznie zgromadzonym
audytorium Gospodarze wraz z solist¹skrzypkiem Maciejem Czepielewskim.
Spotkanie zosta³o otwarte odpiewaniem przez Andrzeja Hiolskiego hymnu
liczna Gwiazdo Miasta Lwowa, poczem kwintet smyczkowy wykona³ napisane w 1988 roku Preludium Chora³owe Wojciecha Kilara. Nastêpn¹ pozycjê
koncertu stanowi³o wiatowe prawykonanie Krajobrazów Serdecznych Stanis³awa Machla, zainspirowanych poezj¹
Witolda Szolgini, której recytatorski popis da³a Marta Jurasz wraz z Krzysztofem Stawowym. Ostatni utwór pierwszej
czêci koncertu, to równie¿ wiatowe
prawykonanie Cantus Humilis Andrzeja Nikodemowicza, podobnie oparte na
lwowskiej poezji (poemat Grudki kadzid³a Beaty Obertyñskiej).
Po przerwie krakowianie us³yszeli
Symfoniê na Orkiestrê Smyczkow¹
Stanis³awa Skrowaczewskiego, oraz kolejne tego dnia prawykonanie  Fresk III
Lwowski Krystyny Moszumañskiej-Nazar, zawieraj¹cy wplecione fragmenty
licznej Gwiazdy i pieni W dzieñ deszczowy i ponury. Nastêpn¹ prapremierê Serenata Leopolitana per Archi zaprezentowa³ Andrzej Kurylewicz. Oto co
mówi o swej serenadzie sam Autor:
... Filipówka. Z góry od Zielonej,
w ostrym s³oñcu sp³ywa nieg. Naprzeciw bukowy las. Wzd³u¿ chodnika po
strumyku topniej¹cego niegu p³ynie
³ódeczka wystrugana z kory. Ch³opiec
zajêty w³asnymi mylami, strzeg¹cy w³anie tej ³ódeczki, to ja. W dali koció³
Bernardynów, koszary 40. Pu³ku Piechoty, zgrzyt tramwaju na Szymonowiczów.

Serenada jest o tym. Po latach te¿ o wielu innych rzeczach...
Ukoronowan¹ przez standing ovation uroczystoæ zamkn¹³, równie¿ specjalnie na tê okazjê napisany koncert
skrzypcowy Leopolis Bogus³awa Schaeffera, bazuj¹cy na chora³ach Salve Regina, Laudate dominum oraz Da pacem Domine.
Wokalne oblicze uroczystej imprezy
ukaza³y soprany Klaudii Cielik i Katarzyny Waradzyn, mezzosoprany Bo¿eny
Ciszek i Agnieszki Monasterskiej, wspomniany ju¿ s³awny lwowski baryton Andrzej Hiolski, tenor Marek Krzywoñ, wreszcie Chór Madrygalistów.
Jerzy Micha³ Bo¿yk
* * *
Nie od rzeczy wydaje siê zanotowanie dla historii okolicznoci powstania
koncertu Homagium Leopolis.
Pomys³odawc¹ by³ Andrzej Chlipalski (od niego pochodzi te¿ tytu³ koncertu), a swego poparcia z ca³ym entuzjazmem udzieli³a pani prof. Krystyna Moszumañska-Nazar. Ustalono listê kompozytorów oraz zwrócono siê do pani
dyrektor Filharmonii Krakowskiej Joanny
Wnuk-Nazarowej, która przyrzek³a udostêpniæ nieodp³atnie salê Filharmonii,
za jako wykonawcê koncertu zaproponowa³a Capellê Cracoviensis z jej dyrektorem p. Stanis³awem Ga³oñskim. Dyr.
Ga³oñski do idei odniós³ siê z równym
entuzjazmem (sam pochodzi z Ma³opolski Wschodniej). W lecie 1993 wspólnie
wystosowano listy do siedmiu kompozytorów: Towarzystwo Mi³oników Lwowa
przedstawi³o probê o skomponowanie
utworu dedykowanego Lwowowi, za
Capella Cracoviensis okreli³a warunki
odtwórcze.
Po kilku miesi¹cach otrzymano piêæ
utworów specjalnie skomponowanych,
od Andrzeja Kurylewicza, Stanis³awa
Machla, Krystyny Moszumañskiej-Nazar, Andrzeja Nikodemowicza i Bogus³awa Schaeffera. Wojciech Kilar i Stanis³aw Skrowaczewski wskazali jedynie
swoje dawniejsze utwory. Wszyscy kompozytorzy potraktowali wykonanie swoich utworów honorowo.
Karol Odrycki

Zabytki. Dawny koció³ parafialny o renesansowych cechach stylowych, zbudowany w latach
16041620, w 1838 r. zamieniono na cerkiew
greckokatolick¹. W podziemiach znajduj¹ siê
groby macochy i sióstr króla Jana III. Koció³
popijarski, barokowy, z fasad¹ dwuwie¿ow¹
(jedna wie¿a niedokoñczona) i gmach kolegium,
zbudowane w 1731 r. Gdy dawny koció³ parafialny oddany zosta³ na cerkiew, przeniesiono tu
parafiê rzymskokatolick¹ i w 1839 r. rekonsekrowano wi¹tyniê p.w. Wniebowziêcia NP Marii.
W dzwonnicy umieszczono wówczas dzwon odlany w 1693 r., ufundowany przez Jana III dla
kocio³a parafialnego.
Cerkiew p.w. w. Miko³aja z koñca XVI w.,
gruntownie odrestaurowana w 1765 r. Cerkiew
murowana z po³. XIX w., stoj¹ca na miejscu starej cerkwi drewnianej. Bo¿nica, jedna ze skromniejszych na terenie Podola. Nagrobki z XVII
XVIII w. na starym cmentarzu.
Zamek wybudowany w latach 16341636,
przez nieznanego architekta, zgodnie z wymogami ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej. Za³o¿ony
na planie czworoboku otoczonego wysokimi
wa³ami, z piêciobocznymi bastionami na naro¿ach. Brama wjazdowa w piêtrowym budynku
wbudowanym w kurtynê pó³nocn¹. Na kwadratowym dziedziñcu o boku 110 x 110 m, po zachodniej stronie piêtrowy pa³ac mieszkalny w
stylu renesansu w³oskiego. Przy boku p³d. piêtrowy pawilonrotunda z dwoma parterowymi
przybudówkami; pa³ac chiñski, postawiony
przez królewicza Jakuba. W 1834 r. zamek wydzier¿awiony zosta³ na koszary wojskowe. W
1872 r. naby³ go rz¹d austriacki i przeznaczy³ na
wiêzienie, którym pozostawa³ do niedawna. Po
1980 r. przekazany zosta³ Lwowskiej Galerii
Obrazów i rozpoczêto w nim prace konserwatorskie.
Czasy obecne. Popijarski koció³ parafialny
czynny by³ bez przerwy. D³ugoletnim proboszczem by³ w nim ks. Jan Cieñski, potajemnie
konsekrowany na biskupa, co ujawnione zosta³o
dopiero po mierci ks. Cieñskiego ( 1991).
Obecnym proboszczem jest ks. Jan Buras,
wspomagany przez o. Kamila Dziedzica, bernardyna, i siostry zakonne. W Z³oczowie dzia³a
Oddzia³ Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej, zrzeszaj¹cy ok. 100 osób. Od 1994
r. w szkole nr 1 s¹ klasy polskie.
M.T.
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Ksi¹¿ki
& Ukaza³ siê trzeci tom Materia³ów
do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej (wyd. Miêdzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie, 1995). Tom ten zawiera w wiêkszoci prace studentów historii sztuki UJ, którzy od kilku lat prowadz¹ systematyczne inwentaryzacje
kocio³ów Ma³opolski Wschodniej (dwa
poprzednie tomy zosta³y przygotowane
przez pracowników naukowych UJ i Wawelu, tak¿e w tym tomie pisz¹ prof. J.
Ostrowski i dr P. Krasny). Opracowanie
ka¿dego z 17 obiektów sk³ada siê z
trzech czêci: 1. opis, który przedstawia
historiê zabytku, omówienie jego architektury, stan zachowania budowli i jej
wyposa¿enia (dawnego i zachowanego); 2. dokumentacja: indeksy i biografia; 3. dokumentacja fotograficzna, potraktowana w czêci porównawczo: stan
dawny i obecny  tu ujawnia siê w sposób dobitny tragedia ostatniego pó³wiecza i sowieckie (zreszt¹ nie tylko sowieckie) barbarzyñstwo.
Ca³oæ przygotowano oczywicie
pod kierownictwem prof. Jana Ostrowskiego z UJ (zarazem dyrektora Muzeum Wawelskiego), który jest redaktorem ca³ej serii Materia³ów. Wywiad
z Profesorem na ten w³anie temat zamiecilimy w CL 1/96.
A oto omówione w III tomie kocio³y:
Jaworów oraz Bonów, Bruchnal, Krakowiec, Lipina i Mu¿y³owice  wszystkie
ko³o Jaworowa; S¹dowa Wisznia oraz
Bar, Milatyn, Milczyce, Stojañce i Twierdza  wszystkie k. S¹dowej Wiszni; Dobromil, Nowe Miasto oraz B³ozew Górna
i Czyszki  oba k. Nowego Miasta.
& Ukaza³ siê oczekiwany II tom mate-

ria³ów p.t. Sztuka Kresów Wschodnich. S¹ to materia³y z drugiej sesji
naukowej historyków sztuki, która odby³a siê w Krakowie w maju 1995 r.  pisalimy o niej w nrze 34/95 naszego
kwartalnika. Tom zosta³ ³adnie wydany
(na szczêcie bez zbêdnego luksusu,
jaki dzi w modzie) przez Instytut Historii
Sztuki i Ko³o Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ w oficynie Text (Kraków
1996).
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Czekamy niecierpliwie na tom III
z tegorocznej sesji (X.1996). Napiszemy
o niej szerzej w nastêpnym numerze.

& Ci¹gle za ma³o wiemy o Galicji
pierwszej po³owy XIX wieku, tzn. z czasu, gdy nasza, po³udniowa czêæ Polski,
wcielona do Austrii w I rozbiorze (1772),
zosta³a z jednej strony poddana wszechogarniaj¹cym przemianom, prowadz¹cym do stopniowej uniformizacji z innymi
krajami cesarstwa (czyli przede wszystkim z w³aciw¹ Austri¹, a tak¿e z np.
Czechami), czego wa¿nym elementem
by³a germanizacja narodu  z drugiej
za strony by³a miejscem budz¹cego siê
buntu, myli niepodleg³ociowej i ruchów
spo³ecznych. Sytuacja i wydarzenia
w Galicji tych czasów zosta³y przyæmione histori¹, która toczy³a siê w zaborze
rosyjskim. Ze szko³y i lektur jestemy
wszak dobrze zaznajomieni  i s³usznie
 z wypadkami, zwi¹zanymi z Kociuszk¹, Napoleonem, z Powstaniem Listopadowym, z uciskiem w Królestwie Kongresowym, znamy nawet nazwiska carskich
wielkorz¹dców w Warszawie. I prawie
nic lub ma³o o historii lokalnej, przecie¿
nie mniej wa¿nej i interesuj¹cej.
Dlatego witaæ nale¿y ka¿d¹ now¹ publikacjê, która przybli¿a nas do poznania
historii, rozgrywaj¹cej siê w tamtej epoce miêdzy Bia³k¹ a Zbruczem. Tak¹ w³anie jest ksi¹¿ka, napisana przez Mariana Stolarczyka p.t. Dzia³alnoæ lwowskiej Centralnej Rady Narodowej
(wyd. WSP w Rzeszowie, 1994).
Szczególne znaczenie lwowskiej
CRN, powsta³ej w 1848 r. polega m.in.
na tym, ¿e utworzy³a j¹ polska inteligencja, która tym samym po raz pierwszy w
dziejach wyst¹pi³a na widowni ¿ycia politycznego, jako samodzielna i kierownicza si³a narodu. Wspomaga³o j¹ mieszczañstwo, wypieraj¹c wspólnie z ni¹
wp³ywy polityczne arystokracji i ziemiañstwa. Poczynania lwowskich demokratów mia³y prowadziæ od zniesienia pañszczyzny, do odzyskania niepodleg³oci
przez Polskê.
Wielk¹ wartoci¹ ksi¹¿ki Stolarczyka
jest dla zwyk³ego czytelnika (nie naukowca) przedstawienie w dwóch pierwszych rozdzia³ach dziejów, struktury i gospodarki Galicji przed 1848 rokiem.
Trzeba dodaæ, ¿e g³ówn¹ (przynajmniej

pod wzglêdem ilociowym) podstaw¹
ród³ow¹ by³y dla autora zasoby ossoliñskie, przetrzymywane nadal we Lwowie.
Warto poinformowaæ, ¿e tego samego okresu I po³owy XIX wieku we Lwowie
dotycz¹ wczeniej wydane ksi¹¿ki:
Aleksander Batowski: Diariusz wypadków 1848 roku, Ossolineum 1974;
Boles³aw £opuszañski: Stowarzyszenie Ludu Polskiego, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1975.

& W ubieg³ych latach pokaza³a siê ca³a
seria wspomnieñ profesorskich. Zosta³y spisane przez profesorów uczelni
lwowskich, którzy po wygnaniu ze swego miasta i zamkniêciu macierzystych
uczelni, zasilili  z koniecznoci  uniwersytety, akademie i politechniki w centralnej czêci kraju i na ziemiach zachodnich, niejedn¹ z nich stawiaj¹c na nogi.
Wspomnienia te obejmuj¹ wiêc dwie
epoki, dwa wiaty. Przypomnijmy chronologicznie autorów niektórych z nich:
Stanis³aw Laskownicki (wyd. 1970),
medycyna, po wojnie w Krakowie, Wit
Rzepecki (1970), medycyna, w Zakopanem, Alicja Dorabialska (1972), chemia, w £odzi, Stanis³aw Nahlik (1987),
prawo, w Krakowie, Jan Ernst (1988),
geografia, w Warszawie, Tadeusz Kielanowski (1988), medycyna, w Lublinie,
Bia³ymstoku i Gdañsku, Eugeniusz Romer (1988), geografia, w Krakowie, Marian Tyrowicz (1988), historia, w Krakowie, Stefan wie¿awski (1989), filozofia, w Lublinie, Alfred Jahn (1991), geografia, we Wroc³awiu, Hugo Steinhaus
(1992), matematyka, we Wroc³awiu, Kazimierz Smulikowski (1994), geologia,
w Poznaniu i Warszawie.
Ostatnio otrzymalimy ksi¹¿kê, napisan¹ przez entomologa (entomologia 
ga³¹ zoologii, zajmuj¹ca siê owadami),
profesora i b. rektora AWF w Gdañsku,
Tadeusza Riedla. Autor pochodzi ze znanej lwowskiej rodziny kupieckiej, a poniewa¿ urodzi³ siê w roku 1933, nie mo¿e
mieæ w³asnych profesorskich, a bodaj
asystenckich wspomnieñ z przedwojennych czasów. Swoj¹ ki¹¿kê zatytu³owa³
wiêc: We Lwowie. Relacje.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci.
Pierwsza, to informacje zebrane z ró¿nych publikacji na temat martyrologii i
przeladowañ lwowskich pracowników

nauki w latach II wojny wiatowej. Ta
czêæ ksi¹¿ki jest o tyle po¿yteczna, ¿e
zainteresowany czytelnik nie musi sam
tych informacji poszukiwaæ  tu ma je
zebrane i dobrze usystematyzowane.
Czêæ druga, nazwana Miscellanea
podaje w kilku rozdzia³ach m.in. równie¿
zebrane informacje o miecie, jego wa¿nych obiektach i instytucjach, a nawet o
tenisistach. Nas atoli najbardziej interesuj¹ te rozdzia³y, w których autor zamieszcza w¹tki dot¹d nie publikowane:
o pewnej, znanej z w³asnej pamiêci i rodzinnych opowiadañ  czêci spo³eczeñstwa lwowskiego, o swojej mieszczañsko-inteligenckiej sferze, o rodzinie i jej dziejach w ubieg³ych stu latach,
o znajomych i ¿yciu towarzyskim,
o swoich ulicach. I wreszcie o wygnaniu z rodzinnego miasta. Najbardziej
wiêc zainteresowa³a nas w t e j ksi¹¿ce
p r y w a t n a historia Autora, ilustrowana prywatnymi zdjêciami.
Za rzecz historycznie wa¿n¹ i polecan¹ do naladowania nale¿y uznaæ
przedostatni rozdzia³ ksi¹¿ki: o wieczorach lwowskich, urz¹dzanych w prywatnych domach wroc³awskich w latach
1970. Spotkañ tych  konspiracyjnych w
istocie, a odbywa³y siê ich setki w ca³ej
Polsce, tak¿e w Krakowie  nie mo¿na
zapomnieæ, bo wyda³y piêkne owoce.
Pamiêæ o nich nale¿y utrwaliæ.

& W poprzednim numerze naszego pisma prof. Henryk Kubiak pisa³ o wykopaliskach w Staruni, z których s³ynny mamut trafi³ do lwowskiego Muzeum Dzieduszyckich. Warto wiêc poinformowaæ,
¿e Wydawnictwo Lubelskie Nowe opublikowa³o niedawno (1994) interesuj¹c¹
ksi¹¿kê prof. Gabriela Brzêka z AR
w Lublinie, p.t. Muzeum im. Dzieduszyckich i jego twórca. Twórc¹ tym by³
hr. W³odzimierz Dzieduszycki (1825
1899), w³aciciel wielkich maj¹tków
w Ma³opolsce Wschodniej, m.in. Poturzycy (ordynacja k. Sokala) i Pieniak (w
Z³oczowskiem), a tak¿e w Kongresówce
i na Ukrainie, oraz dobrze pamiêtanego
pa³acu przy ul. Kurkowej we Lwowie.
W l. 187677 pe³ni³ funkcjê marsza³ka
krajowego. By³ te¿ za³o¿ycielem s³ynnej
szko³y garncarskiej w Ko³omyi.
Muzeum Dzieduszyckich to zbiory
przyrodnicze, a cilej: zoologiczne i pa-
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leozoologiczne. Posiada jednak równie¿
dzia³ geologicznomineralogiczny, a nawet etnograficzny. Swoje kolekcje, zbierane przez lata wielkim wysi³kiem i kosztem, umieci³ Dzieduszycki ok. r. 1870
w gmachu, który zakupi³ i gruntownie
przebudowa³, przy ówczesnej ulicy Teatralnej  potem Rutowskiego, nr 18.
Bardzo interesuj¹ca ksi¹¿ka prof.
Brzêka (autora równie¿ innych biografii
uczonych lwowskich: Benedykta Dybowskiego i Józefa Nussbauma-Hilarowicza)
ma dwa splataj¹ce siê w¹tki: historiê
nauk i zbiorów przyrodniczych we Lwowie i ludzi z nimi zwi¹zanych, oraz historiê kolejnych pokoleñ rodziny Dzieduszyckich  ordynatów poturzyckich i kuratorów lwowskiego muzeum. Ksi¹¿ka zawiera mnóstwo ciekawych szczegó³ów, a
jej wartoæ podnosi du¿a iloæ ilustracji.

& Nie mo¿emy narzekaæ na brak wy-

dawnictw o tematyce wschodnioma³opolskiej. Je¿eli atoli mo¿na co zarzuciæ
tej, swego rodzaju, intelektualnej produkcji, to pewne ograniczenie tematyczne. Trzeba siê cieszyæ z mnogoci publikacji na temat historii nauki, kultury i
sztuki, czy historii polityczno-spo³ecznej
(w tej ostatniej dziedzinie pomijaj¹c
wszak¿e prace, obci¹¿one internacjonalizmem, rodem z ubieg³ego pó³wiecza, b¹d neofick¹ europejskoci¹), a
wreszcie z licznych publikacj wspomnieniowych. Odczuwa siê natomiast niedosyt opracowañ mniej spektakularnych
dziedzin ¿ycia: z zakresu gospodarki,
administracji czy owiaty.
Dlatego bardzo nas satysfakcjonuje
ksi¹¿ka autorstwa Jerzego Krawczyka,
wydana przez krakowski Universitas
(1995) p.t. Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 18601918. Chodzi
wiêc o epokê tzw. autonomii galicyjskiej,
kiedy ta prowincja austro-wêgierskiej
monarchii sta³a siê (po niemal 90 latach
germanizacyjnego nacisku) na powrót
krajem polskim, bo administrowanym
przez Polaków, w polskim jêzyku urzêdowym (piszemy o tym szerzej w tym
numerze, w artykule p.t. Dwa teatry).
Ksi¹¿ka przedstawia ró¿ne typy redniego szkolnictwa zawodowego, którego zadaniem by³o przygotowanie pracowników dla przemys³u i rzemios³a, rolnictwa i lenictwa oraz handlu. Epoka

42

autonomiczna da³a istotny postêp w stosunku do poprzedniego okresu zaboru,
tym niemniej Galicja niestety zawsze pozostawa³a w tyle za innymi krajami Austro-Wêgier.
W ksi¹¿ce omówiono kilkadziesi¹t
szkó³ zawodowych, poczynaj¹c od Lwowa i Krakowa, poprzez wszystkie niemal
miasta i miasteczka, a nawet wsie. Ogólnie znane by³y np. szko³y drzewne w Jaworowie i Zakopanem, górnicze w Wieliczce i Borys³awiu, gospodarstwa wiejskiego na Snopkowie czy w Kunicach
lub Albigowej, rolnicze w Dublanach (potem awansowana do roli wydzia³u Politechniki Lwowskiej) i Czernichowie
(k. Krakowa), kowalskie i lusarskie
w Su³kowicach i wi¹tnikach, wielospecjalistyczne szko³y w Ko³omyi czy Drohowy¿u (przy zak³adzie dla sierot fundacji
Skarbków). Ale kto pamiêta dzi szko³ê
koronkarsk¹ w Rudkach (nie tylko w Zakopanem!), koszykarsk¹ w ¯urawnie,
ogrodnicz¹ na Wólce Kapitañskiej (gdzie
to by³o? W obrêbie przedmiecia zamarstynowskiego!), powronicz¹ w Stryju,
pszczelarsk¹ w Przemylanach, robót
kobiecych w Z³otym Potoku, lub szko³ê
szewsk¹ w Uhnowie? I takich by³y dziesi¹tki. Dobrze, ¿e je przypomniano i opisano.
Stefan S. £ukowski

Kronika
r W dniach 915 czerwca odby³y siê

w Tarnowie Dni Lwowa, zorganizowane wspólnie przez tamt. oddzia³ TMLiKPW oraz Urz¹d Wojewódzki i Urz¹d
Miasta Tarnowa. Na program z³o¿y³o siê
kilka koncertów (powtarzanych w ró¿nych punktach miasta, g³ównie w szko³ach, i innych miastach województwa,
w tym w Dêbicy, Bochni i Szczucinie).
Otwarto dwie wystawy: Dziedzictwo
Kresów oraz Wystawa Krajowa we
Lwowie 1894 (ze zbiorów Miêdzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie).
Odby³a siê sesja naukowa p.t. Kultura
i architektura
Kresów
Po³udniowoWschodnich, ale szczytowym punktem
programu sta³o siê uroczyste nadanie
tarnowskiej Szkole Podstawowej nr 9
imienia Orl¹t Lwowskich, o czym donielimy w poprzednim numerze naszego pisma.

r W nrze 3/96 informowalimy o pracach polsko-ukraiñskiej komisji do
spraw podrêczników szkolnych historii i geografii. W Dzienniku Polskim
174/96 cz³onek tej komisji prof. W.A.
Serczyk relacjonuje tegoroczne spotkanie w Kijowie. Przedstawiono tam nowe
podrêczniki ukraiñskie, które zast¹pi³y
wczeniejsze, pe³ne przek³amañ, np. na
temat trwaj¹cej przez 600 lat polskiej
okupacji Lwowa i ¿yciu mniejszoci
ukraiñskiej w II Rzeczypospolitej (choæ
nie wszystkie nowe podrêczniki i encyklopedie usunê³y tego typu bzdury). Za
bardzo pozytywne uznano podrêczniki
autorstwa prof. Sarbieja, pozbawione
natrêtnego subiektywizmu i ideologizowania, uznaj¹c ponadto, ¿e Polacy we
Lwowie byli u siebie, tak jak u siebie byli
Ukraiñcy w Polsce. Okaza³o siê jednak,
¿e sêdziwy prof. Sarbiej zosta³ zaatakowany w swoim kraju  zarzucono mu n a
d m i e r n y obiektywizm. Za to inny
profesor  cz³onek korespondent Polskiej Akademii Nauk (!) Isajewicz pisze o
decyduj¹cej roli pu³ków ukraiñskich w
bitwach pod Grunwaldem, Chocimiem
i Wiedniem. Uzna³ nawet Wincentego
Kad³ubka za apologetê polskich imperialistów. Pisze o przesiedleniu ludnoci
ukraiñskiej z PRL do Ukraiñskiej SSR,
ale ani s³owa o mordowaiu i wygnaniu
rzesz Polaków z Ziem Wschodnich.
Polska strona komisji zakwestionowa³a te sformu³owania, z uwag¹, ¿e strona ukraiñska uwzglêdni je w miarê mo¿liwoci (?). Nastêpne spotkanie ma
odbyæ siê w RP jesieni¹ 1997 r.
r Ukaza³ siê niezwykle starannie opra-

cowany plan miasta Ko³omyi, wg stanu
z 1939 r., jako czêæ zapowiedzianego
przewodnika po tym miecie. Jego autork¹ jest p. arch. Bo¿ena Krupska, zarazem redaktorka czasopisma Gdzie
szum Prutu... (które niebawem przedstawimy naszym Czytelnikom). Plan ten
zosta³ wydany we Wroc³awiu przez Oddzia³ Mi³oników Ko³omyi Pokucie przy
TMLiKPW, oraz piêknie wydrukowany
na kredowym papierze przez Wroc³awskie Zak³ady Graficzne (1996).

r Piosenki lwowskie ciesz¹ siê nie s³abn¹c¹ popularnoci¹, tote¿ wydawnictwo
Beseder w Krakowie, wydaj¹c piew-

nik pt. Toasty i piosenki biesiadne
(1994) na samym wstêpie zamieci³o
Bal u weteranów (a kilka stron dalej
Czerwony pas). Bardzo to sympatyczne, tylko ¿e kto ma³o zorientowany 
a takich coraz wiêcej, nie tylko w temacie lwowskim  nie zrozumie z tego nic
a nic. Po tekcie podano informacjê, ¿e
jest to piosenka sprzed I wojny wiatowej, przebój kabaretu Ul, ale jest to w
istocie dezinformacja. Co to za Ul? Co
to znaczy u weteranów, albo un z Kliparowa? Kto to dzi musi wiedzieæ?
Ca³y tekst jest naturalnie w ba³aku, tylko czy wszyscy musz¹ czuæ te formy jêzykowe?
A wystarczy³o dopisaæ tylko dwa s³owa: piosenka lwowska.

r Polski S³ownik Biograficzny obcho-

dzi³ podwójny jubileusz: 60. rocznicê za³o¿enia oraz ukazania siê stopiêædziesi¹tego zeszytu. PSB powsta³ w Krakowie (i tu jest nadal redagowany i drukowany), ale inicjatywa wydawania takiego
s³ownika zrodzi³a siê w krêgu lwowskich i
krakowskich historyków i badaczy kultury. Pierwszy zeszyt wyda³a Polska Akademia Umiejêtnoci w r. 1935. Obecnie
biegnie litera S.
S³ownik jest wa¿nym materia³em pomocniczym dla wszystkich, zajmuj¹cych
siê histori¹, kultur¹, publicystyk¹, pisarstwem, nawet polityk¹. Jest wiêc i dla naszego kwartalnika bezcennym ród³em
informacji (dysponujemy kompletem!).

r Pani Karolina Lanckoroñska (za-

mieszka³a obecnie w Rzymie) kontynuuje swój cykl Portrety z Pamiêci, publikowany w Tygodniku Powszechnym  pisalimy o tym w poprzednim numerze
naszego kwartalnika. W nrze 28/96 TP
znajdujemy opowieæ o hr. Leonie Piniñskim, profesorze i namiestniku Galicji.
Pani Lanckoroñska opowiada o Piniñskim, opieraj¹c siê na osobistych i
swego ojca, hr. Karola Lanckoroñskiego
wspomnieniach. Przy okazji przywo³uje
inne znakomite osobistoci wschodniej
Ma³opolski, z krêgów elity urodzenia, ducha i urzêdu. Wród nich nasze szczególne zainteresowanie budzi postaæ ks.
Józefa Bilczewskiego, do którego wyboru na lwowsk¹ stolicê arcybiskupi¹ walnie przyczyni³ siê w³anie Leon Piniñski.
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r W parkowym amfiteatrze Radia Kra-

ków (wyjanienie dla nieznaj¹cych Krakowa: tutejsza rozg³onia mieci siê w
dawnej siedzibie hr. Tarnowskich na
Szlaku, a z ty³u pa³acu rozci¹ga siê stary park) odbywaj¹ siê w lecie niedzielne
Poranki Muzyki Wiedeñskiej, wzbogacone wystêpami piewaków, aktorów,
poetów. We wrzeniu mia³a wystêp lwowianka p. Wanda Dobrzycka-Sykut,
która pokaza³a swoje obrazy, a konferansjerzy (D. W³osowicz i B. Sobczuk)
recytowali Jej wiersze. Piêknym gestem
Pani Wandy by³o przekazanie czêci
kwoty ze sprzeda¿y obrazów  na rzecz
polskiej wspólnoty w Nowym Miecie (w
wojew. lwowskim), któr¹ opiekuje siê
krakowski oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich.
W tym numerze przedstawiamy wiersze p. Wandy Sykut.

r Krakowskie Muzeum Historyczne

organizuje w swej siedzibie  pa³acu
Krzysztofory przy Rynku G³ównym  cykl
wystaw Skarbów Krakowskich Klasztorów, wród których nie brak cennych
eksponatów, przywiezionych (a nie repatriowanych) do Krakowa po II wojnie
ze Lwowa i Ma³opolski Wschodniej. W
nrze 2/95 naszego kwartalnika opisywalimy wystawê zbiorów z klasztoru OO
Karmelitów na Piasku (by³a czynna we
wrzeniu 1994).
W IXXI 96 pokazywano w Krzysztoforach zbiory z klasztoru OO. Bernardynów na Stradomiu. Przedmiotom z Ma³opolski Wschodniej powiêcono osobn¹
salê (jedn¹ z piêciu), n.b. najintensywniej wype³nion¹. Przepisujemy fragment
dotycz¹cy tej sali z katalogu wystawy
(pióra J.T. Nowaka):
Pokazano tutaj archiwalia klasztorów
Brze¿any, Fraga k. Rohatyna, Gwodziec k. Ko³omyi, Krystynopol k. Sokala,
Leszniów k. £ucka, Sambor, Zbara¿. S¹
to w wiêkszoci ró¿nego rodzaju akta
klasztorne, kroniki, ksiêgi zmar³ych, inwentarze o du¿ym znaczeniu historycznym. W gablocie powiêconej Sokalowi
znalaz³y siê dodatkowo eksponaty zwi¹zane z kultem cudownego obrazu Matki
Boskiej Sokalskiej, który obecnie znajduje siê w krakowskim kociele. S¹ tutaj
dokumenty króla Zygmunta III Wazy
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i króla Augusta II Sasa, wota w kszta³cie
klêcz¹cych kobiet z XVIII/XIX w. oraz
XVIII-wieczna oprawa modlitewnika
z wizerunkiem cudownego obrazu.
Osobne miejsce zajmuj¹ w tej sali
pami¹tki lwowskie. W gablocie widoczne
s¹ trzy dokumenty królewskie: Zygmunta
Augusta, Zygmunta III Wazy i Jana III
Sobieskiego, oraz dokumenty zwi¹zane
z procesem beatyfikacyjnym i kultem B³.
Jana z Dukli, patrona Lwowa. Obok zaprezentowano w obszernych gablotach
trzy Gradua³y iluminowane przez (...) br.
Józefa z Tymienicy: 1 po³. XVI w. (Matka Boska z Dzieci¹tkiem), 1535 r. (Pok³on Trzech Króli), tak¿e z 1535 r. (Zmartwychwstanie), oraz Psa³terz z 1517 r.
zdobiony przez nieznanego iluminatora
(Król Dawid graj¹cy na dzwonkach).
Porodku sali w przeszklonych gablotach wyeksponowano wspania³¹
kapê i parê dalmatyk z 1 po³. XVIII w.
ofiarowanych przez cesarzow¹ Mariê
Teresê do lwowskiego kocio³a OO. Bernardynów. Z tego te¿ kocio³a pochodzi
pokazywane w osobnej gablocie nakrycie biskupie na klêcznik z 1 po³. XIX w.
Niew¹tpliwie elementem dominuj¹cym w tej sali jest du¿y obraz przedstawiaj¹cy Chrystusa w grobie, namalowany przez Tadeusza Popiela w 1911 r.
Jest to g³ówny fragment panoramy Golgoty stworzonej przez tego artystê dla
kocio³a OO. Bernardynów we Lwowie.
Po II wojnie wiatowej Golgota trafi³a
do Krakowa, gdzie od kilku lat mo¿na j¹
ogl¹daæ w kociele OO. Bernardynów na
Stradomiu w okresie wi¹t Wielkanocnych.
Ostatnim eksponatem jest mapa Prowincji Ruskiej OO. Bernardynów, miedzioryt wiedeñski z oko³o po³. XVIII w.
Zaznaczone s¹ na niej te wszystkie miejscowoci, których pami¹tki, ocalone
i przechowywane w Krakowie, mo¿emy
teraz ogl¹daæ.
Trzeba dodaæ, ¿e równie¿ w innej sali
wystawiono ogromnych rozmiarów ksiêgi liturgiczne, iluminowane przez brata
Józefa z Tymienicy (gradua³ z 1524 r.
i wczeniejszy psa³terz z 2 po³. XV w.),
a obok nich relikwairz b³. Jana z Dukli, patrona Lwowa (z ok. po³ XVIII w.).
Na wystawie niemo¿liwe by³o pokazanie Cudownego Obrazu Matki Boskiej

Sokalskiej (znajduje siê w jednym z o³tarzy kocio³a), ani ca³ej ogromnej Golgoty, pêdzla T. Popiela, poza wspomnianym obrazem Chrystusa w grobie.

Jest co czytaæ (1)
W dzisiejszej Polsce ukazuje siê sporo,
bo dwadziecia kilka czasopism, b¹d dodatków do czasopism, powiêconych Ziemiom
Wschodnim. Przypomnijmy choæby S³owo
Dziennik Katolicki z cotygodniowym dodatkiem Kresy oraz tygodnik Myl Polska z
comiesiêcznym dodatkiem Myl Polska o
Kresach. Do niedawna wychodzi³ £ad z dodatkiem Polakom na Wschodzie (póniej
Katolikom na Wschodzie), tygodnik ten jednak przesta³ siê ukazywaæ.
Najznaczniejsz¹, bo licz¹c¹ kilkanacie
tytu³ów grupê stanowi¹ czasopisma, wydawane przez rodowiska lwowskie i wschodnioma³opolskie. Wród nich kilka oficjalnych,
ogólnie dostêpnych, pozosta³e to czasopisma
rodowiskowe, przewa¿nie organy poszczególnych oddzia³ów Towarzystwa Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
b¹d regionalne, dokumentuj¹ce przesz³oæ i
polskie aspekty teraniejszoci ró¿nych miejscowoci i okolic tamtej Ziemi.
Z tych pierwszych, to przede wszystkim
najstarszy i najwa¿niejszy dwumiesiêcznik,
ukazuj¹cy siê we Wroc³awiu: Semper Fidelis, organ Zarz¹du G³ównego wymienionego
Towarzystwa. Drugi, to te¿ wroc³awski kwartalnik Na Rubie¿y, dokumentuj¹cy zbrodnie
nacjonalistów UPA. Trzeci z tych oficjalnych, to nasz kwartalnik CracoviaLeopolis, koñcz¹cy ju¿ drugi rok swego istnienia.
Kraków jest, po Wroc³awiu, orodkiem,
gdzie ukazuje siê najwiêcej czasopism o treci lwowsko-wschodnioma³opolskiej (tu 4,
a tam 6). Tym krakowskim periodykom powiêcimy dzi uwagê.
* * *
Krakowski Oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Lwowa (a nieco póniej: i Kresów Po³udniowo-Wschodnich) rozpocz¹³ swój organizacyjny byt w lutym 1989, w grudniu za tego¿
roku ukaza³ siê pierwszy numer oddzia³owego
biuletynu, pod skromnym tytu³em Informacje.
Do chwili obecnej otrzymalimy tych numerów 35 (w formacie A5) i, jak siê okaza³o, jego
formu³a wysz³a doæ daleko poza zawê¿aj¹ce
pojêcie informacji. Redaktorem jest od samego pocz¹tku prof. dr Jerzy Kowalczuk,
który do marca b.r. piastowa³ godnoæ prezesa krakowskiego oddzia³u TMLiKPW.

Poza warstw¹ informacyjn¹, która dotyczy³a dzia³alnoci zarz¹du i oddzia³u, spotkañ, prelekcji, wystaw i innych imprez (organizowanych w Krakowie nie tylko przez Towarzystwo, ale i przez inne organizacje i instytucje naukowe, kulturalne lub kocielne), a tak¿e listów do redakcji czy wspomnieñ pomiertnych  w biuletynie zaczê³y siê z czasem ukazywaæ artyku³y na ró¿ne tematy,
wspomnienia, sylwetki zas³u¿onych, fragmenty publikacji, odbitki dokumentów, wiersze. Jeden z numerów powiêcono w ca³oci
Katedrze £aciñskiej we Lwowie, dwa inne spisowi ulic tego miasta.
Ta druga warstwa tematyczna wziê³a w
koñcu górê, a po okresie zwolnionego tempa
ukazywania siê pisma, w tym roku pojawi³o
siê a¿ 6 numerów. Informacje nabra³y charakteru pisma autorskiego: jego redaktor zamieszcza tam ró¿ne wartociowe materia³y,
które utrwalaj¹ i wyjaniaj¹ sporo nieznanych
albo ma³o znanych wydarzeñ i spraw.
* * *
O ile opisane wy¿ej Informacje dotycz¹
g³ównie Lwowa i lwowian, a jedynie marginalnie innych miejscowoci i okolic, o tyle kolejne, ukazuj¹ce siê w Krakowie pismo powiêcone jest jednemu z wa¿niejszych (po Lwowie, Stanis³awowie i Tarnopolu) miast Ma³opolski Wschodniej: Z³oczowowi i Ziemi Z³oczowskiej. Wydaje je pod nieadekwatnie
skromnym tytu³em Biuletyn krakowski Klub
Z³oczowski (pe³na nazwa: wiatowe Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³ Ziemi Z³oczowskiej). Organizacja ta powsta³a w 1990 r. jako
jedno z kó³ regionalnych przy krakowskim oddziale TMLiKPW, ale w r. 1993 usamodzielni³a siê, za w r.
rozpoczê³a druk swego Biuletynu. Dot¹d wysz³o
numerów (format A5)
tego niezwykle ambitnego wydawnictwa, ukazuj¹cego siê w odstêpach paromiesiêcznych,
redagowanego kompetentnie i graficznie
smacznego. Przewodnicz¹cym kolegium redakcyjnego jest p. Roman Maækówka (zarazem prezes Klubu Z³oczowskiego), atoli praca jest tu wzorowo kolektywna. G³ównymi
podporami s¹ (o ile nam wiadomo) pp. Maria
Szymska i Zofia Pogudz.
Biuletyn ma oczywicie tak¿e dwie warstwy: organizacyjno-informacyjn¹ i merytoryczn¹, ta druga jest ró¿norodna i rozbudowana. Omawia siê problematykê historyczn¹
dawn¹ i niedawn¹, a tak¿e wspó³czesn¹.
Warto zaznaczyæ, ¿e Ziemia Z³oczowska jest
terenem niezwykle bogatym geograficznie,
kulturowo, historycznie. Wiele tam wa¿nych
punktów naszej ogólnonarodowej to¿samoci: Olesko, Podhorce, Podkamieñ, Huta Pie-
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niacka. Te i mniej znane, s¹ traktowane w ró¿nych aspektach. Pismo porusza siê zreszt¹
na szerszym obszarze (nie tylko w sensie geografii), jednak ow¹ penetracjê problematyki
lokalnej nale¿y uznaæ za najbardziej potrzebn¹ i wartociow¹. W Polsce wychodzi
kilka podobnych pism regionalnych (opiszemy je w swoim czasie), a ka¿de z nich zasiewa ziarno mi³oci do ziemi ojczystej i odpowiedzialnoci za rodaków, którzy tam cierpi¹.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e Biuletyn z³oczowski ma swój wk³ad w odbudowê nie tylko
z³oczowskiego Mauzoleum, ale i cmentarza
legionowego w Mo³otkowie. Rozpisa³ ponadto
konkurs na pamiêtniki, który przyniós³ kilka
interesuj¹cych prac.
* * *
Pismem rodowiskowym innego typu ni¿
wy¿ej omówione jest Biuletyn Informacyjny
Ogólnopolskiego Okrêgu ¯o³nierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. Orl¹t Lwowskich.
Przypomnijmy historiê. S³u¿ba Zwyciêstwu
Polski, to nazwa podziemnych si³ zbrojnych,
powo³anych we wrzeniu 1939 przez gen.
Rómmla na polecenie Naczelnego Wodza,
marsza³ka Rydza mig³ego do walki z okupantem na terenie województwa krakowskiego. Dowództwo powierzono gen. Karaszewiczowi-Tokarzewskiemu (urodzonemu w Drohobyczu,
bohaterowi Obrony Lwowa 1918 r.). W listopadzie tego¿ roku nowy Naczelny Wódz gen. Sikorski powo³a³ do ¿ycia Zwi¹zek Walki Zbrojnej,
który w styczniu przej¹³ ca³¹ organizacjê
podziemnych si³ zbrojnych. W lutym 1942 ZWZ
przemianowano na Armiê Krajow¹.
Kombatanci AK, dzia³aj¹cy na obszarze
przedwojennych województw po³udniowowschodnich, to cz³onkowie dzisiejszego OO¯
AK OL (omówienie tej organizacji  patrz CL
3/96). Ich pismo zaczê³o wychodziæ w r. 1991,
dotychczas ukaza³o siê 65 numerów (format
A5). Redaguje Zespó³ wydawniczy w sk³adzie: Ryszard Czekajowski, Jan Sura i Jerzy
Wêgierski.
Charakterystyczn¹ cech¹ Biuletynu Informacyjnego jest jego cile sprecyzowany
profil: dokumentacja okrelonego wycinka II
wojny wiatowej. Redagowany bardzo starannie pod wzglêdem merytorycznym i graficznym, przynosi wiele materia³ów ród³owych i
na tym polega jego szczególna wartoæ. Drukowane s¹ tu dokumenty i wspomnienia dotycz¹ce zadañ bojowych, akcji dywersyjnych,
nieznanych szlaków kurierskich, akcji Burza, przedruki instrukcji, ulotek, artyku³ów
z prasy konspiracyjnej, informacje o zaopatrywaniu w broñ oddzia³ów AK we Lwowie,
przejmowaniu zrzutów, dane dotycz¹ce wy-
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wiadu i kontrwywiadu AK, zapisy kronikarskie, ale tak¿e ¿o³nierskie wspomnienia i opisy bohaterskich czynów. W sumie pismo wype³nia chwalebnie bia³e plamy w historii walki
i mêczeñstwa Polaków podczas II wojny
wiatowej na po³udniowo-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej.
Jest te¿ oczywicie w pimie czêæ informacyjno-organizacyjna, wa¿na dla rozproszonego  nie tylko na terenie RP  lwowskiego i wschodnioma³opolskiego rodowiska AKowców.
* * *
Czwartego
periodyku
krakowskiego
przedstawiaæ nie musimy  Czytelnik trzyma
go w rêkach.
Irena Suchanek

Listy do redakcji
Po opublikowaniu w naszym kwartalniku
(nr 2/96) wspomnieñ przyjació³ o Jerzym
Tymciku, nadchodz¹ listy jego dawnych kolegów. Oto jeden z nich:
Z wielkim przejêciem przeczyta³em (...)
wspomnienia przyjació³ o Jerzym Tymciku.
Pragnê do tych wspomnieñ dodaæ i moje.
Przez szeæ lat chodzi³em z Jurkiem do jednej
klasy w Szkole nr 2 im. w. Antoniego na
£yczakowie. Dyrektorem Szko³y by³ Adam Ligêza, wielki wychowawca i patriota. Mimo
up³ywu tylu lat  Jurek utkwi³ mi w pamiêci z
lat m³odoci. By³ uczniem wyró¿niaj¹cym siê
w klasie  pilny, zdyscyplinowany, kole¿eñski.
Wspaniale rysowa³, przodowa³ w zabawach.(...)
Ostatnie spotkanie pamiêtam dok³adnie 
mia³o ono miejsce w 44 r., tu¿ przed wiêtami
Wielkanocnymi. Rozmawialimy d³ugo na temat mojego udzia³u w konspiracji i zakresu
mojego udzia³u, pocz¹tkowo w kolporta¿u prasy konspiracyjnej. Niestety za kilka dni, w pierwszy dzieñ wi¹t (...) by³o bombardowanie
Lwowa. Dom, w którym mieszka³em przy ul.
Piekarskiej zosta³ zniszczony, a ja z Rodzicami
przenios³em siê do innej miejscowoci. Od
tego czasu utraci³em z Jurkiem kontakt. Mimo
to bardzo czêsto wraca³em wspomnieniami w
lata szkolne a szczególnie utkwi³a mi w pamiêci ostatnia rozmowa. By³em ca³y czas ciekawy
jak potoczy³y siê losy Jurka, a teraz wiem.
Jestem wdziêczny za opublikowanie
wspomnieñ. Wspó³czujê rodzinie, przyjacio³om i kolegom z przedwczesnej utraty Jurka.
Pamiêæ o nim pozostanie i bêdzie trwaæ do-

póki ¿yje nasze pokolenie. Wspomnienie o
Jurku przypominaj¹ równie¿ o wielu lwowskich ch³opcach, których drogi wiod³y przez
nieludzk¹ ziemiê, ilu tam pozosta³o, a ilu
szczêliwie wróci³o. Czeæ ich pamiêci.(...)
Tadeusz Grad
Nasz wierny czytelnik ze Lwowa, pan Kazimierz D¹browski napisa³:
4 VII 1996 r. na Wuleckich Wzgórzach we
Lwowie odby³a siê uroczystoæ w 55. rocznicê tragicznych wydarzeñ, rozstrzelania polskich profesorów wy¿szych uczelni lwowskich. Z³o¿ono kwiaty, zapalono znicze pod
Krzy¿em upamiêtniaj¹cym te wydarzenia.
G³os zabrali  p. Konsul RP we Lwowie, p.
Cydzik  prezes Towarzystwa Ochrony Grobów ¯o³nierskich. Od TKPZL p. Longina Sikirnicka przeczyta³a wiersz, który za³¹czam. Jeli mo¿na, proszê zamieciæ w kwartalniku
Cracovia Leopolis wzmiankê o uroczystoci
i wiersz. Jest to bowiem data, która nie mo¿e
przejæ w zapomnienie i musi przypominaæ
pokoleniom, które przyjd¹ po nas, ¿e ich
przodkowie zawsze stali na stra¿y honoru i
umieli ¿yæ i umieraæ nie wyrzekaj¹c siê swoich idea³ów.
A oto wspomniany wiersz pani Longiny Sikirnickiej (ze skrótami):
Wuleckie Wzgórza...
Ten Krzy¿ na tle zieleni
Wznosz¹cy ku niebu ramiona,
Cichy i smutny wiatru piew
 To skarga w przesz³oæ rzucona.
(...)
Cienie z minionych lat
Z ciemnoci siê wy³aniaj¹
I p³yn¹c z mg³¹ wieczorn¹
Nad miastem upionym przystaj¹.
Nios¹ prawdê straszliw¹
W milczeniu bólu swojego,
Krew s¹czy siê z ich rany,
Bez s³owa pytaj¹  Dlaczego? 
Wróg chcia³ zniszczyæ nasz naród,
Z mapy, pamiêci wymazaæ,
Wolnych zakuæ w kajdany,
Na zag³adê kraj ca³y skazaæ.
Pad³y strza³y mordercze,
Echem czas j¹ niesie przez lata,
Nad ziemi¹ mg³¹ siê unosz¹
I szepcz¹ przestrogê dla wiata:
¯e okrucieñstwo zginie,
¯e duch prawdy zawsze zwyciê¿a,
Idea, mi³oæ i serce
Silniejsze s¹ od orê¿a.

Pamiêæ tylko zostaje
I nikt jej nie zdo³a wymazaæ,
Z krwi niewinnie przelanej
Wyronie k³os  by siê rozmna¿aæ.
Wraca Armia bezg³ona
O wicie, gdzie miejsce spoczynku,
By noc¹ gwiezdn¹ od Krzy¿a
Pop³yn¹æ w zwartym ordynku.
I znowu opowiadaæ
Bez s³owa, w cichym skupieniu,
By prawda ¿y³a wród ludzi 
Nawet w milcz¹cym kamieniu.
(...)
I jeszcze jeden wiersz. Nades³a³ go m³ody
cz³owiek z woj. opolskiego, studiuj¹cy w Krakowie, z takim oto listem:
Szanowna Redakcjo!
Dziêkuj¹c za istnienie kwartalnika przesy³am w³asny wiersz, gorzk¹ refleksjê nad losem ma³ych spo³ecznoci. Byæ mo¿e znajdzie
siê dlañ miejsce na ³amach CL.
£¹czê wyrazy szacunku
Kazimierz Rafalski
Ballada o ziemi odzyskanej

pamiêci Babci

za górami za lasami
by³a sobie wie jak powieæ
z dworem nieszporem praczkami
nad rzek¹...
przesz³y fronty sz³y transporty
g³ucho brzmia³o echo Roty
rozrzuca³y lud kresowy
d¿inny wschodniego despoty
znowu by³a wie spokojna
dogasa³a w³anie wojna
z rolnikami prezesami
bezpiek¹...
rós³ dobrobyt i las anten
nad niemieckim cmentarzykiem
obcych ludzi z ¿ywym martwym
jêzykiem
Wszystkim korespondentom serdecznie dziêkujemy i prosimy o dalsz¹ pamiêæ.

Errata
Pani¹ Bo¿enê Kostuch serdecznie przepraszamy za opuszczenie w spisie treci
numeru 3/96 Jej artyku³u p.t. Pojecha³am
i zobaczy³am. Trudno wyjaniæ dlaczego
tak siê sta³o! Komputerowy chochlik nie
pró¿nuje.
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s³owa i muzyka: Jerzy Masior

1. Batiarygi z £yczakowa,
Pastuszkowie mili,
Czy s³yszycie  za rogatk¹
Ma³e dzieciê kwili.
P³acze z zimna, dr¿y na sianku
Na Pasiekach w stajni;
Przysz³o na wiat Bo¿e Dzieciê
Miêdzy was  zwyczajnie
Refren:
Lulaj, lulaj Malusieñki
U Józefa i Panienki,
A my te¿ tam pobiegniemy,
Stajenkê Ci ogrzejemy.
2. Zajania³a srebrna gwiazda,
Anio³owie frun¹,
Ca³y Lwów siê wam Rozjani³
Z ponad Pasiek ³un¹.
I choæ zima wokó³ mrona,
Z placu Antoniego
Pobiegnijcie batiarygi
Ogrzaæ Maleñkiego.
Refren:
Lulaj, lulaj...
3. wiêtej Matce w darze niecie
Maku, sera, miodu,
No i precle dla Ma³ego,
By nie zazna³ g³odu.
Kolêdujcie, wypiewujcie
Na £yczaków ca³y,
By siê króle i bydl¹tka
U stajni zbiega³y.
Refren:
Lulaj, lulaj...
4. To kolêda nasza, lwowska,
A wiêc niechaj w niebo
P³ynie nuta: Gloria Gloria!
Dla Narodzonego.
To kolêda nasza lwowska,
A wiêc popieszajcie,
Na Pasiekach, na wiat ca³y
Pana og³aszajcie.
Refren:
Lulaj, lulaj...
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Niniejszy numer kwartalnika CRACOVIALEOPOLIS zosta³ wydany
przy pomocy finansowej:
Wydzia³u Kultury i Turystyki Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie
Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta Krakowa
Pani Ireny Thiel, USA.
Redakcja sk³ada podziêkowanie w imieniu w³asnym i Czytelników.

Na I stronie ok³adki fragment kurtyny lwowskiej

49

Spis treci
OD REDAKCJI

1

Andrzej Chlipalski

DWA TEATRY

Agnieszka Marsza³ek
Rozmowy
Janusz M. Paluch

2

CZTERY WIEKI LWOWSKIEGO TEATRU

7

ROZMOWA Z PROF. BOGUS£AWEM GRZYBKIEM

Henryka Kramarz KRAKÓW DLA LWOWA

10

15

Zofia Sokolnicka-Izdebska HISTORIA KOCIO£A WE LWOWIE OD 1939 ROKU (3)

18

Wiersze
Anna DobrzyckaSykut TWOJE IMIÊ JEST KRÓLEWSKIE l 11 LISTOPADA

20

Sylwetki
LWOWSKI BARD
23
GENERA£ ROMAN ABRAHAM

24

Nekrolog
.P. REDAKTOR ADAM ¯ARNOWSKI

24

S³ownik geograficzno historyczny
BOHORODCZANY ¨ KAMIONKA STRUMI£OWA ¨ ROZ£UCZ ¨ TOKI ¨ Z£OCZÓW
Wiadomoci z tamtej strony
MILATYNKRAKÓWKAMIONKA STRUMI£OWA
26
Emilia Chmielowa PO TEJ I TAMTEJ STRONIE ZBRUCZA
WYDARZENIA
29
Polacy Polakom
Andrzej Otko DWA TYGODNIE W SERCU POLSKI
ZAPAMIÊTAJMY
34

25

26

32

W Krakowie i dalej
NOTATKI
36
Kultura  Nauka
Jerzy Bo¿yk HOMAGIUM LEOPOLI
Stefan S. £ukowski KSI¥¯KI
40
KRONIKA
42
Irena Suchanek JEST CO CZYTAÆ
Listy do Redakcji
Jerzy Masior

38
45

46

PASTORA£KA Z PASIEK

48

Czasopismo Oddzia³u Krakowskiego
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo WschodnichP
Redaguje zespó³: Andrzej Chlipalski (redaktor naczelny), Barbara Kocik, Janusz M. Paluch
Opracowanie graficzne: Bohdan Pr¹dzyñski
Rada Redakcyjna: Andrzej Chlipalski, Barbara Cza³czyñska, Barbara Kocik, Romana Machowska,
Andrzej Olszewski, Janusz M. Paluch, Krystyna Stafiñska, Maria Taszycka, Adam ¯arnowski
Adres redakcji: Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
31-111 Kraków, ul. Pi³sudskiego 27
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nades³anych materia³ów a tak¿e wprowadzania ródtytu³ów. Artyku³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Copyright by Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo Wschodnich, Oddzia³ w Krakowie
Druk: Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów, 31-015 Kraków, ul. Pijarska 2

50

