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Przegl¹daj¹c miesiêcznik �Klub Inteligencji Katolickiej� nr 27 z Lubaczowa, natra-
fi³am na taki oto wierszyk Mariusza Olbromskiego:*

... �cie¿ki filozofów zawsze samotne
bo nie ma przecie¿ jednej drogi.
W cieniach lwowskich zau³ków
wêdrowa³ metafizyk Wartenberg.
B³¹dzi³ w zadumie profesor Twardowski.
Spotykali siê czasem, k³aniali siê sobie.
Roman Ingarden wiód³ tu przez lata
przedziwny spór o istnienie �wiata...

Wszyscy wymienieni tworzyli s³awn¹ na ca³¹ Polskê �szko³ê lwowsk¹�. Trudno mi tu
scharakteryzowaæ ich dokonania w formie skróconej. Profesor Wartenberg (1868�1938)
specjalizowa³ siê w filozofii Kanta i by³ autorem pracy zatytu³owanej �Obrona metafizy-
ki�. Profesor Kazimierz Twardowski (1866�1938) by³ znanym logikiem i semantykiem,
za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, oraz mia³ wielkie zas³ugi dla organi-
zacji wy¿szego szkolnictwa w Polsce XX wieku. Jego znane prace to: �O tzw. prawdach
wzglêdnych� oraz �Rozprawy i artyku³y filozoficzne�. Obaj ci uczeni nie do¿yli wojny
i trzech okupacji oraz niedoli opuszczenia rodzinnego miasta.

Natomiast Roman Ingarden (1895�1970) by³ zmuszony do opuszczenia Lwowa
i przeniós³ siê do Krakowa. Jego wielk¹ zas³ug¹ by³o to, ¿e nie dopu�ci³ do ca³kowitego
�zmarksizowania� filozofii krakowskiej i skierowa³ zainteresowanie swoich uczniów filozofi¹
swojego mistrza i nauczyciela, Edmunda Husserla. Zadba³ o to, a¿eby filozofia by³a praw-
dziw¹ nauk¹, a nie propagandow¹ tub¹ rz¹dz¹cych Polsk¹ w owych czasach komunistów.

Do tej �trójcy� profesorów uniwersytetu lwowskiego dorzuci³abym te¿ Leona Chwistka
(1884�1944) � logika, matematyka, filozofa, malarza i teoretyka sztuki. W sztuce by³
propagatorem nowoczesno�ci, a zw³aszcza modnego podówczas �formizmu�. Zaprzyja�ni³
siê z grup¹ krakowskich malarzy (Kantor, Jaremianka, Stern)** i nada³ im znan¹ nam
do dzi� nazwê �Grupy Krakowskiej�.

* Pan Mariusz Olbromski udzieli³ swego zezwolenia.
** Charakterystyczne: Leon Chwistek by³ krakowianinem, a dzia³a³ we Lwowie, Maria Jaremianka i Jo-

nasz Stern pochodzili za� �ze stron lwowskich� (Sambor, Ka³usz) i dzia³ali w Krakowie. Tadeusz
Kantor urodzi³ siê w po³owie drogi miêdzy Krakowem i Lwowem � pod Rzeszowem. Patrz tak¿e
Kultura�Sztuka w tym numerze � o wystawie w krakowskich Krzysztoforach (przyp. red.).

O FILOZOFACH LWOWSKICH
Felieton

Na ok³adce naszego kwartalnika wykorzystali�my rysunek pierzei Rynku
lwowskiego, zamieszczony w przewodniku turystycznym pt. LWÓW Miasto wscho-
du i zachodu, autorstwa Aleksandra Strojnego, Wydawnictwa Bezdro¿a (Kraków
2003) � nie zwracaj¹c siê o zezwolenie, ani nie informuj¹c o �ródle, z którego
pochodzi³ rysunek. Jako osobi�cie odpowiedzialny za z³amanie przepisu prawa
autorskiego, serdecznie przepraszam Wydawnictwo, Autora przewodnika oraz
Autora rysunku, p. W. Kwietnia-Janikowskiego.

Andrzej Chlipalski, redaktor naczelny
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TOWARZYSTWO MI£O�NIKÓW LWOWA
i KRESÓW PO£UDNIOWO-WSCHODNICH
Zarz¹d G³ówny, 50-079 Wroc³aw,
ul. Ruska 32/33

Kraków, listopad 2004

Szanowni Pañstwo!

W Towarzystwie Mi³o�ników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich powsta-
³a inicjatywa podjêcia starañ o powo³anie do
¿ycia

INSTYTUTU POLSKIEGO DZIEDZICTWA
HISTORII I KULTURY KRESÓW
WSCHODNICH

Potrzeba takiej instytucji wynika z dwóch
podstawowych wzglêdów:
n niezwykle bogaty � a coraz mniej zna-

ny we wspó³czesnym ¿yciu polskiego narodu,
czêsto zafa³szowany � udzia³ w naszej historii
i kulturze odciêtych od Polski ziem wschod-
nich i pó³nocnych, które by³y czê�ci¹ pañstwa
(do koñca II Rzeczypospolitej) albo przez wie-
le wieków z ni¹ zwi¹zane (I Rzeczpospolita).
Trzeba zaznaczyæ, ¿e przedstawiana idea nie
wynika z ¿adnych pobudek polityczno-rewi-
zjonistycznych, lecz ze �wiadomo�ci, i¿ Kresy
stanowi¹ pewien okre�lony i specyficzny �
a zamkniêty rozdzia³ dziejów Polski w najszer-
szym rozumieniu. Orientacyjny zarys proble-
matyki, która sta³aby siê obszarem zaintere-
sowania Instytutu, badañ i popularyzacji, opi-
sano w za³¹czniku;
n odchodzenie ostatniego pokolenia uro-

dzonego i zaanga¿owanego emocjonalnie

w problematykê Kresów Wschodnich, inicju-
j¹cego i stymuluj¹cego niezliczone akcje
w zakresie zachowania i propagowania pa-
miêci, dzia³añ na rzecz Polaków itd.

Na to miejsce � bior¹c pod uwagê roz-
leg³o�æ i wa¿no�æ problematyki kresowej �
powinna powstaæ stabilna i bezstronna, pro-
fesjonalna instytucja pañstwowa, kontynu-
uj¹ca w sposób systematyczny badania oraz
prezentowanie wiedzy i prawdy o wielowie-
kowych dziejach ¿ycia polskiego narodu i je-
go dorobku kultury na tamtej, ogromnej czê-
�ci terytorium, zmierzaj¹c m.in. do odpiera-
nia tendencyjnej, pseudonaukowej agresji
z zewn¹trz oraz pokonywania szerz¹cej siê
w nowych pokoleniach Polaków ignoracji
i coraz liczniejszych, bezkrytycznie przyjmo-
wanych zafa³szowañ.

Istnieje potrzeba badania i oceny �
z polskiego punktu widzenia � procesów
i wydarzeñ historycznych od czasów pra-
polskich po wspó³czesno�æ, problemów za-
ludnienia ziem wschodnich od czasów naj-
dawniejszych po dzisiejsze, wspó³¿ycia
z s¹siadami i mniejszo�ciami narodowymi,
zagadnieñ deportacji, emigracji, ekspatriacji
i repatriacji; dzisiejszych problemów mniej-
szo�ci polskiej za granic¹ wschodni¹ i pó³-
nocn¹; uchronienia przed zniszczeniem
i rozproszeniem archiwaliów i pami¹tek,
przechowywanych dot¹d przez ekspatrian-
tów, stymulowania dzia³añ pomocowych
w zakresie o�wiatowym, organizacyjnym
i charytatywnym.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e wk³ad obu kreso-
wych metropolii � Lwowa i Wilna � jest w Pol-

ZADBAÆ O  PRAWDÊ
Naszym Czytelnikom znana ju¿ jest inicjatywa utworzenia oficjalnej instytucji publicz-

nej, która przejê³aby kompleks problematyki historycznej tzw. Kresów Wschodnich � utra-
conych ziem przede wszystkim II Rzeczypospolitej oraz innych ziem, które w ci¹gu na-
szych wielowiekowych dziejów by³y zwi¹zane z I Rzeczpospolit¹, a ich wp³yw na polsk¹
historiê i kulturê jest nie do przecenienia.

Poni¿ej przedstawiamy list, który skierowali�my do oddzia³ów TMLiKPW, do innych
Towarzystw Kresowych oraz do znacz¹cych Osób � z pro�b¹ o wstêpne poparcie idei oraz
w³¹czenie siê do starañ o jej realizacjê. Akcja ta ma charakter preorientacji w kwestii
spo³ecznego zapotrzebowania na taki w³a�nie o�rodek naukowo-informacyjny. Otrzyma-
li�my ju¿ wiele deklaracji poparcia i przysz³ej wspó³pracy.

W nastêpnum numerze przeka¿emy pierwszy meldunek z przebiegu akcji.
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sce porównywalny jedynie z dwoma innymi
historycznymi o�rodkami � Krakowem i War-
szaw¹ � razem tworz¹ fundament intelek-
tualny i duchowy polskiego spo³eczeñstwa
doby wspó³czesnej. ̄ ycie polityczne, spo³ecz-
ne, gospodarcze i kulturalne Lwowa i Wilna
oraz ich regionów nie by³y mniej bujne i wa¿-
ne dla Polski ni¿ w Warszawie i Krakowie.

Proponowana placówka powinna prze-
j¹æ w odniesieniu do ziem wschodnich i pó³-
nocnych II i I Rzeczypospolitej przede
wszystkim:
1. inicjatywê, organizacjê i koordynacjê ba-

dañ naukowych (wraz z badaniami w³a-
snymi) w dziedzinie prehistorii, historii
politycznej, militarnej, spo³eczno-obycza-
jowej, gospodarczej; geografii, etnologii
i jêzykoznawstwa; historii architektury
i sztuki, historii kultury (literatury, teatru,
muzyki i in.), biografistyki itd.

2. gromadzenie zbiorów archiwalnych, mu-
zealnych i bibliotecznych

3. permanentne rozpoznawanie sytuacji
Polaków i polsko�ci za wschodni¹ i pó³-
nocn¹ granic¹ III RP, monitorowanie sta-
nu zachowania polskich zabytków i zbio-
rów oraz podejmowanie starañ o ich ra-
towanie

4. wydawanie czasopisma naukowego
i biuletynu informacyjnego.

Niniejsze wyst¹pienie do Pañstwa ma na
celu szerok¹ preorientacjê w kwestii mo¿liwe-
go zakresu poparcia dla idei powo³ania Insty-
tutu, a tak¿e zaproponowanie osób, które
mog³yby siê aktywnie w³¹czyæ w te starania.
By³oby niezbêdne utworzenie komitetu, z³o-
¿onego nie tylko z zainteresowanych przesta-
wicieli najwiêkszych organizacji kresowych, ale
równie¿ dzia³aczy, naukowców, publicystów itd.

Wyst¹pienie do odno�nych w³adz (adre-
sat jeszcze nie skonkretyzowany) chcieliby-
�my podbudowaæ oficjalnymi pismami inten-
cyjnymi ze strony jak najwiêkszej liczby or-
ganizacji oraz wyrazami poparcia ze strony
znacz¹cych osobisto�ci w Polsce.

Resumuj¹c, oczekiwaliby�my od Pañstwa:
� poparcia naszej inicjatywy (za³¹czamy

odpowiedni formularz),
� ewent. deklaracji w kwestii bli¿szej

wspó³pracy w omawianym projekcie,
� wskazania innych jeszcze znacz¹cych

osób, do których mo¿na by siê zwróciæ
o poparcie naszych wspólnych starañ;

� podania uwag i sugestii, dodatkowej ar-
gumentacji, uzupe³nieñ itp.

Z góry dziêkujemy za mo¿liwie piln¹
i wnikliw¹ odpowied�. Pozostajemy z powa-
¿aniem.

W ko�ciele �w. Antoniego we Lwo-
wie znajduje siê obraz �w. Teresy,
namalowany w 1933 r. przez
W a n d ê  K i s z a k i e w i c z
(co wynika z podpisu). Poka-
zujemy go obok.

Obraz ma byæ obecnie
restaurowany. Lwowscy Po-
lacy organizuj¹cy to przed-
siêwziêcie szukaj¹ informa-
cji o malarce, bo nic o niej
nie wiadomo. Jak dot¹d nie
uda³o siê odnale�æ ¿adnych
wiadomo�ci, nawet w ksiê-
gach parafialnych. Zwraca-
my siê przeto � na pro�bê

grona zainteresowanych przy parafii
�w. Antoniego � do naszych Czy-

telników: kto mia³by jakie� wia-
domo�ci o Wandzie Kiszakie-
wicz? Czy jest jaka� jej ro-
dzina, która potrafi³aby przy-
bli¿yæ tê artystkê?

Ewentualne dane pro-
simy nadsy³aæ do Redakcji
� C r a c o v i a �L e o p o l i s � ,
Towarzystwo Mi³o�ników
Lwowa i Kresów PW, 31-
111 Kraków, ul. Pi³sudskie-
go 27, albo telefonicznie na
nr (12) 637-89-85 (Andrzej
Chlipalski).

A
P

EL

Pe³nomocnik Zarz¹du G³ównego Tow. Mi³o�ników Lwowa i Kresow P³d-wsch.
ds. Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich

ANDRZEJ CHLIPALSKI
TMLiKPW O/Kraków
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20 wrze�nia 2004 roku uroczy�cie
otwarto Muzeum Juliusza S³owackiego
w Krzemieñcu � jedyne na �wiecie. Tym
samym zakoñczone zosta³y kilkunasto-
letnie starania i kilkuletnie prace remon-
towo-organizacyjne. Muzeum znajduje
siê w XIX-wiecznym dworku przy ul. S³o-
wackiego 16, w którym Juliusz mieszka³
w bardzo wczesnym dzieciñstwie.

Przysz³y wieszcz urodzi³ siê w roku 1809
w pobliskim domu swoich dziadków Janu-
szewskich. Dom ten ju¿ od dawna nie istnie-
je, zachowa³ siê natomiast modrzewiowy
dworek, zbudowany przez Euzebiusza S³o-
wackiego w latach 1809�10. Jednak m³oda
rodzina mieszka³a tam tylko do 1811 roku, tj.
do wyjazdu do Wilna, gdy ojciec Euzebiusz
obj¹³ katedrê literatury polskiej na tamtejszym
Uniwersytecie. W 1913 r. dom sprzedano,
potem wielokrotnie zmienia³ w³a�cicieli.
W 1939 r. zosta³ wykupiony i przekazany na
w³asno�æ Liceum Krzemienieckiemu. Wi¹za³o
siê to z przygotowywaniem wielkiego jubile-
uszu ku czci Juliusza S³owackiego w 130.
rocznicê jego urodzin i 90. rocznicê �mierci.
G³ówne uroczysto�ci planowane by³y na
4 wrze�nia. Pamiêtny dzieñ 1 wrze�nia prze-
kre�li³ wszystkie plany. Dzia³ania wojenne
szczê�liwie oszczêdzi³y budynek. Po wojnie
w³adze miejskie umie�ci³y tam bibliotekê miej-
sk¹, ale dla mieszkañców Krzemieñca by³ to
zawsze �Dworek S³owackiego�.

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX
wieku powsta³o w Krzemieñcu Towarzystwo
Odrodzenia Kultury Polskiej, skupiaj¹ce nie-
liczne ju¿ grono Polaków lub osób polskie-
go pochodzenia. Towarzystwo to od pierw-
szych lat swego istnienia czyni³o starania
i apelowa³o o utworzenie prawdziwego Mu-
zeum S³owackiego w zachowanym dworku,
w zamian za dotychczasowe 2 salki po�wiê-
cone Poecie w miejscowym Muzeum Krajo-
znawczym. Apele kierowane by³y do spo³e-
czeñstwa polskiego i polskiego Ministerstwa
Kultury. Rozmowy polsko-ukraiñskie pocz¹t-

kowo by³y bardzo trud-
ne. Wreszcie w 1999 r.
dosz³o do konkretnych
ustaleñ. Strona ukraiñ-
ska przenios³a bibliotekê
miejsk¹, czyli usunê³a
formaln¹ trudno�æ.

Strona polska zobo-
wi¹za³a siê do przygotowania dokumenta-
cji, sfinansowania kapitalnego remontu bu-
dynku, nadzoru konserwatorskiego, wypo-
sa¿enia wnêtrza, przygotowania ekspozy-
cji. Od po³owy 1999 r. mo¿na by³o rozpocz¹æ
prace projektowe. Zasadnicze prace budow-
lane wykonane zosta³y w latach 2001�02.

Równolegle do prac remontowo-budow-
lanych w Muzeum Literatury im. A. Mickie-
wicza w Warszawie trwa³o przygotowanie
przysz³ej ekspozycji muzealnej: stylowych
mebli, obrazów, portretów, druków... Praca-
mi tymi kierowa³a p. Jolanta Pol, finansowa-
³o Ministerstwo Kultury RP. Ekspozycja by³a
gotowa w 2001 r. i czeka³a na mo¿liwo�æ
przewiezienia jej do Krzemieñca. Mo¿na by³o
podziwiaæ j¹ na wystawie Krzemieniec Ju-
liusza S³owackiego w Muzeum Literatury
w Warszawie we wrze�niu 2001 r. Ze wzglê-
du na trudne rozmowy polsko-ukraiñskie
dotycz¹ce statusu Muzeum i terminu jego
otwarcia ekspozycja przewieziona zosta³a
dopiero w marcu 2004 roku.

Krzemieniec kilkakrotnie w swych dzie-
jach ¿y³ kolejnymi rocznicami zwi¹zanymi
z Juliuszem S³owackim. Trzeba przyznaæ,
¿e nigdy nie zapomnia³ o swym Rodaku.
Zawsze by³ dumny z tego, ¿e tu urodzi³ siê
jeden z najwiêkszych romantyków polskich,
obdarzony tytu³em Wieszcza. By³o tak
w latach 1909, 1927, 1939, 1969, 1999. Ko-
lejny raz � we wrze�niu 2004, przy okazji
195 rocznicy urodzin, miasto o¿y³o, zakwi-
t³o. Zjecha³y oficjalne delegacje pañstwowe
polskie i ukraiñskie, a tak¿e zespo³y ludo-
we, chóry, tury�ci. G³ównym organizatorem
i gospodarzem uroczysto�ci by³y w³adze
pañstwowe i obwodowe ukraiñskie. Dele-
gacja polska by³a na prawach go�cia. Licz-
nie reprezentowane by³o duchowieñstwo
katolickie, grekokatolickie, prawos³awne �
z kardyna³em Marianem Jaworskim, metro-
polit¹ lwowskim, na czele.

Zgodnie z planem uroczysto�ci, delega-
cje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod tablic¹
i pomnikiem J. S³owackiego w ko�ciele pa-

Danuta Trylska-Siekañska

MUZEUM JULIUSZA
S£OWACKIEGO OTWARTE!
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rafialnym pw. �w. Stanis³awa BM, odwiedzi-
³y bibliotekê miejsk¹ im. J. S³owackiego, grób
matki Salomei S³owackiej-Becú na cmenta-
rzu Tunickim, a nastêpnie, po kilku przemó-
wieniach i wystêpach artystycznych na dzie-
dziñcu przed dworkiem, przy mikrofonach
i kamerach przeciêto wstêgê i otwarto Mu-
zeum S³owackiego. Z ganku sp³ywa³y flagi
polska i ukraiñska, przy pomniku wartê pe³-
nili harcerze ze Lwowa, zespo³y artystycz-
ne rozmieszczone wokó³ stanowi³y barwne
t³o dla wyelegantowanych oficjeli.

Pierwszy zabra³ g³os Mychaj³o Cymba-
luk, wojewoda tarnopolski, po nim wicepre-
mier rz¹du ukraiñskiego Dmytro Tabacznyk
� przewodnicz¹cy komitetu ds. Roku Polski
na Ukrainie, oraz Jurij Bogucki, minister
kultury Ukrainy, który podziêkowa³ wszyst-
kim pracuj¹cym przy organizacji Muzeum.
Przewodnicz¹cy delegacji polskiej, minister
kultury RP Waldemar D¹browski wyrazi³ na-
dziejê, ¿e Muzeum ustanowione w miejscu,
do którego S³owacki têskni³ do koñca ¿ycia,
bêdzie dobrze s³u¿y³o kulturze polskiej
i ukraiñskiej. Dla umilenia uroczysto�ci po-
ezje S³owackiego � fragmenty z �Beniow-
skiego� � recytowa³a aktorka z Warszawy
Magdalena Zawadzka oraz aktor i re¿yser
ze Lwowa i Przemy�la Zbigniew Chrzanow-
ski, za� solistka operowa z Tarnopola za-
�piewa³a piêkn¹ balladê Chopina. Minister-
stwo Kultury Ukrainy nagrodzi³o odznacze-
niami kilka osób: p. Jolantê Pol z Muzeum
Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie,
� g³ówn¹ autorkê ekspozycji muzealnej,
p. Jacka Milera z Warszawy � pe³nomocni-
ka ministra ds. utworzenia Muzeum Juliu-
sza S³owackiego w Krzemieñcu, p. Marge-
ritê Giecewicz � wieloletni¹ opiekunkê dzia-
³u literackiego, w tym S³owackiego, w Mu-
zeum Krajoznawczym, p. Tamarê Sieninê �
dyrektorkê nowo otwartego Muzeum J. S³o-
wackiego, p. Andrija Gus³awskiego � mera
Krzemieñca. Po po�wiêceniu Muzeum przez
kardyna³a Mariana Jaworskiego i biskupa
prawos³awnego go�cie udali siê na zwie-
dzanie wnêtrza Muzeum, gdzie przygoto-
wana by³a wystawa zatytu³owana Juliusza
S³owackiego �Godzina My�li�.

W budynku Muzeum na wysokim parte-
rze znajduje siê 8 sal w ca³o�ci przeznaczo-
nych na ekspozycjê muzealn¹. W piwnicy

wygospodarowano miejsce na szatniê, toa-
lety i magazyn, a na strychu dwa pokoje do
pracy naukowo-administracyjno-dydaktycz-
nej. Sale wystawowe urz¹dzone s¹ bardzo
elegancko, tak by oddawa³y ducha XIX-
-wiecznego dworu szlachty kresowej. Pie-
czo³owicie wykonano i dobrano meble, ¿y-
randole, ramy obrazów, portrety, tkaniny obi-
ciowe, firany, drobne rekwizyty. Poszczegól-
ne sale otrzyma³y nastêpuj¹ce tytu³y:
I � Krzemieniec, II � Wilno, III � Warszawa,
IV � Listy do Matki, V � Salon, VI � Ukraina.
Podró¿ na Wschód, VII � Pary¿, VIII � Ad
Memoriam. Ca³o�æ ekspozycji pomy�lana
jest jako historia ¿ycia Juliusza S³owackie-
go i t³o powstawania jego utworów.

Wed³ug planów dyr. Tamary Sieniny,
Muzeum ma byæ o�rodkiem ¿ycia kultural-
nego w Krzemieñcu i okolicy. Tam maj¹ siê
odbywaæ konkursy recytatorskie, koncerty,
sesje, seminaria. Przewiduje siê dzia³alno�æ
wydawnicz¹. Pracownicy maj¹ byæ dobiera-
ni z miejscowych Polaków i Ukraiñców.

Po zwiedzeniu Muzeum oficjalne dele-
gacje uda³y siê w kierunku budynku Liceum
Krzemienieckiego � obecnie Instytutu Pe-
dagogicznego � na konferencjê prasow¹,
nie zatrzymuj¹c siê po drodze przy pami¹t-
kowym g³azie w miejscu urodzenia Juliusza
i nie s³uchaj¹c przygotowanego koncertu.
Program uroczysto�ci zosta³ znacznie skró-
cony przez rektora £omakowicza, a czê�ci
go�ci � w tym duchowieñstwa � nie wpusz-
czeno na teren licealny. Arty�ci z ¯ytomie-
rza daremnie czekali w sali ko³³¹tajowskiej
na amatorów muzyki klasycznej.

Miejscowe �rodowisko polskie, które
przez wiele lat zabiega³o o utworzenie Mu-
zeum S³owackiego, w czasie oficjalnych
uroczysto�ci zosta³o pominiête. Na szczê-

Salon w dworku-muzeum J. S³owackiego w Krzemieñcu
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�cie mieszkañcy miasta � bez wzglêdu na
pochodzenie � prze¿ywali rado�nie swoje
�wiêto. Ulicê S³owackiego przekszta³cili
w alejê kwiatów i galeriê twórczo�ci miej-
scowych plastyków. Atmosferê od�wiêtne-
go wzruszenia stwarza³y wystêpy estrado-
we zespo³ów ludowych.

Mimo i¿ wcze�niejsze przygotowania
oraz sam przebieg uroczysto�ci nie oby³y
siê bez trudno�ci i gaf, to jednak otwarcie
Muzeum Juliusza S³owackiego w Krzemieñ-
cu jest wydarzeniem donios³ym i pozytyw-
nym � znacznie wykraczaj¹cym poza grani-
ce miasta i tamtego pañstwa. Datê 20 wrze-

�nia 2004 r. warto zapamiêtaæ. Wycieczki
turystyczne przybywaj¹ce do Krzemieñca
bêd¹ mia³y jako g³ówny punkt programu
zwiedzanie Muzeum, a nie tylko wycieczk¹
na Górê Bony.

* Wykonawc¹ by³o przedsiêbiorstwo ENERGO-
POL-TRADE SA, nadzór sprawowa³y Pracow-
nie Konserwacji Zabytków �Zamek�. Nad ca-
³o�ci¹ czuwa³ prof. Ryszard Brykowski z Za-
rz¹du Krajowego �Wspólnoty Polskiej�.

Tekst napisany na podstawie artyku³ów
w czasopismach kresowych. Krajowa prasa co-
dzienna zby³a wydarzenie krótk¹ notatk¹ zreda-
gowan¹ przez PAP.
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P O M N I K I  N A  Z £ O M
W materia³ach
przekazanych
nam przez
p. dra Tade-
usza Krzy¿ew-
skiego
znale�li�my
oryginaln¹
kopiê bardzo
interesuj¹cego
dokumentu
z czasów
niemieckiej
okupacji
Lwowa. Oto
t³umaczenie:

Sprawy budowlane
Pl. Nr 61/606
Lwów, 24 sierpnia 1943
Ratusz Sch/S

Do Pana Radcy Prawnego N o l d e c h e n a
w  m i e j s c u.

Dotyczy: Pociêcia [z³omowania] pomników

W nawi¹zaniu do mojego pisma 61/598
z 21 VIII 43
Otrzyma³em liczbowe podstawy do wyceny po-
mników, które Panu przekazujê.
Mickiewicz: moja ocena 9�11 ton. Wcze�niej-
sza ocena 6 t, przy czym przyjêto grubo�æ br¹-
zu tylko na 2 cm.

Sobieski: moja ocena 13 ton, wcze�niejsza oce-
na 10 t. Ró¿nica 3 t wynika z tego, ¿e tylna noga
i ogon s¹ pe³ne, co w przypadku figur je�d�ców
jest zasad¹ ze wzglêdu na utrzymanie równo-
wagi.
Fredro: moja ocena 2,5 tony, wcze�niejsza 3 t
wydaje siê byæ w³a�ciwa.
Go³uchowski: moja ocena 8,6 ton, dawniejsza
4400 kg. Przyjêto grubo�æ br¹zu tylko na 2 cm,
postaæ o wysoko�ci 2 m. W rzeczywisto�ci wy-
soko�æ jej wynosi oko³o 3 m.
�redni¹ warto�æ miêdzy obu wycenami 6,5 t
mo¿na przyj¹æ za w³a�ciw¹.
Smolka: moja ocena 8,3 ton, dawniejsza 3000
kg. Obliczenie nie uzasadnia tej ostatniej oce-
ny, prawdopodobnie oparto siê na porównaniu
z pomnikiem Fredry. A przecie¿ pomnik Smolki
jest prawie dwukrotnie wiêkszy. Moja ocena
wydaje siê byæ w³a�ciwa.
Ujejski: moja ocena 0,25 t, wcze�niejsza 3 t.
Poza tym mog³yby byæ zniszczone trzy geniu-
sze na budynku opery, których ³¹czna masa br¹-
zu wynosi oko³o 30 ton.
Zdjêcie tych figur zwiêkszy³oby nawet bezpie-
czeñstwo budynku opery.

Dok³adniejsze badanie nie by³o mo¿liwe.
(podpis ma³o czytelny � Schott?) I.A.

Na szczê�cie tamci okupanci nie zdo-
³ali przetopiæ na armaty wymienionych po-
mników z br¹zu. Za to kamienny pos¹g
hetmana Jab³onowskiego przepad³ ju¿ za
nastêpnych...
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Jagielloñska Alma Mater d³ugo i za-
zdro�nie strzeg³a swego akademickiego
monopolu w Koronie, dzielonego jedy-
nie z podupadaj¹c¹ i nie zagra¿aj¹c¹ jej
pozycji Akademi¹ Zamojsk¹. A zatem
skutecznie torpedowa³a próby podniesie-
nia lwowskiego kolegium jezuickiego do
rangi uniwersyteckiej, i to pomimo wy-
dania przez Jana Kazimierza w roku 1661
odpowiedniego przywileju, ponowionego
w 1758 r. przez Augusta III Sasa. Dopiero
interwencja papie¿a Klemensa XIII spo-
wodowa³a otwarcie w nastêpnym roku
lwowskiej Wszechnicy, ale ju¿ 4 lata pó�-
niej król nakaza³ jej zamkniêcie, za� bul-
la erekcyjna zosta³a cofniêta.

W 12 lat po pierwszym rozbiorze, wsku-
tek którego województwo ruskie dosta³o siê
pod panowanie Habsburgów jako Galicja
i Lodomeria � albowiem bêd¹c jednocze-
�nie królami Wêgier zg³aszali pretensje do
sukcesji po ksi¹¿êtach halicko-w³odzimier-
skich � zainaugurowa³ sw¹ dzia³alno�æ utwo-
rzony przez Józefa II uniwersytet niemiecki.
Jednak¿e w konsekwencji III rozbioru i wej-
�cia Krakowa do austriackiej Galicji cesarz
Franciszek postanowi³ w 1804 r. po³¹czyæ
obydwie uczelnie � lwowsk¹ przenosz¹c pod
Wawel, a nad Pe³twi¹ pozostawiaj¹c liceum.
Z kolei po wojnach napoleoñskich, gdy de-
cyzj¹ Kongresu Wiedeñskiego utworzono
Rzeczpospolit¹ Krakowsk¹, niemiecki uni-
wersytet powróci³ w 1817 r. do Lwowa.

Jego biblioteka powsta³a jeszcze w 1787 r.
z fuzji z ksiêgozbiorów po by³ej Akademii
Lwowskiej oraz wiedeñskiej Akademii Tere-
zjañskiej, w tym ostatnim przypadku pocho-
dz¹cego z darowizny Garellich (rodziny au-
striackich lekarzy i bibliotekarzy). Ponadto
wcielono do niej kolekcje rêkopisów i staro-
druków z podlegaj¹cych wtedy kasacie

galicyjskich klasztorów (m.in. tynieckich be-
nedyktynów i z³oczowskich dominikanów),
choæ co cenniejsze okazy przekazano do
dworskiego archiwum w Wiedniu. Siedzib¹
lwowskiej ksi¹¿nicy sta³y siê zabudowania
potrynitarskie nieopodal Bramy Krakowskiej.
Do tego celu wykorzystano dawny ko�ció³
Trynitarzy (obecnie cerkiew Przemienienia
Pañskiego), urz¹dzaj¹c czytelniê i magazy-
ny w jego wnêtrzu oraz obydwu wie¿ach
(w jednej z nich umieszczaj¹c tzw piek³o,
czyli chroniony drewnianymi sztabami sk³ad
prohibitów, tj. ksi¹g zakazanych). Beztroska
niemieckich zarz¹dców, zw³aszcza w odnie-
sieniu do zabytków polskiego pi�miennic-
twa, sprawi³a, ¿e bezpowrotnie wyzbyto siê
wielu z nich, i to za bezcen, jak np. sprze-
danej za 15 koron Biblii Wietora. Kres temu
po³o¿y³a dopiero w 1835 r. nominacja na
stanowisko dyrektora pierwszego Polaka,
F r a n c i s z k a  S t r o ñ s k i e g o, którego
osoba wpisze siê w dzieje bibliotek uniwer-
syteckich obydwu miast.

Zarówno krakowska wszechnica, jak i jej
ksi¹¿nica posiadaj¹ o wiele d³u¿szy rodo-
wód od swych lwowskich odpowiedniczek.
Ta pierwsza za³o¿ona zosta³a w 1364 roku
przez ostatniego Piasta � Kazimierza Wiel-
kiego � a odnowiona w roku 1400 przez
pierwszego z Jagiellonów � W³adys³awa
Jagie³³ê � z woli jego zmar³ej królewskiej
ma³¿onki Jadwigi Andegaweñskiej. Jej g³ó-
wna biblioteka powsta³a przy Kolegium
Wiêkszym, czyli Collegium Maius, w którym
wyk³adano najwa¿niejsze ga³êzie ówczesnej
wiedzy, a mianowicie teologiê i filozofiê.
Znalaz³a ona pomieszczenie w jego gotyc-
kich zabudowaniach, a w XVI wieku wznie-
siono na jej potrzeby dodatkowe skrzyd³o
zwane librari¹, z dwiema salami � od inicja-
tora przedsiêwziêcia nosz¹ce imiê Obiedziñ-
skiego. W 1563 roku wprowadzono wzór
stosowanej do dzi� pieczêci, któr¹ oznacza-
ne s¹ nale¿¹ce do ksiêgozbioru egzempla-
rze, a 26 sierpnia 1672 papie¿ Klemens X
og³osi³ bullê, gro¿¹c¹ ekskomunik¹ ka¿de-
mu, kto powa¿y³by siê przyw³aszczyæ sobie
dzie³a na szkodê uniwersyteckiej biblioteki.
Pocz¹tkowo honorowych opiekunów ksiêgo-
zbioru wy³aniano spomiêdzy grona profeso-
rów i dopiero od roku 1671 by³o to zajêcie
p³atne, z czym wi¹za³ siê obowi¹zek otwie-
rania biblioteki przez trzy poranne godziny

Piotr Marek Stañski

FRANCISZEK
STROÑSKI
Dyrektor ksi¹¿nic uniwersyteckich
obojga galicyjskich grodów
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od wiosny do jesieni
(poniewa¿ w zimie nie
by³a opalana). Spo�ród
ówczesnych kusto-
szów wymieniæ warto
Jêdrzeja Kucharskie-
go, który wiele uczyni³
dla uporz¹dkowania
ksi¹¿nicy po szwedz-

kim �potopie�. W ramach
programu reform Komisji

Edukacji Narodowej � Hugo
Ko³³¹taj pod koniec istnienia Rzeczypospo-
litej dokona³ reorganizacji Akademii Krakow-
skiej, przekszta³conej teraz w Szko³ê G³ów-
n¹ Koronn¹. Wtedy te¿ scalono uczelniane
zbiory, udostêpniane w lecie przez sze�æ
godzin, a w zimie piêæ. Ówczesny zarz¹dca
Jacek Idzi Przybylski zwróci³ siê do Sejmu
o przyznanie krakowskiej bibliotece egzem-
plarzy obowi¹zkowych ksi¹¿ek i prasy, jak
to ju¿ mia³o zastosowanie wobec warszaw-
skiej Biblioteki Za³uskich oraz wileñskiej bi-
blioteki akademickiej. Na okres sprawowa-
nia kierownictwa przez Jerzego Samuela
Bandtkego, zarazem pierwszego historio-
grafa ksi¹¿nicy, przypad³o otwarcie czytelni
urz¹dzonej w tzw. stuba communis, czyli sali,
gdzie w przesz³o�ci zbierali siê profesoro-
wie wszechnicy na wspólne posi³ki i dyspu-
ty. Z pocz¹tkiem XIX wieku przyst¹piono do
systematyzowania zbiorów poprzez ich alfa-
betyczne spisywanie na kartach, wzorowa-
nych na wiedeñskich.

FRANCISZEK STROÑSKI urodzi³ siê
w Nowy Rok 1803 r. w Sasowie w powiecie
z³oczowskim. We Lwowie i Wiedniu studio-
wa³ filozofiê, któr¹ wyk³ada³ nastêpnie we
friulijskiej Gorycji na pograniczu s³oweñskiej
Krainy. Po powrocie do macierzystej uczel-
ni obj¹³ kierownictwo jej biblioteki, w randze
cesarskiego radcy. Doprowadzi³ do uporz¹d-
kowania zbiorów, tworz¹c miêdzy innymi
katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Dziêki
temu mo¿na by³o oszacowaæ straty po tra-
gicznym po¿arze, wywo³anym 2 listopada
1848 przez skierowany z cytadeli ostrza³
zrewoltowanego miasta przez artyleriê gen.
Wilhelma Hammersteina. Pomimo ogrom-
nego wysi³ku Stroñskiego, który nie tylko
przewodzi³ akcji ratowniczej, ale w³asnorêcz-
nie wynosi³ zagro¿one tomy, pastw¹ p³omieni
pad³o ponad 80 procent zbiorów, a to, cze-

go nie strawi³ ogieñ, stawa³o siê czêsto ³u-
pem gromadz¹cej siê ci¿by gapiów. Na za-
wsze przepad³o archiwum tynieckie oraz po-
zosta³e nabytki poklasztorne. Natomiast to,
co uda³o siê ocaliæ, z³o¿ono naprzód w gu-
bernatorstwie, nastêpnie w klasztorze do-
minikanów, a na koniec przeniesiono na
przeci¹g 50 lat do budynku dawnego kon-
wiktu jezuickiego przy ulicy �w. Miko³aja, któ-
ry sta³ siê now¹ siedzib¹ uczelni. W ge�cie
solidarno�ci z pomoc¹ po�pieszy³a Bibliote-
ka Ossoliñskich, przekazuj¹c czê�æ swoich
dubletów. Dyrektorowi uda³o siê poza tym
uzyskaæ od w³adz nadzwyczajn¹ dotacjê na
uzupe³nienie zaistnia³ych ubytków. Jako au-
tor podrêczników: Geografia dla m³odzie¿y
oraz Wypisy dla u¿ytku klas ni¿szych w ces.-
król. szko³ach gimnazjalnych, Stroñski zo-
sta³ doradc¹ gubernatora F.S. Stadiona
w kwestii przeprowadzenia reorganizacji
szkolnictwa powszechnego w Galicji, a tak-
¿e przewodniczy³ komisji egzaminacyjnej dla
przysz³ych nauczycieli gimnazjalnych.

30 czerwca 1859 roku mianowano go
dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Kra-
kowie, w której przeprowadzi³ scontrum, czyli
inwentaryzacjê (policzenie zasobów oraz
sprawdzenie ich lokalizacji), kontynuowa³
wieloletni¹ restauracjê budynku wed³ug pro-
jektu Karola Kremera, powiêkszy³ personel,
wreszcie pozyska³ dodatkowe fundusze.
Zmar³ w Wielki Czwartek 13 kwietnia 1865,
a pochowany zosta³ na Cmentarzu Rako-
wickim w Wielk¹ Sobotê.

W 1860 r. Franciszek Stroñski uczestni-
czy³ w tocz¹cych siê w Wiedniu rozmowach,
maj¹cych przyczyniæ siê do repolonizacji
Uniwersytetu Jagielloñskiego, do czego
dosz³o ostatecznie w roku 1868, po ustano-
wieniu galicyjskiej autonomii. Analogiczny
proces we Lwowie przebiega³ � z wiêkszy-
mi oporami � do roku 1871, kiedy zezwolo-
no na prowadzenie wszystkich wyk³adów
w obydwu jêzykach krajowych, a wiêc po
polsku i ukraiñsku.

KAROL ESTREICHER*, drugi z kolei na-
stêpca Stroñskiego, autor pomnikowej Bi-
bliografii Polskiej i dyrektor Biblioteki Jagiel-
loñskiej w latach 1868�1905, korzystaj¹c
z zaistnia³ej sytuacji, d¹¿y³ do uczynienia
z niej nieformalnej ksi¹¿nicy narodowej (tzw.
Bibliotheca Patria) dla trzech zaborów, gro-
madz¹cej ogó³ druków w rodzimym jêzyku,
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ukazuj¹cych siê na ich terenie (zarówno
publikacje ksi¹¿kowe, jak i czasopisma),
a tak¿e obcych, je�li odnosi³y siê do tematy-
ki polskiej. Dopiero w dalszej kolejno�ci spe³-
niaæ mia³a ona zadania ksiêgozbioru aka-
demickiego, wspomagaj¹cego badania na-
ukowe oraz dzia³alno�æ dydaktyczn¹. Sta-
ra³ siê ponadto nadaæ jej charakter publiczny,
choæ ze wzglêdu na rozpaczliwe warunki
lokalowe mo¿liwe to by³o jedynie w ograni-
czonym zakresie. Czytelnia zdolna by³a
pomie�ciæ zaledwie 32 czytelników przy 8
sto³ach. Zbiory przechowywano w warun-
kach ur¹gaj¹cych wszelkim normom biblio-
tekarskim, w nieopalanych i zawilgoconych
magazynach, niejednokrotnie z³o¿one w ster-
tach. Uda³o siê natomiast zast¹piæ archa-
iczne ju¿ katalagowanie szafowe (litera
oznacza³a w nim szafê, cyfra rzymska pó³-
kê, a arabska kolejno�æ zajmowanego na
niej miejsca) przez dzia³owe.

W przypadku Lwowa jego sto³eczno�æ
niew¹tpliwie dopomog³a mu w otrzymaniu
niezbêdnych funduszy pañstwowych, dziê-
ki którym mo¿na by³o wznie�æ przy ul. Moch-
nackiego 5 nowy gmach, powsta³y wed³ug
planów opracowanych dla identycznej pla-
cówki w styryjskim Grazu. Stanowi³ on przy-
k³ad zastosowania najnowszych rozwi¹zañ
w tej dziedzinie. Przy okazji zmodernizowa-
no system przechowywania i katalogowa-
nia zbiorów, wprowadzaj¹c numeryczny.
Nowa siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej
otworzy³a swoje podwoje w lutym 1905 r.,
natomiast oficjalnej inauguracji dokonano
22 maja. Ju¿ wkrótce lwowska ksi¹¿nica pod
wzglêdem frekwencji wysunê³a siê na dru-

gie miejsce w monarchii � po praskiej. Kra-
ków za� musia³ w nastêpnym roku zadowo-
liæ siê jedynie przejêciem czê�ci Kolegium
Nowodworskiego, s¹siaduj¹cego z Colle-
gium Maius, a opró¿nionego przez Gimna-
zjum �w. Anny, które przenios³o siê do no-
wego budynku przy pl. Na Groblach. W daw-
nej auli szkolnej, w której swego czasu zbie-
ra³ siê Senat Rzeczypospolitej Krakowskiej,
utworzono Czytelniê G³ówn¹ na 76 miejsc,
z czasem zwiêkszonych do 102.

Funkcjê dyrektora sprawowa³ wówczas
Fryderyk Papée, urodzony 4 czerwca 1856
w Z³oczowie, nastêpna postaæ spajaj¹ca
dzieje obydwu ksi¹¿nic, albowiem poprzed-
nio by³ kolejno kustoszem i wicedyrektorem
lwowskiej. Za jego czasów te¿ przyj¹³ siê
ostatecznie numeryczny system gromadze-
nia i ewidencji zbiorów, w którym kryterium
u³o¿enia na magazynowych pó³kach sta-
nowi³ tak¿e format. Ju¿ w niepodleg³ej
Rzeczypospolitej trzeba by³o czekaæ z gór¹
10 lat, by zdecydowano siê ofiarowaæ Bi-
bliotece Jagielloñskiej obiekt na miarê jej
rangi i potrzeb. Zaprojektowany przez Wa-
c³awa Krzy¿anowskiego, stan¹³ pod koniec
lat 30. przy al. Mickiewicza 22, w bezpo-
�rednim s¹siedztwie innej wówczas sztan-
darowej inwestycji kulturalnej miasta � Mu-
zeum Narodowego. Tak by³ pomy�lany, aby
w przysz³o�ci mo¿liwe siê sta³o dostawienie
poprzecznego skrzyd³a. Przeniesienie zbio-
rów i otwarcie zaplanowano na wiosnê 1940.
W zmienionych realiach okupacyjnych do-
konano tego w po�piechu latem, poniewa¿
dotychczasowe pomieszczenia zajête zosta-
³y przez os³awiony Institut fur deutsche
Ostarbeit. Pod nowym szyldem Staatsbiblio-
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W ³odzimierz Roman Aftanazy (pó�-
niej u¿ywa³ tylko drugiego imie-
nia) urodzi³ siê 2 kwietnia 1914 r.

w Morszynie ko³o Stryja w wojew. stanis³a-
wowskim w rodzinie urzêdnika kolejowego.
W tych samych miejscowo�ciach uczêsz-
cza³ do szko³y powszechnej, maturê uzy-
ska³ w I Gimnazjum Klasycznym (o�miokla-
sowym, tzw. dawnego typu, z nauk¹ greki
i ³aciny) w 1934 r. w Stryju.

Studia wy¿sze w zakresie historii, rozpo-
czête we Lwowie w 1934 roku na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza i kontynuowane na tajnym naucza-
niu, ukoñczy³ w 1942 r. Na podstawie pracy
Szkolnictwo polskie w czasach Ksiêstwa War-
szawskiego (1807�1816) Rada Wydzia³u Hu-
manistycznego Uniwersytetu i Politechniki we
Wroc³awiu (stanowi³y wówczas jedn¹ uczel-
niê) nada³a mu stopieñ magistra filozofii.

Podczas II wojny �wiatowej, od stycznia
1940 r., pracowa³ w Zarz¹dzie Zdrojowym
w Morszynie, pocz¹tkowo fizycznie, pó�niej
jako urzêdnik. Od kwietnia 1944 r., przez
prawie dwa lata, by³ pracownikiem ró¿nych
dzia³ów Biblioteki Ossolineum we Lwowie;
bra³ udzia³ w zabezpieczaniu zbiorów po
bombardowaniach wiosn¹ tego roku, tak¿e
w przenoszeniu ich do klasztoru i podziemi
ko�cio³a Dominikanów.

Na pocz¹tku stycznia 1945 r., zapewne
w wyniku donosu, ¿e bra³ udzia³ w rozpo-
wszechnianiu pism konspiracyjnych, zosta³
aresztowany przez NKGB i osadzony w wiê-
zieniu przy ul. £¹ckiego. Przetrzymywany
przez cztery miesi¹ce, poddany by³ ciê¿kie-
mu �ledztwu. Po wypuszczeniu z wiêzienia
zosta³ przywrócony do pracy.

Kiedy w latach 1945�46, w wyniku za-
rz¹dzeñ ukraiñskich w³adz partyjno-rz¹do-
wych, w Bibliotece Ossolineum dokonywa-
no wydzielenia dzie³ z jej zbiorów do tzw.
�daru� narodu ukraiñskiego dla Polski, pra-
ce te zlecono pracownikom polskim (w�ród
nich by³ Roman Aftanazy), ale ostateczn¹
decyzjê co do zawarto�ci tego �daru� podej-
mowa³a strona ukraiñska. Uda³o siê jednak
przemyciæ trochê wydawnictw lwowskich
i ksi¹¿ek dotycz¹cych ziem po³udniowo-
-wschodnich Rzeczypospolitej. Wraz z prof.
Mieczys³awem Gêbarowiczem oraz kilkoma
najbardziej zaufanymi pracownikami Osso-
lineum i we wspó³pracy z Dominikanami
(g³ównie z o. Paw³em Kielarem) Aftanazy
uczestniczy³ w potajemnym przewo¿eniu do
Polski czê�ci niezinwentaryzowanych zbio-
rów, sam za�, wyje¿d¿aj¹c ze Lwowa
w 1946 r., przewióz³ i zdeponowa³ w Biblio-
tece Jagielloñskiej komplety lwowskich kons-
piracyjnych pism z czasów wojny: �S³owo
Polskie� i �Wytrwamy�.

W lipcu 1946 r. by³ cz³onkiem wroc³aw-
skiej delegacji, która w Przemy�lu przejmo-
wa³a pierwsz¹ partiê zbiorów Ossoliñskich,
zwan¹ cynicznie darem, oraz zbiory muzeal-
ne i Panoramê Rac³awick¹. W marcu 1947 r.
na przej�ciu granicznym w Medyce uczestni-
czy³ w odbiorze drugiej czê�ci �daru�.

Po osiedleniu siê we Wroc³awiu pocz¹t-
kowo pracowa³ w Bibliotece Uniwersytec-
kiej. W czerwcu 1948 powróci³ do Ossoli-
neum, gdzie zatrudniony zosta³ na stanowi-
sku kustosza (tak te¿ by³ tu zawsze tytu³o-
wany) � kierownika Dzia³u Gromadzenia
i Uzupe³niania Zbiorów. Jego zabiegi i sta-
rania owocowa³y pozyskiwaniem nierzadko

Tadeusz Kukiz

ROMAN AFTANAZY
Na samym rogu tej starej mapy jest kraj,
do którego têskniê [...]
Niestety, wielki paj¹k rozsnu³ na nim sw¹ sieæ...

Zbigniew Herbert

7 czerwca 2004 roku zmar³ we Wroc³awiu Roman Afta-
nazy, emerytowany kustosz Zak³adu Narodowego im.
Ossoliñskich, autor monumentalnego wieloksiêgu Dzieje
rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.
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bezcennych ksi¹¿ek � w antykwariatach, na
aukcjach, a tak¿e z ksiêgozbiorów prywat-
nych, zw³aszcza podworskich. W ci¹gu trzy-
dziestu dwu lat pracy doprowadzi³ do cztero-
krotnego wzrostu zbiorów bibliotecznych;
przez jego rêce przesz³y niemal wszystkie
ksi¹¿ki zgromadzone w magazynie.

W roku 1981 zosta³ emerytem, ale za-
trudniony by³ jeszcze w niepe³nym wymiarze
godzin do pa�dziernika 1987 r. Wieloletni¹
pracê Romana Aftanazego w Bibliotece
Ossolineum upamiêtniono bibliofilsk¹ publi-
kacj¹ z okoliczno�ciowym przemówieniem
dyrektora i przedrukiem dwu najwcze�niej-
szych wroc³awskich artyku³ów Kustosza: Jak
zbiory Ossolineum odby³y drogê do swej osta-
tecznej siedziby... i Gmach �wiêtego Mar-
cina. Siedziba Ossolineum we Wroc³awiu.

W³a�nie w tym najwcze�niejszym okre-
sie zamieszkania we Wroc³awiu, ju¿ parê
miesiêcy po przyje�dzie i w kilku nastêp-
nych latach, Roman Aftanazy og³osi³ w pra-
sie (�S³owo Polskie�, �Dziennik Zachodni�,
�Odra� i in.) wiele artyku³ów o tym mie�cie,
o Dolnym �l¹sku i Ossolineum, pragn¹c za-
pewne przybli¿yæ je nowym mieszkañcom.
Pó�niej w prasie ju¿ nie publikowa³; powró-
ci³ do rozpoczêtego przed wojn¹ groma-
dzenia materia³ów i opracowywania dziejów
rezydencji.

Jak to nieraz bywa, jego zainteresowa-
nie t¹ tematyk¹, które z czasem przerodzi³o
siê w pasjê, powsta³o do�æ przypadkowo.
Oto przyje¿d¿aj¹c do Morszyna-Zdroju na
kuracjê Jadwiga Smolkówna, siostra w³a-
�cicielki dóbr w Nowoszycach na Polesiu,
Marii Ordziny (z tej rodziny wywodzi³ siê s³yn-
ny rysownik Napoleon Orda), pozna³a mat-
kê Romana Aftanazego i kiedy� zapyta³a j¹,
czy syn chcia³by zobaczyæ prawdziwy dwór
polski, taki, jaki opisuj¹ Rodziewiczówna
i Weysenhoff. Kilkunastoletni wówczas ch³o-
pak by³ t¹ propozycj¹ zachwycony. Dwór
nowoszycki by³ niewielki, ale stylowy, staro-
polski, mia³ wszystkie dobre cechy ziemiañ-
skie, a niedaleko znajdowa³ siê dwór szcze-
gólnie przez Aftanazego ulubiony: przepiêk-
ny Mo³odów Skirmunttów. Przysz³y autor
Dziejów rezydencji ju¿ wówczas mia³ �jak¹�
pod�wiadom¹ pewno�æ, ¿e ¿ycie ziemiañ-
skie w takiej postaci, w jakiej istnia³o dot¹d,
koñczy siê�. Zacz¹³ fotografowaæ te dwory
�na pami¹tkê�. Je�dzi³ do innych dworów
i pa³aców, tak¿e w g³¹b Polski, i te¿ je foto-

grafowa³, a czasem opisywa³ i pod pseudo-
nimem Ksawery Niedobitowski publikowa³
w popularnych pismach, takich jak �Ilustro-
wany Kurier Codzienny�, ��wiatowid�, �As�.
Do 1939 r. og³osi³ co najmniej kilkana�cie
artyku³ów.

Zebrane przed wojn¹ materia³y ikono-
graficzne kilkudziesiêciu dworów i pa³aców
szczê�liwie ocala³y i kiedy w 1946 r. Aftana-
zy znalaz³ siê we Wroc³awiu, zacz¹³ siê
zastanawiaæ, co z nimi dalej robiæ. Wobec
utraty przez Polskê ziem wschodnich, zde-
cydowa³, ¿e zajmie siê wy³¹cznie rezyden-
cjami na Kresach i to w granicach przedro-
zbiorowej Rzeczypospolitej. Postanowi³ bo-
wiem udokumentowaæ �wiat kultury ziemiañ-
skiej, który pozosta³ poza granicami Polski.

W pierwszych dziesiêcioleciach PRL do-
tarcie do po³o¿onych tam miejscowo�ci by³o
praktycznie niemo¿liwe, tote¿ �ród³ami in-
formacji � oprócz archiwów, bibliotek i mu-
zeów � mog³y byæ tylko relacje ostatnich w³a-
�cicieli. Aftanazy szuka³ ich po ca³ym �wie-
cie. Opracowa³ szczegó³ow¹ ankietê i co-
dziennie wysy³a³ kilka listów; robi³ to przez
ponad czterdzie�ci lat, jak szacowa³ � wy-
s³a³ kilkadziesi¹t tysiêcy listów. Nierzadko
do tej samej osoby trzeba by³o pisaæ kilka-
krotnie, by w koñcu otrzymaæ kompletne
informacje o opisywanym obiekcie. Oprócz
ankiet zgromadzi³ oko³o 7000 rycin i foto-
grafii, które po wykonaniu odbitek odsy³a³.

Zebrane materia³y stanowi³y podstawê
do opracowania dziejów blisko 1500 rezy-
dencji. A wszystko to robi³ w godzinach
popo³udniowych i wieczorami, po�wiêcaj¹c
ca³y swój wolny czas, gdy¿ w okresie PRL
o temacie dworskim rada naukowa Zak³adu
nawet s³yszeæ nie chcia³a. Nie otrzyma³ te¿
od nikogo wsparcia moralnego ani finanso-
wego. Po latach mówi³: Samotno�æ pomo-
g³a mi w tej pracy (nie za³o¿y³ rodziny).

Ca³y czas nie mia³ najmniejszej nadziei,
¿e ta praca uka¿e siê w druku. A jednak...
Do jej wydania przyczyni³ siê przede wszyst-
kim wybitny historyk sztuki prof. Tadeusz
Chrzanowski, który namówi³ Andrzeja Cie-
chanowieckiego, znanego londyñskiego
kolekcjonera, do sfinansowania druku. Obaj
zwrócili siê do dyrektora Instytutu Sztuki PAN
w Warszawie prof. Stanis³awa Mossakow-
skiego, który po krótkim wahaniu wyrazi³
zgodê na publikacjê. Cenzura jednak ogra-
nicza³a nak³ad do 200 egzemplarzy i to pod
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warunkiem, ¿e bêd¹ dostêpne jedynie pra-
cownikom naukowym. Redaktor dzie³a,
Andrzej Baranowski �wymy�li³� tytu³ � Mate-
ria³y do dziejów rezydencji � bez sprecyzo-
wania, ¿e chodzi o Kresy Wschodnie. Osta-
tecznie pierwsza czê�æ, obejmuj¹ca cztery
tomy, ukaza³a siê w nak³adzie 500 egzem-
plarzy, a czê�æ druga (7 tomów) � w 1000.
Ca³o�æ wysz³a w latach 1986�93 i obejmuje
11 tomów, ka¿dy w dwóch woluminach:
oddzielnie tekst i oddzielnie ilustracje. Na
pierwszej stronie ka¿dego tomu widnieje
nazwisko fundatora � Andrzeja Ciechano-
wieckiego.

Jeszcze przed ukoñczeniem edycji In-
stytutu Sztuki zaczê³y siê ukazywaæ tomy
drugiego wydania (w wiêkszym formacie
i w wysokim nak³adzie), rozpoczêtego we
Wroc³awiu przez Wydawnictwo Zak³adu Na-
rodowego im. Ossoliñskich, tym razem ilu-
stracje zamieszczono ³¹cznie z tekstem.
Nowy tytu³ � Dzieje rezydencji na dawnych
kresach Rzeczypospolitej � ju¿ odpowiada³
tre�ci dzie³a, wysz³o ono w latach 1991�97.

Jak wysoko cenione jest dzie³o ¿ycia
Romana Aftanazego, �wiadcz¹ liczne na-
grody, którymi zosta³ za nie obsypany i to
jeszcze przed ukazaniem siê w ca³o�ci
pierwszej edycji (ale pisa³ do mnie: Nie moja
to zas³uga, lecz tematu). Pierwsza nagroda
nadesz³a z Ministerstwa Kultury, po niej
z Towarzystwa Naukowego na Obczy�nie

thek Krakau, zainaugurowanej z udzia³em
Hansa Franka 4 kwietnia 1941, polski per-
sonel Jagiellonki dok³ada³ starañ, by chro-
niæ nie tylko w³asne zasoby, ale i oddane na
przechowanie z innych wyeksmitowanych
bibliotek: Polskiej Akademii Umiejêtno�ci
oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, w której
murach zainstalowa³ siê rz¹d GG. Pod ko-
niec okupacji do Biblioteki Jagielloñskiej na
czas jaki� trafi³a czê�æ ewakuowanych ze
Lwowa zbiorów Ossolineum oraz Biblioteki
Uniwersyteckiej (g³ównie nabytki niemiec-
kie). W �lad za nim przyby³a tu i znalaz³a
zatrudnienie liczna rzesza lwowskich biblio-
tekarzy. I tak desygnowany w przededniu
wojny na dyrektora lwowskiego ksiêgozbio-
ru Eustachy Wac³aw Gaberle, faktycznie
zarz¹dzaj¹cy nim w czasie okupacji i czu-
waj¹cy nad jego bezpieczeñstwem w dniu
pamiêtnego bombardowania 9 kwietnia

(w Londynie) i z Polskiej Akademii Nauk.
W latach nastêpnych otrzyma³ kolejne na-
grody: Fundacji W³adys³awa i Nelly Turzañ-
skich z Toronto, Rady Miasta Wroc³awia,
Redakcji �Przegl¹du Wschodniego�, nagro-
dê im. W³odzimierza Pietrzaka, a przede
wszystkim najbardziej presti¿ow¹ Nagrodê
Fundacji Nauki Polskiej, zwan¹ polskim
Noblem. Co najmniej czê�æ pieniêdzy uzy-
skanych z nagród (a mo¿e wszystkie) prze-
znaczy³ na cele spo³eczne.

Kiedy 2 kwietnia 2004 r. koñczy³ 90. rok
¿ycia, wzbrania³ siê przed jubileuszem.
Skromna uroczysto�æ odby³a siê w jego
mieszkaniu w jednym z wroc³awskich wie-
¿owców: dyrektor Zak³adu Narodowego im.
Ossoliñskich dr Adolf Juzwenko i przewod-
nicz¹cy Rady Kuratorów Zak³adu prof. Ja-
nusz Degler z³o¿yli Romanowi Aftanazemu
¿yczenia i wrêczyli List Gratulacyjny, w któ-
rym napisano m.in.: Pana wielkie dokona-
nia patriotyczne, biblioteczne i naukowe sta-
nowi¹ piêkn¹ kartê w dziejach Zak³adu
Narodowego im. Ossoliñskich. Uroczysto�æ
tê odnotowa³a wroc³awska prasa.

Roman Aftanazy do koñca ¿ycia zacho-
wa³ jasno�æ i ¿ywo�æ umys³u, poczucie hu-
moru, wielk¹ ¿yczliwo�æ dla ludzi. Zmar³
7 czerwca 2004 r. Uroczysto�ci pogrzebo-
we odby³y siê we Wroc³awiu i w Warszawie;
urna z jego prochami zosta³a z³o¿ona w gro-
bie na Cmentarzu Pow¹zkowskim.

1944, do �mierci pe³ni³ funkcjê wicedyrekto-
ra Biblioteki Jagielloñskiej.

Równie¿ po wojnie, kiedy granica od-
dzieli³a od siebie oba miasta, Lwów znów
wyprzedzi³ Kraków w zakresie bibliotecznych
inwestycji. Jeszcze pod koniec panowania
radzieckiego obok starego wyrós³ w 1990
roku nowy, piêciopiêtrowy budynek Bibliote-
ki Uniwersyteckiej, podczas gdy nad Wis³¹
up³yn¹æ musia³a ca³a dekada, zanim dawna
krakowska konkurentka mog³a siê wzboga-
ciæ o dodatkowy korpus, udostêpniony ju¿
w nowym wieku i ustroju.

* Nie tylko Franciszek Stroñski i Fryderyk Papée
� obaj z rodowodem wschodnioma³opolskim
� tak¿e trzeci spo�ród wspominanych w tym
artykule dyrektorów BJ, Karol Estreicher, by³
blisko zwi¹zany ze Lwowem � patrz Sylwetki
w CL 4/04 (przyp. red.).
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Z Romanem
Maækówk¹,
prezesem �wiatowego
Stowarzyszenia Z³oczowian
rozmawia Janusz M. Paluch

Panie Romanie, czy w Z³oczowie s¹ jesz-
cze Polacy?

Z³oczów przed II wojn¹ �wiatow¹ liczy³
13 tys. mieszkañców, a je�li doliczyæ do tego
dwa pu³ki i szwadron u³anów Wojska Pol-
skiego, to mo¿emy mówiæ o 16 tys. miesz-
kañców. Natomiast ca³y powiat z³oczowski
liczy³ ok. 118 tys. ludzi. Warto spojrzeæ te¿
na strukturê narodowo�ciow¹ miasta, a wy-
gl¹da³o to tak: 3,5 tys. Polaków, 2,5 tys. Ru-
sinów, 7 tys. ¯ydów. Natomiast w ca³ym
powiecie Polacy stanowili ok. 30%. Wiado-
mo, ¿e po wsiach ludno�æ by³a g³ównie ru-
ska, ale by³y te¿ typowo polskie osady, jak
Usznia, Wicyñ, Kozaki... W tej chwili prak-
tycznie Polaków tam nie ma. W 1945 roku
zostali�my wypêdzeni, wysiedleni na ziemie
zachodnie. Du¿e grupy � je�li chodzi o lud-

no�æ miejsk¹ � przesiedlono do Wroc³awia,
Gliwic, Bielska-Bia³ej. Ale jako stowarzy-
szenie mamy kontakt nawet ze z³oczowia-
nami, którzy trafili do USA, Brazylii, Afryki
Po³udniowej. Jeste�my rozsiani po ca³ym
�wiecie!

Skoro mówi Pan, ¿e tam nie ma Polaków,
to do kogo je�dzicie?

Je�dzimy do tych Polaków, którzy tam
trwaj¹, i po to, by zachowaæ w Z³oczowie
dziedzictwo kultury polskiej. Obecnie, wg
danych pochodz¹cych z ostatniego spisu
ludno�ci i przekazanych nam przez tamtej-
sze w³adze, w samym Z³oczowie zarejestro-
wanych jest 130 osób pochodzenia polskie-
go, a na terenie powiatu oko³o 480 osób.
A zatem jest to ma³a spo³eczno�æ. W dodat-
ku Polacy mieszkaj¹cy poza Z³oczowem roz-
rzuceni s¹ po ró¿nych wioskach i nie s¹ ze
sob¹ zwi¹zani.

Ale jest w Z³oczowie piêkny ko�ció³, który
chyba spaja Polaków...

Otó¿ to! Proboszczem w tym ko�ciele
by³ ksi¹dz � pó�niejszy biskup � nieod¿a³o-
wanej pamiêci Jan Cieñski. On pozosta³ po
wojnie w Z³oczowie i trwa³ na stra¿y Ko�cio-
³a i polsko�ci do koñca swoich dni. Pamiê-
tam, jak w 1991 roku przyjechali�my do
Z³oczowa pierwszy raz, to wita³ nas ¿artobli-
wymi s³owami: �O wy szczury! Uciekli�cie!�
� zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wypêdzono nas.
Rzeczywi�cie, on jednoczy³ i przyci¹ga³ spo-
³eczno�æ polsk¹ w tamtych dramatycznych
latach. Ale do ko�cio³a rzymskokatolickiego
lgnê³a te¿ i spo³eczno�æ grekokatolicka. Oni
przetrwali przy naszym ko�ciele okres so-
wiecki do czasu powstania pañstwa ukraiñ-
skiego i odrodzenia siê zdelegalizowanej
przez sowietów cerkwi grekokatolickiej.
Ko�ció³ by³ wtedy wype³niony lud�mi, po-
tem znaczna ich czê�æ posz³a do swojej
�wi¹tyni, cerkwi.

Czy wed³ug Pana ta nowa sytuacja spo-
wodowa³a odrodzenie siê tamtejszej spo³ecz-
no�ci?

Ró¿nie. Du¿a czê�æ nadal tkwi w mara-
zmie sowieckim, nadal ma socjalistyczn¹
mentalno�æ. Mówiê tu o ludno�ci tak pol-
skiej, jak i ukraiñskiej. Z nimi trudno by³o siê
do niedawna porozumieæ. Bali siê... Tylko
na osobno�ci na chwilê otwierali siê, ale
w kontrolowany sposób... Teraz, po piel-
grzymce Ojca �wiêtego, stali siê bardziej
otwarci... Ale to te¿ chyba tylko pozory...
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Przecie¿ tam przez te lata wiele siê wyda-
rzy³o! Jako� nie potrafiê zrozumieæ pañskie-
go sceptycyzmu!

No có¿, ja to odczuwa³em i odczuwam
do dzi�... Po 1991 roku do w³adzy doszli byli
komuni�ci, którym wypada³o byæ dodatko-
wo nacjonalistami, co by³o przecie¿ u nich
dobrze widziane. Panowa³y nadal sowiec-
kie zwyczaje. Kiedy w Z³oczowie obchodzi-
li�my 125-lecie gimnazjum i przygotowali-
�my z tej okazji sesjê popularnonaukow¹,
jedna z pañ z Towarzystwa Kultury Polskiej
w Z³oczowie prosi³a, aby�my dali im teksty
referatów do przejrzenia, bo tak ¿yczy³a so-
bie w³adza. Dla nas to by³o kuriozalne, dla
niej powszednio�æ.

Wasze stowarzyszenie znane jest z du¿ej
aktywno�ci. Bardzo interesuj¹co wygl¹da
wasza praca na rzecz upowszechniania kultu-
ry polskiej...

Tak, to prawda. Z du¿ym nak³adem pra-
cy i finansów przez wiele lat organizowali-
�my wyjazdy krakowskich artystów, którzy
z jednej strony prezentowali kulturê polsk¹
przed tamtejsz¹ publiczno�ci¹, z drugiej za�
byli jurorami w konkursach recytatorskich.
By³o siedem konkursów, ka¿dy pod innym
has³em i patronem: Adam Mickiewicz, Ju-
liusz S³owacki, Czes³aw Mi³osz. Ostatnio pa-
tronowa³ nam Konstanty Ildefons Ga³czyñ-
ski, a w wyje�dzie uczestniczy³a córka po-
ety pani Kira Ga³czyñska oraz pani Anna
Dymna z mê¿em Krzysztofem Orzechow-
skim. Oczywi�cie na prezentacje przycho-
dzili równie¿ Ukraiñcy. A posiady przy szam-
panie trwaj¹ce d³ugo w noc, w których
uczestniczyli zaproszeni przeze mnie go�cie,
równie¿ przedstawiciele tamtejszych w³adz,
dawa³y szerokie pole do obserwacji. Wtedy
otwarcie mówili o wszystkim i to po polsku
� oficjalnie nie znali polskiego! � o komplek-
sach narodowo�ciowych, zazdro�nie spo-
gl¹daj¹c na nasz¹ kulturê... Ale i o tym, jak
wiele kultura ukraiñska, choæby w sferze
sakralnej, zawdziêcza Polakom. Przecie¿ na
terenach, które sowieci przejêli po rewolucji
pa�dziernikowej, mówi siê po rosyjsku! Ja
jeszcze przed II wojn¹ �wiatow¹ zacz¹³em
chodziæ do szko³y powszechnej, a tam na-
uka jêzyka ruskiego, czyli ukraiñskiego, by³a
obowi¹zkowa! Ma³o tego � przy ul. Sienkie-
wicza w Z³oczowie by³a te¿ powszechna
szko³a ukraiñska, a przy ul. Dani³owiczów �
to ta w kierunku zamku Sobieskich � by³o

gimnazjum ukraiñskie Tego po stronie ro-
syjskiej nie by³o! Tam by³y przesiedlenia! Tak
wiêc nie bardzo pojmujê pretensje, które for-
mu³uj¹ pod adresem II Rzeczypospolitej! To
raczej efekt kompleksów kulturowych! Ale
to by³ ju¿ ostatni konkurs, jaki zorganizowa-
li�my.

Nie wierzê!
Dlaczego? Ju¿ nas nie staæ, aby wci¹¿

ponosiæ koszty. Nie znale�li�my sta³ego
partnera, który chcia³by siê w³¹czyæ w or-
ganizacjê tego przedsiêwziêcia. Zniechê-
ceni tym, ograniczymy siê do dzia³alno�ci
charytatywnej oraz do organizowania wy-
praw na Kresy dla nas samych... Teraz wy-
bieramy siê tam pod has³em: �Dziadkowie
z wnukami�.

Wróæmy jednak do spraw Ko�cio³a. Rola
biskupa Cieñskiego jest niepodwa¿alna. Ko-
�ció³ w Z³oczowie by³ jednym z niewielu dzia-
³aj¹cych na Kresach za czasów sowieckich.

Mówiono, ¿e biskup Cieñski mia³ spe-
cjalny glejt od w³adz sowieckich, poniewa¿
uratowa³ od �mierci jakiego� wysokiej rangi
funkcjonariusza. Przez to mia³ byæ inaczej
traktowany. Pozwalano mu dzia³aæ. Gdy go
o to pyta³em, obruszy³ siê. Ale to nie zna-
czy, ze nie by³ szykanowany! S¹ tego dowo-
dy w postaci artyku³ów prasowych, gdzie
udowadniano jego szlacheckie, wrêcz hra-
biowskie pochodzenie. Zarzucano mu, ¿e
utrzymuje ludzi w przekonaniu, ¿e Polska
wróci na Kresy. Kierowano te¿ do niego ró¿-
ne inne absurdalne zarzuty, które dla nie-
jednego mog³yby siê skoñczyæ dramatycz-
nie. Tak wiêc takiego lekkiego ¿ycia to on
w Z³oczowie nie mia³. Ale utrzyma³ i Ko�ció³,
i polsko�æ. Poza tym rzeczywi�cie pocho-
dzi³ z zamo¿nej, szlacheckiej rodziny. Za
Ska³atem posiadali wie� Okno, a brat ks.
Cieñskiego Stanis³aw rezydowa³ w Pienia-
kach. ¯yczy³bym sobie, aby dzisiaj wszyscy
ksiê¿a byli tak jak on oddani Ko�cio³owi. To
by³ uduchowiony cz³owiek! Wielokrotnie s³u-
¿y³em u jego boku do mszy �wiêtej czy nie-
szporów. I widaæ by³o po nim to jego pe³ne
i prawdziwe powo³anie i oddanie kap³añstwu.

Jak wygl¹da dzisiejszy dzieñ Ko�cio³a
w Z³oczowie, jak pan to ocenia?

W tej chwili wszystko zmierza w kierun-
ku zukrainizowania polskiej ludno�ci skupio-
nej wokó³ ko�cio³a rzymskokatolickiego.
Administracja ko�cielna wprowadzi³a obo-
wi¹zek odprawiania mszy �wiêtych w jêzy-
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ku ukraiñskim. Niektórzy ksiê¿a broni¹ siê
przed takim przedmiotowym traktowaniem
parafian Polaków. Inni poddaj¹ siê nakazom
biernie. W Z³oczowie s¹ msze �wiête od-
prawiane po polsku i po ukraiñsku oddziel-
nie. No có¿ � wcze�niej msza �wiêta od-
prawiana by³a po ³acinie, ale w ko�ciele
rzymskokatolickim obowi¹zywa³a polsko�æ.
Pó�niej, kiedy przyjêto zasady Soboru Wa-
tykañskiego II, wprowadzono liturgiê w jê-
zyku polskim. Teraz obowi¹zuj¹cy jest jê-
zyk ukraiñski. Jakie bêd¹ tego efekty, nie-
trudno przewidzieæ...

Niektórzy mówi¹, ¿e rol¹ Ko�cio³a nie jest
utrzymywanie polsko�ci, bo Ko�ció³ jest po-
wszechny, a nie narodowy...

S¹ inne organizacje, których zadaniem
jest wspieranie i utrzymywanie polsko�ci na
Kresach. Ale i w tym przypadku mam wiele
zastrze¿eñ do ich dzia³alno�ci. Te stowa-
rzyszenia i fundacje otrzymuj¹ do�æ poka�-
ne dotacje na realizacjê programów kreso-
wych czy na pomoc charytatywn¹. Jednak
urzêdnicy decyduj¹cy o dotacjach i ich wy-
soko�ciach nie znaj¹ sytuacji na miejscu,
nie interesuj¹ siê, jak te pieni¹dze s¹ wyko-
rzystane, najwa¿niejsze, by by³y w miarê
prawid³owo rozliczone. W Polsce zbiera siê
pieni¹dze i wszelkiego rodzaju dobra, a tam
tylko na to czekaj¹ i dziel¹. Ale nie dla tych,
którzy rzeczywi�cie tej pomocy potrzebuj¹.
Z jednej strony ja siê tym ludziom nie dzi-
wiê, bo tam jest koszmarna bieda... Ale my,
w naszym stowarzyszeniu, zrezygnowali�my
z takiego po�rednictwa w Z³oczowie. Sami
dwa razy w roku je�dzimy i dajemy ludziom
osobi�cie zapomogi. To jest dzia³alno�æ
naszej Komisji Opiekuñczej.

Ale przecie¿ w Krakowskim Oddziale
Wspólnoty Polskiej postêpuje siê iden-
tycznie...

Nasza z³oczowska komisja dzia³a na tej
w³a�nie zasadzie... Jedziemy na wiosnê i je-
sieni¹. Kierujemy siê kryteriami, ¿e s¹ to
ludzie ponadsiedemdziesiêcioletni albo wie-
lodzietne rodziny, które maj¹ trudne warun-
ki bytownia. Mamy swoje w³asne �rodki, ale
wspomaga tê akcjê finansowo równie¿ Kra-
kowski Oddzia³ �Wspólnoty Polskiej�, za co
serdecznie dziêkujemy.

Pan sobie narobi³ tym wrogów...
Ja siê ponara¿a³em tylko �rodowisku

z³oczowskiemu. Narazi³em siê, gdy¿ pew-
nego dnia zbuntowa³em siê i poprosi³em

o rozliczenie pieniêdzy, które przekazali�my
dla potrzebuj¹cych. Okaza³o siê bowiem,
¿e to wcale nie biedni i potrzebuj¹cy do-
stali zapomogi... No i powsta³ konflikt. Od
tamtego wiêc czasu sami je�dzimy. Mamy
20�30 osób, które wspieramy. Proszê so-
bie wyobraziæ, ¿e ci ludzie nigdy od nikogo
¿adnej pomocy wcze�niej nie otrzymali.
A przecie¿ �rodki pomocowe do Z³oczowa
dociera³y! Tak wiêc uwa¿am, ¿e wszelkie
inicjatywy pomocowe skierowane w tam-
tym kierunku winny wspieraæ siê o takie
stowarzyszenia jak nasze czy TMLiKPW.
Je�li nie chc¹ siê na nas wspieraæ, to przy-
najmniej powinni z nami konsultowaæ. Kie-
dy� bêd¹c u prof. Stelmachowskiego opo-
wiada³em mu o naszych problemach. Wów-
czas on wezwa³ pracownika i wyda³ pole-
cenie � zaprotoko³owane w notatce z naszej
rozmowy � aby w sprawach dotycz¹cych
Z³oczowa zawsze konsultowano z naszym
stowarzyszeniem. Ale tylko na tym polece-
niu siê skoñczy³o.

No tak, ale u prof. Stelmachowskiego drzwi
s¹ otwarte nie tylko dla pana... Kiedy zacz¹³
pan dzia³aæ w Z³oczowie samodzielnie, poje-
chano do prof. Stelmachowskiego z³o¿yæ na
pana skargê...

Jad¹ i skar¿¹, potem jad¹ i dostaj¹ pie-
ni¹dze. S¹ to nagminne wizyty. Ze �Wspól-
noty Polskiej� otrzymali sprzêt audiowizual-
ny dla szko³y polskiej. Ale nikt nigdy go nie
u¿y³, bo pozosta³ w prywatnych rêkach...

A mo¿e szko³a nie mia³a mo¿liwo�ci u¿y-
wania czy zabezpieczenia tego sprzêtu, i st¹d
bierze siê ten problem?

Absurd!
Skoro to kwestia ludzi, to przecie¿ s¹ tam

mechanizmy demokratyczne, które reguluj¹
wybory prezesów co cztery lata?

Wie pan, tam z demokracj¹ jest ró¿nie...
Wci¹¿ panuje obyczaj sowiecki. A poza tym,
przecie¿ to nie tajemnica, ¿e korupcja dzia-
³a! Przecie¿ tu nie chodzi o honory, a o pie-
ni¹dze! Swoje dzieci czy wnuków mo¿na na
studia do Polski wys³aæ, kogo� innego czy
na stypendium czy jaki� inny wyjazd odde-
legowaæ do Polski, je�li da siê zastrzyk fi-
nansowy. S¹ sta¿e lekarskie, zawsze siê
we�mie grosz za wytypowanie. To jest cho-
re! Tak jak zmieniony statut Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej pozwala-
j¹cy wybieraæ prezesów ju¿ nie na trzy, ale
na piêæ lat.
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Je�li to, co pan mówi, jest prawdziwe, to
przecie¿ przymykaj¹c oko na finansowanie
tych przedsiêwziêæ, sankcjonujemy i toleruje-
my tê sytuacjê jako dzia³acze i Polacy.

No tak... Ale ja mam czyste sumienie.
Pisa³em i wielokrotnie mówi³em o tym, jed-
nak póki co, wszystko pozostaje bez echa!
Teraz to ja jestem tym, który rozrabia, robi
problemy. A oni, urzêdnicy dzia³aj¹c zza
biurka, nie chc¹ mieæ problemów. Kiedy pani
marsza³ek Alicja Grze�kowiak koñczy³a ka-
dencjê, wykorzystano moment, ¿e pilotowa-
na przez nas sprawa ewentualnego przejê-
cia kolegium popijarskiego w Z³oczowie siê
przed³u¿a³a, i wymuszono na Stowarzysze-
niu �Wspólnota Polska� zakup domku, który
by³ w totalnej ruinie. Jak ostatnio podliczyli-
�my, ile kosztuje jego remont, to cena jed-
nego metra odpowiada cenie za metr kwa-
dratowy w centrum Krakowa! Sprawê kole-
gium pijarskiego przyhamowa³a inicjatywa
proboszcza cerkwi grekokatolickiej, który
chcia³ tam utworzyæ co� na kszta³t polskie-
go Caritasu. Oczywi�cie wszystko siê rozbi-
³o o pieni¹dze, których nie by³ w stanie po-
zyskaæ. W koñcu w³adze ukraiñskie przeka-
za³y ten budynek rzymskokatolickiej wspól-
nocie parafialnej. A obiekt ma przesz³o 1400
metrów kwadratowych powierzchni i jest
dziedzictwem ufundowanym w 1731 r. przez
królewicza Jakuba Sobieskiego. A kto teraz
da na jego adaptacjê pieni¹dze? Potrzeba
na to 260 tys. dolarów... Proponowali�my
te¿ prof. Stelmachowskiemu utworzenie
Domu Polskiego w okolicach Kamieñca Po-
dolskiego. By³ interesuj¹cy obiekt do prze-
jêcia. Nie wykorzystano naszej propozycji,
to grzech zaniechania! A w tamtym rejonie

naliczono, ¿e ludno�ci pol-
skiego pochodzenia jest ok.
20 tys.! Najbole�niejsza spra-
wa, któr¹ te¿ wskazywa³em,
to wyje¿d¿aj¹ca m³odzie¿
polska, która nie chce tam
wracaæ po studiach w Polsce.
Pamiêtam rozmowê z konsu-
lem Maluchnikiem ze Lwowa,
w której zgodzili�my siê, ¿e
polskiej m³odzie¿y powinni-
�my fundowaæ stypendia na
tamtejszych uczelniach. Wte-
dy pomogliby�my wiêkszej
liczbie m³odych Polaków.
A w dodatku bardziej zwi¹za-

liby�my ich z tamtymi miejscami. Przecie¿
je�li oni wyjad¹, to kto podtrzyma polsko�æ
na Kresach?

Czyli lepiej nie wiedzieæ, odwróciæ siê, nie
zauwa¿aæ, ni¿ rozwi¹zywaæ te problemy?

To s¹ bardzo trudne problemy. Ubole-
wamy nad tym, ale nie mo¿emy nic pora-
dziæ. Minê³o ponad 15 lat, jak zaczêli�my
je�dziæ z pomoc¹ do Z³oczowa. W latach
1997�98 przeprowadzili�my remont dachu
mauzoleum na tamtejszym cmentarzu. Jest
to obiekt podlegaj¹cy pod cmentarze woj-
skowe. W czasie wojny polsko-ukraiñskiej
1918�19 pochowano tam rozstrzelanych
Polaków. Niedawno otrzymujê interwencjê
z Wroc³awia, ¿e tam s¹ powyrywane drzwi,
¿e jest nieporz¹dek etc. I stawiam pytanie,
kto po naszym remoncie powinien o tê
mogi³ê dbaæ? Czy nie Towarzystwo Kultury
Polskiej w Z³oczowie? Przecie¿ nasi rodacy
s¹ tam na miejscu! I na co dzieñ widz¹, co
siê dzieje! Oczywi�cie na Kresach jest wiele
polskich mogi³, o które nikt nie dba, ale to
mauzoleum zabezpieczyli�my przed dalsz¹
ruin¹.

No dobrze, ale czy rozmawiali�cie z Pola-
kami w Z³oczowie o tym, ¿e to oni teraz winni
trzymaæ stra¿ nad mauzoleum, skoro wy wy-
ci¹gnêli�cie je z ruiny?

Oczywi�cie, rozmawiali�my! I nie tylko
o tym. Równie¿ o potrzebie sprawowania
opieki nad pozostawionymi tam grobami
polskimi. Oni mówi¹: tak, ale za pieni¹dze.
A tu nawet o pracê nie chodzi, tylko o pa-
miêæ! Skoro kto� dokona³ dewastacji, to
przede wszystkim trzeba to zg³osiæ miejsco-
wym w³adzom. Ale nikt nie zrobi³ nawet ta-
kiego minimum...
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My sobie tu rozmawiamy, a tam w pañ-
stwie ukraiñskim wre. Jak pan ocenia to, co
siê tam dzieje, oczywi�cie w kontek�cie na-
szych polskich spraw?

Rzeczywi�cie tam siê wytworzy³a cieka-
wa sytuacja. Co siê zmieni, trudno wyroko-
waæ, zobaczymy. Obawiam siê jednak, ¿e
podzia³ Ukrainy mo¿e siê pog³êbiæ. Nawet
je�li nie dokona siê to przez podzia³ pañ-
stwowo�ci. Polska uzna³a �wie¿o upieczo-
n¹ pañstwowo�æ ukraiñsk¹ w 1991 roku
bardzo zdecydowanie, jako pierwsze pañ-
stwo w �wiecie. W tej chwili te¿ poszli�my
na ca³o�æ. Ogl¹daj¹c relacje telewizyjne
z Kijowa zwróci³ pan mo¿e uwagê na trans-
parenty z nazwami miejscowo�ci mówi¹ce,
kto faktycznie popiera³ Juszczenkê. Domi-
nowa³y przecie¿ nazwy miejscowo�ci z na-
szych dawnych Kresów. W³a�ciwie to siê
zastanawiam, czy nasi politycy potrafi¹ zdys-
kontowaæ poparcie, jakiego udzielamy, by
poprawiæ czy umocniæ nie tylko wspóln¹
drogê polsko-ukraiñsk¹, ale te¿ sytuacjê
Polaków tam ¿yj¹cych? A nade wszystko �
czy doprowadz¹ w koñcu do odk³amania
historii stosunków miêdzy naszymi naroda-
mi? Póki co nie bardzo im siê to udawa³o.

Panie Romanie, przez swe poczynania, ko-
neksje miêdzynarodowe, stanowczo�æ zawist-

nicy przypisywali panu ró¿ne narodowo�ci.
Mo¿e pan nam powie, kim pan jest?

Ba! Pisano na mnie donosy do ró¿nych
instytucji w Polsce, ¿e ja mam konto banko-
we, na które przekazujê pieni¹dze otrzymy-
wane w formie dotacji. To jest obel¿ywe, bo
¿yjê jak ka¿dy emeryt w Polsce. Samocho-
dem nie je¿d¿ê, bo siê nie dorobi³em, a tam
� na Kresach � niektórzy siê szybko dorobili
samochodów, bêd¹c w strukturach polskich
organizacji. Zarzucano mi, ¿e jestem Ukra-
iñcem... I do w³adz s³ano pisma, ¿eby zaka-
zali nam dzia³aæ na terenie Z³oczowa. To by³
donos Towarzystwa Polaków na Polaków,
którzy za w³asne pieni¹dze przyje¿d¿aj¹ do
rodaków nios¹c im pomoc materialn¹ i do-
datkowo krzewi¹ kulturê polsk¹! Ostatnio
dowiedzia³em siê, ¿e jestem te¿ ¯ydem...
Jestem do tego przyzwyczajony, ale coraz
mniej odporny... A wie pan, ¿e za tyle lat
pracy, wyrzeczeñ i starañ na rzecz polsko-
�ci nikt nigdy �Klubowi Z³oczowskiemu� nie
podziêkowa³...

Proszê zatem ode mnie przyj¹æ wyrazy
uznania w³a�nie za tê wspania³¹ pracê, jak¹
Pan wraz z przyjació³mi wykona³ na rzecz krze-
wienia polsko�ci na Kresach, i ¿yczenia przede
wszystkim zdrowia i dalszej wytrwa³o�ci! Ser-
decznie dziêkujê Panu za rozmowê.

Chc¹c uchroniæ od zapomnienia trady-
cje dzia³aj¹cych przed 1939 r. Korporacji
Akademickich, w �rodowisku Stowarzysze-
nia Filistrów Poznañskich Korporacji Aka-
demickich zrodzi³a siê idea stworzenia Ar-
chiwum Korporacyjnego, a docelowo tak-
¿e muzeum pami¹tek korporacyjnych.

W ostatnich trzech latach dziêki ofiarno-
�ci ¿yj¹cych jeszcze Filistrów, a tak¿e rodzin
zmar³ych ju¿ Korporantów uda³o siê zgro-
madziæ pami¹tki po kilkudziesiêciu polskich
korporacjach. Niestety � choæ ze zrozumia-
³ych przyczyn historycznych � najskromniej-
sze rezultaty akcja nasza przynios³a w od-
niesieniu do k o r p o r a c j i  l w o w s k i c h.

Dlatego zwracamy siê do Pañstwa
z usiln¹ pro�b¹ o pomoc i przekazywanie
do Archiwum Korporacyjnego wszelkich,
choæby najdrobniejszych, �wiadectw prze-

sz³o�ci korporacyjnej (czapek, szarf, od-
znak, dokumentów, zdjêæ, wydawnictw
oraz wszelkich innych insygniów i pami¹-
tek korporacyjnych), a tak¿e o przesy³anie
wszelkich informacji mog¹cych wzbogaciæ
nasz¹ wiedzê dotycz¹c¹ lwowskich kor-
poracji akademickich. ¯yj¹cych jeszcze
Korporantów prosimy o kontakt.

Za wszelk¹ pomoc bêdziemy g³êboko
wdziêczni.

Poznañ, 5 XI 2004 r.

dr Boles³aw Skrzypczak, prezes SFP Poznañ
Bart³omiej P. Wróblewski, organizator akcji

Adres kontaktowy:
Bart³omiej P. Wróblewski

os. B. �mia³ego 2/8, 60-682 Poznañ
tel. (61) 823-61-94, 602-236-194

A
P

EL Lwowskie Korporacje Akademickie
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Cz³onkowie takich organizacji jak
TMLiKPW lub Towarzystwo Mi³o�ników
Wilna i Wileñszczyzny oraz kilkunastu
innych stowarzyszeñ kresowych powin-
ni wiedzieæ, czym jest FOK z siedzib¹
w Warszawie: Federacja jednoczy orga-
nizacje ekspatriantów lub po prostu sym-
patyków ziem od³¹czonych od Pañstwa
Polskiego po II wojnie �wiatowej � orga-
nizacje, które maj¹ ten sam cel: pielê-
gnowanie pamiêci o wschodnich zie-
miach rodzinnych, dbanie o prawdê hi-
storyczn¹ i jej popularyzowanie, opieka
nad Polakami, którzy tam pozostali. FOK
� jako dobrowolnie przyjêta czapka nad
tymi towarzystwami � jest (w ka¿dym ra-
zie powinna byæ) platform¹ wspólnej dys-
kusji i strategii, koordynatorem wysi³ków
zmierzaj¹cych do podobnych celów, ³¹cz-
nikiem miêdzy �rodowiskami w wielu mia-
stach kraju a w³adzami i instytucjami cen-
tralnymi w sprawach, gdzie jedno�æ jest
niezbêdna. Bo � w jedno�ci si³a.

Federacja Organizacji Kresowych po-
wsta³a w 1990/91 r., a jej prezesem od sa-
mego pocz¹tku do roku ubieg³ego by³ p.
Stanis³aw Mitraszewski*. Od niego te¿ otrzy-
mali�my Sprawozdanie Rady Naczelnej
FOK z dzia³alno�ci za okres 1 III 1997�
31 VII 2004. Zamierzamy podaæ do wiado-
mo�ci naszych Czytelników te fragmenty
tekstu, które powinny ich zainteresowaæ. Po-
niewa¿ jednak ca³o�æ sprawozdania obej-
muje 28 stron wydruku komputerowego),
a omawiane tam zagadnienia s¹ w wiêkszo-
�ci ciekawe i wa¿ne oraz w pe³ni pokrywaj¹
siê z pogl¹dami naszego �rodowiska � prze-
ka¿emy je w kilku kolejnych numerach CL.

W niniejszym numerze streszczamy roz-
dzia³ II: Problemy ruchu kresowego w kon-
tek�cie otaczaj¹cej nas rzeczywisto�ci (roz-
dzia³ I to Wprowadzenie, nie zawieraj¹ce
tre�ci istotnych dla ogó³u).

* * *

Na samym pocz¹tku Prezes omawia
istniej¹ce w dzisiejszej praktyce politycznej
zjawisko tzw. poprawno�ci politycznej i jej
negatywnych konsekwencji. Cytujemy:

Daleko posuniêta ostro¿no�æ, czêsto nie-
skrywana niechêæ, w najlepszym wypadku
rezerwa lub obojêtno�æ wobec wszystkiego,
co ³¹czyæ by mo¿na z dawnymi Kresami,
zatem i z Polakami na Wschodzie i na Zaol-
ziu � jako wyraz zadekretowanej od zarania
III Rzeczypospolitej w 1989 r. tzw. �popraw-
no�ci politycznej� � w opisywanym okresie
nadal pozostawa³y niezmiennym kanonem
polityki wschodniej Pañstwa: wszystkich jego
agend rz¹dowych, instancji parlamentarnych
i znaczniejszych ugrupowañ politycznych.
�Poprawno�æ� w swej istocie sprowadza³a siê
do uni¿onej akceptacji o�ciennych nacjona-
lizmów, do rezygnacji z parytetów w trakto-
waniu mniejszo�ci narodowych na w³asnym
terytorium, a przede wszystkim do zaniedby-
wania i zupe³nej ignorancji oczekiwañ spo-
³eczno�ci polskiej na dawnych ziemiach Rze-
czypospolitej. Wszystko to z obaw¹ i z³udn¹
nadziej¹ na stworzenie i zachowanie �part-
nerstwa strategicznego�. W dowolny sposób
wykorzystywali to nacjonali�ci wszelkiej ma-
�ci, przede wszystkim na Litwie i na Ukra-
inie, gdy¿ jak siê okaza³o, w �partnerstwie�
zainteresowana by³a tylko strona polska. [...]

Próby zmian tego klimatu i uzyskania
dla problematyki kresowej nale¿nego jej
miejsca, odwo³ywanie siê do historii, trady-
cji i solidarno�ci narodowej, patriotyzmu �
w miejsce merytorycznych rozstrzygniêæ �
z góry by³y skazywane na os¹d jako wyraz
nacjonalizmu naszych �rodowisk, za�cian-
kowo�ci, jako przejaw mentalno�ci �ciem-
nogrodu�. Ogólnej atmosfery niechêci i bra-
ku zrozumienia nie mog³a rozproszyæ posta-
wa nielicznych parlamentarzystów, których
zachowujemy we wdziêcznej pamiêci**. [...]

Najwa¿niejsze problemy dla Polaków po
obydwu stronach granicy n i e  d o c z e k a -
³ y  s i ê  � pomimo zabiegów FOK i ¿yczli-
wych parlamentarzystów � zasadniczych,
pozytywnych rozwi¹zañ. S¹ to:
� kwestia potwierdzenia obywatelstwa pol-

skiego (czy raczej przywrócenia) naszym
rodakom na Kresach, pozbawionym tego
prawa na mocy dekretów Stalina

� rzeczywiste zapewnienie Polakom na
Wschodzie pe³ni praw cz³owieka, po-
wszechnie przyjêtych we wspó³czesnym

NA RZECZ POLAKÓW
I POLSKO�CI
FEDERACJA ORGANIZACJI KRESOWYCH
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�wiecie, a w szczególno�ci prawa do nie-
skrêpowanego pielêgnowania tradycji
i kultury narodowej, prawa do nauki w jê-
zyku ojczystym i wyznawania w nim wia-
ry ojców, prawa do uczestniczenia w ¿y-
ciu publicznym kraju zamieszkania i za-
pewnienia równych szans awansu spo-
³ecznego i ekonomicznego, wreszcie
nieskrêpowanego utrzymywania wiêzi
z Macierz¹ [...]

� dba³o�æ o zachowane pomniki kultury
i szeroko rozumiane pami¹tki narodowe,
jakie zdo³a³y przetrwaæ po¿ogi wojenne
i akty sowieckiej i ju¿ pó�niejszej, szowi-
nistycznej nienawi�ci, na ziemiach za-
branych Polsce uk³adami ja³tañskimi

� realizacja zobowi¹zañ Pañstwa do zre-
kompensowania strat materialnych, ja-
kie kresowianie ponie�li w rezultacie eks-
patriacji na obszar w obecnych grani-
cach Polski.
W powy¿szych kwestiach dzia³ania je-

dynie dwóch instytucji krajowych mo¿na
uznaæ za pozytywne: Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa oraz Stowarzyszenia
�Wspólnota Polska�. Natomiast bezowocne
okaza³y siê starania w kwestii wyrównania
strat materialnych poniesionych w wyniku
ekspatriacji. Perspektywê rozwi¹zania daje
dopiero odnoszenie siê zainteresowanych
do Trybuna³u w Strassburgu [a ostatnio tak-
¿e do s¹dów krajowych � przyp.red.].

Omawiaj¹c stosunki z krajowymi orga-
nizacjami kresowymi, Prezes wyra¿a ¿al, i¿
wspó³praca w minionej kadencji nie uk³ada-
³a siê zadowalaj¹co. Naturalnemu odcho-
dzeniu starszych zas³u¿onych dzia³aczy to-
warzyszy³o pojawianie siê nowych, których
dzia³alno�æ doprowadzi³a raczej do dezinte-
gracji �rodowisk.

Podobne rozbicie jedno�ci obserwowa-
no w �rodowiskach na Wschodzie. By³o tak
na Litwie, gdzie istnia³y dwa zarz¹dy Zwi¹z-
ku Polaków, ostatnio jednak rozwija siê pol-
ska partia polityczna Akcja Wyborcza Pola-
ków na Litwie, która ma do zanotowania rze-
telne sukcesy.

Na Ukrainie istniej¹ dwa zwi¹zki stowa-
rzyszeñ polskich: Federacja Organizacji
Polskich na Ukrainie oraz Zwi¹zek Polaków
Ukrainy. Ka¿da z nich skupia po kilkana�cie
organizacji w lokalnych o�rodkach.

Na Bia³orusi istnieje konflikt miêdzy
dwiema organizacjami, dzia³aj¹cymi na Gro-

dzieñszczy�nie, Ziemi Brzeskiej, Polesiu
i Miñszczy�nie, docieraj¹c nawet do Witeb-
ska i Mohylewa.

Federacja przez ca³y okres stara³a siê
³agodziæ niesnaski.

Osobny podrozdzia³ po�wiêca Prezes
dzia³alno�ci Ko�cio³a. Cytujemy:

[...] Powszechnie wiadomo, ¿e Ko�ció³
jako spo³eczno�æ i jako instytucja na Ukra-
inie, na Bia³orusi, a tak¿e na Litwie*** prze-
trwa³ bolszewicki okres wyniszczaj¹cych,
wieloletnich fizycznych i moralnych prze�la-
dowañ � niemal wy³¹cznie dziêki Polakom.
[...] Tymczasem dzi� [...] pamiêæ o tym
wszystkim zanik³a. Dzi� w �wi¹tyniach oca-
lonych przez Polaków, czêsto odbudowy-
wanych spracowanymi rêkoma polskich
kobiet, wyposa¿anych od nowa za polskie
pieni¹dze � polsko�æ jest coraz bardziej
ograniczana, wrêcz rugowana****. [...]

W parafiach na Ukrainie i na Bia³orusi
prawie nie ma ju¿ mowy o katechizacji i na-
uczaniu ojczystego jêzyka polskich dzieci.
Niektórzy biskupi wrêcz nakazuj¹ zastêpo-
waæ w nabo¿eñstwach � szczególnie
w mszach �w. dla dzieci � jêzyk polski ukra-
iñskim, bia³oruskim, rosyjskim. Szerokim
frontem idzie wiêc ukrainizacja i rusyfikacja
naszej m³odzie¿y [...]. Z t¹ tylko pora¿aj¹c¹,
smutn¹ ró¿nic¹, ¿e dzieje siê to tym razem
nie za spraw¹ nas³anych obcych nauczy-
cieli i urzêdników, ale katolickich ksiê¿y,
w przyt³aczaj¹cej czê�ci Polaków i wykszta³-
conych za polskie pieni¹dze [...].

Niestety, narastaj¹cy problem rusyfika-
cji i ukrainizacji Polaków w Ko�ciele, poza
nie�mia³ymi próbami przeciwstawiania siê
tym procesom � nie znalaz³ odpowiedniej
reakcji w naszych dzia³aniach. [...]

W koñcowej czê�ci rozdzia³u Prezes
przypomina sprawê usuniêcia z Wilna
szcz¹tków bpa W³adys³awa Bandurskiego,
¿o³nierza, kapelana Legionów, kawalera or-
deru Virtuti Militari.

W czerwcu 1996 r., ignoruj¹c wolê �p. Bi-
skupa, który pragn¹³ spocz¹æ w Wilnie, i wbrew
gor¹cym protestom spo³eczno�ci polskiej �
naruszono spokój zmar³ego, releguj¹c jego
szcz¹tki do Warszawy. Tym ³atwiej by³o to
uczyniæ, ¿e przy wydatnej pomocy �autorytetu
moralnego� � tym razem w roli depolonizatora
Wilna, ambasadora Jana Widackiego. [...]

dokoñczenie na s. 25
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W marcu tego roku mija piêæ lat od �mierci Poety (1933�
�2000). Wczesne dzieciñstwo spêdzi³ we Lwowie, pó�niej za-
mieszka³ z rodzicami w Stryju (ojciec by³ pu³kownikiem WP).
Stamt¹d wypêdzi³a go wojenna zawierucha.

W wydanym w 1984 r. tomiku Klêkajcie narody ukaza³ siê
wiersz Miasto. Z czasem � dzi� trudno okre�liæ kiedy � poeta
naniós³ o³ówkiem poprawki na tym wierszu i zatytu³owa³ go na
nowo: Lwów wspomnienie. Wiersz ten � dziêki uprzejmo�ci ¿ony
Poety � publikujemy jako pierwsi w poprawionej wersji.

Jerzy Harasymowicz

Lwów
wspomnienie
W b³êkicie wspomnieñ
Turecka 2
Sakramentek 33
Zofijówka

Ko�ció³ �wiêtego Miko³aja
wyrasta ze �niegu
b³êkitne �lady
prosto i w lewo
pod górkê wiary

Król Jan z bu³aw¹
powali³ chrze�cijan satrapê
(id¹c z Tureckiej)

Z Zofijówki
przez plac Zofii tramwajem
w dó³ z dzwonkami
jak kuligiem

W Parku Stryjskim
w lusterku Panoramy
grzmia³y dzia³a Rac³awic
tak gro�ne wrogom jak trzmiel

Lusterko zachodzi³o dymem
hufce skrzydlate
sta³y na cerkwi Jura
czarne twarze serafinów
patronów pogromów

�wiêtojurskie konie stawa³y dêba
z dworca
gwizda³y parowozy

Dworzec kiedy� z wakacji
zielon¹ kopu³¹
Teraz dworzec z Wehrmachtem
dni i noce
ustawione w koz³y

St¹d wyjecha³o dzieciñstwo
z uczuæ zaciemnieniem
wagonem doczepionym
do wojny

Dworzec
z rozprutym niebem
na które
wspina siê jak powój
lwowskie wspomnienie

Krystyna Angielska

Semper Fidelis
Kiedy idê po mie�cie, a jesienne listowie
jedwabistym szelestem po ziemi siê �cieli,
jakie� my�li niejasne snuj¹ siê po g³owie
i s³yszê jakby s³ow d�wiêki SEMPER FIDELIS.
Gdy zmêczona chodzeniem, chc¹c odpocz¹æ chwilê
wstêpujê pod sklepienia starego ko�cio³a,
wzrok czasem siê zatrzyma na wzorach zawi³ych,
w nawach SEMPER FIDELIS echo cicho wo³a.
Wychodzê, a na Rynku lwy o tarcze wsparte
u wej�cia do Ratusza wspominaj¹ czasy,
gdy na tych tarczach jeszcze nie by³y zatarte
s³owa SEMPER FIDELIS; kiedy w�ród ha³asu
t³umów ludzi, tocz¹cych siê szybko pojazdów
lub w�ród porannej ciszy zimowej niedzieli
d�wiêki zegara z wie¿y powtarza³y miastu
zawsze te same s³owa � SEMPER i FIDELIS.
Wiosn¹ po Stryjskim Parku chodzê zamy�lona,
ze wszystkich stron s³ychaæ g³o�ne ptaków trele,
czasami zb³¹dzê w jakie� zaciszne ustronie,
gdzie li�cie drzew szepcz¹ mi: SEMPER FIDELIS.
Za� w letnie popo³udnie, kiedy skwar dopieka,
niebo nad Mickiewiczem upa³em siê bieli,
fontanna Mariacka, tu¿ obok apteki,
szmerem wody powtarza o SEMPER FIDELIS.
Gdy kto� do mnie przyje¿d¿a � oprowadzam go�ci,
wszystkie znane zak¹tki zwiedzam po kolei,
opowiadaj¹c o nich doznajê przykro�ci,
bo to miasto jest SEMPER, lecz ju¿ nie FIDELIS.
Ten obsesyjny motyw dzi� mi spaæ nie daje,
z powodu bezsenno�ci w po�cieli siê krêcê,
zrozumia³am, ¿e przesz³o�æ kamienie kochaj¹
i SEMPER FIDELIS bêdzie moje serce.

Wiersz, który powy¿ej drukujemy, ukaza³ siê w c z ê � c i
w CL 4/04. Dlaczego tylko w czê�ci? Oto zasz³o przykre
niedopatrzenie: przez redakcyjn¹ nieuwagê zatraci³o siê
o s i e m  ostatnich wersów, a to zniekszta³ci³o sens i autor-
sk¹ kompozycjê. Obecnie prezentujemy wiersz w ca³o�ci.

Poetkê, Pani¹ Krystynê, serdecznie za to przepraszamy.
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Pocz¹tki mojej edukacji wi¹¿¹ siê nie-
roz³¹cznie z aktualnym wtedy miejscem
zamieszkania. �ci�lej � zgodnie z lokal-
nym regionalizmem � nale¿y powiedzieæ:
pomieszkania. No, ale to tylko taka sym-
patyczna, swojska dygresja.

Mieszka³em wtedy na Górze �w. Jacka,
przy ulicy Hetmana Jana Tarnowskiego pod
numerem 64, w dzielnicy Halickie, wysoko,
na ostatnim, wyra�nym zakrêcie tej niezwy-
kle pn¹cej siê i pokrêconej trasy. Nie mogê
nie westchn¹æ, gdy wspominam z têsknym
uczuciem czas, kiedy z balkonu roztacza³
siê rozleg³y widok na po³udnie, od wzgórz
snopkowskich po lewej stronie, poprzez zie-
leñ ¯elaznej Wody, Placu Powystawowego,
czyli Targów Wschodnich, oraz Stryjskiego
Parku, koñcz¹c na wynios³o�ciach Cytadeli
po prawej. W dole ci¹gn¹³ siê szereg p³a-
skich, g³adkich terenów, na których praco-
wici ceglarze uk³adali do suszenia w s³oñcu
produkty swej ciê¿kiej pracy, uzyskiwane
z t³ustej, prawie czerwonej gliny. Jej grube
pok³ady wystêpowa³y tam bardzo obficie. Do
tego przynale¿a³y oczywi�cie liczne owalne
piece do wypalania cegie³, z wysokimi ko-
minami. Tam te¿ znajdowa³ siê wyd³u¿o-
ny garb ziemny z ukryt¹ w nim lodowni¹, do
której pobierano w zimie grube tafle lodu
z le¿¹cego nieco dalej stawu. Wszystko to
znajdowa³o siê tam, gdzie parê lat pó�niej
w szybkim tempie wyros³o osiedle, stano-
wi¹ce przed³u¿enie ul. ¯yrzyñskiej, z zupe³-
nie now¹ ulic¹ gen. Hauke-Bosaka. Jaki¿
by³ to piêkny i rozleg³y widok!

A jakie zapachy, pocz¹wszy od fio³ków
masowo kwitn¹cych pod drewnianymi p³o-
tami u szczytu po³udniowych stoków tej nie-
zwyk³ej góry. Pó�niej nastêpowa³ zalew
upojnej woni akacji szczelnie obrastaj¹cych
wspomnian¹ lodowniê, a¿ wreszcie s³odkie
letnie tchnienie lip, dochodz¹ce z wynios³o-
�ci terenu na zapleczu klasztornych i szkol-
nych obiektów ss. Urszulanek. A do tego
wszystkiego jeszcze wspania³e nocne chó-
ry ¿ab z pobliskiej Sztelerówki.

Mia³o byæ o edukacji, ale nie sposób po-
min¹æ koloryt i atmosferê, w jakiej tam wzra-
sta³em. Do szko³y powszechnej � bo tak siê
wtedy nazywa³a � poszed³em jesieni¹ 1930
roku. W najbli¿szej okolicy by³y dwie wcho-
dz¹ce w rachubê szko³y: ta najbli¿sza � im.
�w. Zofii obok Bursy Grunwaldzkiej na koñ-
cu ulic Stelmacha i Krasiñskiego. Dla orien-
tacji mo¿na wspomnieæ jeszcze koñcz¹c¹
siê tam ul. S. Sobiñskiego, podchodz¹c¹
w górê od ul. Zielonej. Ta ostatnia zosta³a
nazwana pó�niej imieniem gen. T. Rozwa-
dowskiego, ze wzglêdu na jego udzia³ w od-
bijaniu Lwowa z r¹k Ukraiñców w 1918 r.
Druga szko³a � im. M. Konopnickiej przy
wspomnianej ul. Zielonej. Dla mnie wybra-
no w³a�nie tê drug¹, mimo ¿e by³a bardziej
odleg³a.Je�li sobie dobrze przypominam,
panowa³ w mojej rodzinie pogl¹d, ¿e uczêsz-
czaj¹ do niej dzieci z �lepszych� domów, jako
¿e zamieszka³e bli¿ej centrum miasta.

Do szko³y zaprowadzi³a mnie Mamusia
i nie wykluczam, ¿e towarzyszy³y temu fak-
towi ³zy, zarówno moje, jak i jej. Szczegól-
nie przykrym wspomnieniem z tego czasu
pozosta³ dla mnie plecak, który wsadzono
mi na ramiona, zamiast toreb powszechnie
noszonych przez moich rówie�ników. Po-
mys³ pochodzi³ od mego krakowskiego
dziadka, ze starej oficerskiej szko³y, a ten
okropny wór z zielonkawego p³ótna nazwa-
no ca³kiem b³êdnie tornistrem. Dziadek udo-
wadnia³ rodzinie, ¿e zapewni mi on proste
trzymanie siê, mimo i¿ warunek ten spe³nia³y
doskonale wspomniane torby. Plecak spra-
wia³ mi wiele k³opotów z uk³adaniem w nim
ksi¹¿ek i zeszytów, a przede wszystkim nie
nadawa³ siê do polekcyjnego zje¿d¿ania z za-
�nie¿onych górek, jak to czynili moi szczê�li-
wi koledzy. Plecak prze�ladowa³ mnie chyba
do ukoñczenia szko³y powszechnej.

Teraz o samej szkole. Znajdowa³a siê
ona w budynku kilkupiêtrowym, z wysokim
parterem, na który wchodzi³o siê po szero-
kich zewnêtrznych schodach. Ju¿ na samym
wej�ciu czuæ by³o mocny zapach, który po-
chodzi³ od mineralnej mikstury, jak¹ obficie

Adam Trojanowski

Moja lwowska edukacja
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� dla celów higienicznych i zwalczania ku-
rzu � pokrywano pod³ogê wykonan¹ ze zwy-
k³ych desek, wytartych w miêkszych miej-
scach przez buciska zbrojone dla oszczêd-
no�ci zelówek i obcasów ¿elaznymi blasz-
kami oraz lekkimi podkówkami.Te ostatnie
umo¿liwia³y w zimie �lizgi przy uniesionych
w górê szpicach butów.

Przy samym wej�ciu dzia³a³ jako cerber
pan Nied�wiedzki, szkolny tercjan, ubrany
w czarno-popielaty mundur z rogatywk¹
ozdobion¹ miejskim emblematem. Pamiê-
tam go doskonale jako osobê gro�n¹,
niezwykle powa¿n¹, wrêcz dostojn¹, z d³u-
gim w¹sem i dzier¿¹c¹ w rêku du¿y, mo-
siê¿ny dzwonek, którym dawa³ sygna³y og³a-
szaj¹ce przerwy.

Jakie by³y pocz¹tki w szkole, w szcze-
gó³ach nie pamiêtam, wiem jednak, ¿e by³o
tam bardzo du¿o ch³opców, a poszczególne
klasy mia³y po kilka oddzia³ów okre�lanych
jako A, B, a nawet C. Z t¹ kolejno�ci¹ wi¹-
zali�my jako malcy jak¹� nobilitacjê i wza-
jemnie wywy¿szali�my siê nawzajem. Koñ-
czy³o siê to czêsto walkami na boisku lub na
korytarzu. By³o to nagminne, obustronne ata-
kowanie siê ze skrzy¿owanymi na piersiach
rêkami � skakali�my przy tym na jednej no-
dze. Innym sposobem walki by³o wzajemne
spychanie siê dzieci zgromadzonych
w dwóch �ogonkach�, wzd³u¿ �ciany koryta-
rza, dokonywane w przeciwnych kierunkach.
Moj¹ pierwsz¹ nauczycielk¹, czyli opiekun-
k¹ klasy, by³a pani Jadwiga Leszczyñska.
Pod jej opiek¹ pozosta³em tylko w klasie
pierwszej, lecz zachowa³em j¹ w bardzo
wdziêcznej pamiêci jako osobê m³od¹,
grzeczn¹ i ¿yczliw¹.

Na prze³omie roku 1930/31 zachorowa-
³em powa¿nie na ropne zapalenie ucha
wewnêtrznego, które skoñczy³o siê
trepanacj¹ czaszki w Klinice Oto-
laryngologicznej przy ul. Pijarów.
Kierowa³ ni¹ wtedy profesor Zalew-
ski. Operowa³ mnie osobi�cie przy
asy�cie wspania³ego chirurga i
cz³owieka dra Zeypegga � po woj-
nie profesora Akademii Medycznej
w Rokitnicy ko³o Bytomia*. Z in-
nych bardzo dobrych i troskliwych
lekarzy wspominam dra Szumow-
skiego, zamordowanego przez
Niemców, doktorów Jankowskiego,
Ku�mierczyka i K¹dzierskiego. Do-

skonale pamiêtam tak¿e dra Wolfa, naro-
dowo�ci ¿ydowskiej, którego prof. Zalewski
� mimo ¿e by³ znanym ¿ydo¿erc¹ � bardzo
ceni³ jako swego asystenta. Prezentowa³ wiêc
profesor nie tylko mistrzostwo zawodowe, ale
te¿ wielk¹ kulturê osobist¹. W szczególnej
pamiêci i z sentymentem zachowa³em siostry
Szarytki, spe³niaj¹ce rolê pielêgniarek, w tym
dosyæ ostr¹ siostrê Katarzynê oraz ³agodn¹,
³adn¹ siostrê Ewelinê.

Ze wzglêdu na moj¹ chorobê i pobyt
w szpitalu, a tak¿e rekonwalescencjê w do-
mu rodzinnym opu�ci³em wtedy oko³o 340
godzin lekcyjnych. Na szczê�cie by³a to do-
piero I klasa, a ponadto dosyæ du¿o nau-
czy³em siê przy mojej starszej siostrze, co
potwierdzi³o pierwsze �wiadectwo szkolne.
Stosowana wtedy skala ocen zawiera³a czte-
ry stopnie: bardzo dobry i dobry tak z nauki
przedmiotów, jak i z zachowania; gorsze
stopnie � to dla nauki przedmiotów nota
dostateczna i niedostateczna, za� dla za-
chowania � zwanego sprawowaniem � nota
odpowiednia i nieodpowiednia. Jako szcze-
góln¹ ciekawostkê warto podaæ, ¿e oprócz
przedmiotów zasadniczych, jak jêzyk polski
i rachunki, a tak¿e rysunki, roboty rêczne
oraz �piew, ju¿ w drugiej klasie pojawia³ siê
� jako obowi¹zkowy � jêzyk ruski, który te-
raz nazywany jest ukraiñskim. Wynika³o to
z faktu, ¿e ziemie po³udniowo-wschodnie
by³y wspó³zamieszka³e przez Rusinów, czyli
Ukraiñców. Szko³a pañstwowa przygoto-
wywa³a przeto swych wychowanków do jê-
zykowego kontaktu z nimi, szczególnie w ad-
ministracji, s¹downictwie, wojsku, rolnictwie
i gospodarce. Mieli oni na tych terenach licz-
ne szko³y ró¿nych stopni ze swoim jêzykiem
wyk³adowym, a drugim jêzykiem obowi¹z-

Szko³a im. M. Konopnickiej od strony ul. Zielonej. Lata 1930.
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kowym by³ oczywi�cie polski. Rzecz cha-
rakterystyczna, ¿e ¿aden z mych ówcze-
snych kolegów szkolnych nie nale¿a³ do tej
grupy narodowo�ciowej.

W klasie II dosta³em siê pod dobr¹ opie-
kê pani Walerii Prydówny. By³a to osoba nie-
co starsza, kulturalna, wyrozumia³a i wspo-
minam j¹ z najwy¿szym uznaniem. Biedacz-
ka przechodzi³a wcze�niej jak¹� chorobê,
która pozostawi³a jej na szyi widoczne �la-
dy. Z tego powodu nosi³a zawsze rodzaj
lekkiego szaliczka, fantazyjnie i elegancko
wi¹zanego. Pó�niej wysz³a za m¹¿ za dy-
rektora naszej szko³y, pana Antoniego Kró-
lika. Syn jego chodzi³ tak¿e do tej szko³y,
ale nigdy nie by³ przez swego ojca wyró¿-
niany w szczególny sposób. O ile mi wiado-
mo, dyr. Królik osiad³ po wojnie w Nowym
S¹czu i pe³ni³ nadal sw¹ solidn¹ pracê
w tamtejszej o�wiacie.

Z okresu mojej nauki u Konopnickiej, jak
to siê powszechnie mówi³o, pamiêtam do-
skonale szereg innych nauczycieli, nie mogê
jednak wiêkszo�ci z nich przypisaæ konkret-
nego przedmiotu nauczania. Po prostu ju¿
tego nie pamiêtam. W szczególnej pamiêci
pozosta³y mi dwie pary ma³¿eñskie, a mia-
nowicie przemi³a, m³odziutka i ³adna pani
Maria Antonowicz oraz jej pó�niejszy m¹¿
Hoffman, prowadz¹cy z nami chyba zajêcia
cielesne, czyli gimnastykê. Drug¹ parê ma³-
¿eñsk¹ stanowi³a tak¿e m³oda, lekko korpu-
lentna pani Janina Gawlikówna oraz jej pó�-
niejszy m¹¿, pan Roman Janiszewski, w ty-
pie Gregory Pecka. Po wojnie znale�li siê
jako nauczyciele w Krzeszowicach i bardzo
¿a³ujê, ¿e nigdy ich tam nie odwiedzi³em,
nale¿a³o im siê bowiem wielkie podziêko-
wanie za ich trud. Szczególnego miru w�ród
uczniów doznawa³a w klasach wy¿szych
pani Huelle, ucz¹ca przyrody. Dysponowa³a
bogatym gabinetem wypchanych zwierz¹t
oraz ¿ywych zwierz¹tek, który chêtnie � za
jej przyzwoleniem � odwiedzali�my. By³a to
prawdziwa dama w stylu Marii Sk³odowskiej-
-Curie lub Stefanii Sempo³owskiej, powa¿-
na, skromna, ubrana zawsze na ciemno. Bez
¿adnego dowodu, ale z du¿ym prawdopo-
dobieñstwem, wi¹¿ê jej osobê rodzinnie
z obecnym pisarzem gdañskim o tym sa-
mym nazwisku i pochodz¹cym te¿ ze Lwo-
wa. Nazwisko ich nie jest chyba a¿ tak po-
wszechne, by mój domys³ okaza³ siê nie-
uzasadniony.

Niemile za to wspominam z tej szko³y
nauczyciela robót rêcznych, czyli zwanego
wtedy ze szwedzka � slojdu, niejakiego Miel-
nickiego. Chudy, wysoki, z ¿arówkowat¹,
³ys¹ g³ow¹, by³ wiecznie w�ciek³y i wali³ nas
nie bacz¹c na czê�æ cia³a, nawet czym�
twardym i sztywnym.

We wspomnieniach mych nie mogê po-
min¹æ postaci ksiêdza katechety, który
w ka¿dej szkole, nawet na szczeblu gimna-
zjalnym lub licealnym, mia³ wtedy zawsze
najwa¿niejszy po dyrektorze g³os przy fero-
waniu wyroków na okresowe konferencje
wywiadowcze, a przede wszystkim na
�wiadectwach. W moim przypadku by³ to
ks. W³adys³aw Pokiziak. Mieszka³ w budyn-
ku parafialnym przy ko�ciele �w. Miko³aja.
Stosunkowo m³ody, o du¿ej energii oraz
ruchliwo�ci, z g³adko zaczesanymi w³osa-
mi, w okularach, potrafi³ byæ dla nas spra-
wiedliwym przewodnikiem, rozdzielaj¹cym
w du¿ym wymiarze kary w postaci solidne-
go �lania�, jak i dobre s³owo oraz karmelki,
które przechowywa³ w swej s³u¿bowej izbie
w intryguj¹cych nas zawsze, du¿ych, szkla-
nych s³ojach. Bywali�my u niego w du¿ych
grupach, a w okresie majowym przy nabo-
¿eñstwach przez niego odprawianych asy-
stowa³o nas nieraz wiêcej ni¿ piêtnastu.
Sk³ama³bym, gdybym twierdzi³, ¿e kierowa-
³a nami wtedy tylko potrzeba ducha. Wrêcz
odwrotnie, sam ko�ció³ oraz tereny wokó³
niego dawa³y nam warunki do towarzyskich
spotkañ, nieraz nawet w p³ciowo miesza-
nych grupach, tak jak siê to dzieje teraz np.
przy ko�cio³ach w Krakowie.

Ksi¹dz Pokiziak je�dzi³ podczas wakacji
po Europie, odwiedzaj¹c kraje zwi¹zane ze
sprawami naszej religii, a wiêc przede
wszystkim po basenie Morza �ródziemne-
go, zahaczaj¹c nawet o Ziemiê �wiêt¹. Przy-
sy³a³ mi wtedy, a pewnie i moim kolegom
widokówki �wiadcz¹ce o jego pamiêci
o swych pupilach.Do dzisiaj przechowujê
ciekawy karnecik ze znaczkami greckimi,
które mi przes³a³ kiedy� z okazji imienin, lecz
� ze Lwowa. Podrobi³ zrêcznie piecz¹tkê na
przylepionym, autentycznym znaczku tego
kraju, czego wówczas nie zauwa¿y³em. Mia³
ró¿ne pomys³y, które realizowa³ przy naszych
radosnych u�miechach, jak i niestety tak¿e
we ³zach bólu. Wiadomo mi, ¿e zgin¹³ pod-
czas ostatniej wojny nios¹c ostatni¹ po-
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ciechê choremu. Pani Jadwiga Cieczkiewicz,
lwowianka, zamieszkuj¹ca w tamtych cza-
sach na Sobieszczy�nie, przekaza³a mi na-
stêpuj¹c¹ informacjê na ten temat, któr¹ in
extenso cytujê: ... by³o to na pocz¹tku walk
sowiecko-niemieckich. Ksi¹dz zosta³ wezwa-
ny do rannej ³¹czniczki ko³o ko�cio³a Karme-
litów i bieg³ do niej przez Strzelnicê z wiaty-
kiem. Gdy mija³ pa³ac Dzieduszyckich na
Kurkowej, strzeli³ do niego wartownik niemiec-
ki od wej�cia do pa³acu, zabijaj¹c na miêj-
scu. Trwa³y walki w mie�cie. Dano do nas
znaæ. Z domu wysz³y siostra i matka starusz-
ka. Zanim [moja] mama powiedzia³a, co siê
sta³o, staruszka instynktownie jako matka
wiedzia³a. Zapyta³a tylko: W³adek? Mama
skinê³a g³ow¹. Chwila ciszy... i staruszka schy-
li³a g³owê. Pan Bóg da³, Pan Bóg wzi¹³! Niech
imiê Pañskie bêdzie pochwalonel W mie�cie
trwa³y walki. Z ko�cio³a Franciszkanów wy-
sz³o dwóch zakonników z noszami i pogrze-
bano go przy ko�ciele. Tyle cytatu naoczne-
go �wiadka tego tragicznego wydarzenia, pro
memoria. Przy tej okazji nadmieniam, ¿e
nauka rozpoczyna³a siê w szkole i koñczy³a
stosownymi modlitwami uczniowskimi, chy-
ba wtedy nowo u³o¿onymi, mianowicie Du-
chu �wiêty... oraz Dziêki Ci Bo¿e...

W okresie majowym ka¿da klasa urz¹-
dza³a u siebie w klasie o³tarzyk maryjny,
zdobiony kwiatami, z lampk¹ oliwn¹, której
zapalanie stanowi³o wyró¿nienie odno�ne-
go ucznia.

W niedzielê chodzili�my wraz z nauczy-
cielami na mszê �w. do ko�cio³a ss. Sakra-
mentek na styku ulic Gosiewskiego i Sakra-
mentek. Nie lubi³em tam chodziæ, gdy¿
musia³em przez ca³y czas staæ, a mój nie-
szczêsny krêgos³up ju¿ mi wtedy �pêka³�.
Na s¹siednim placu zbiera³y siê z okazji

1 Maja t³umy robotników, przewa¿nie
z PPS, którzy nastêpnie maszerowali
przy asy�cie uzbrojonej w karabiny
policji � w du¿ych, poniemieckich,
czarnych he³mach � do centrum mia-
sta. Podczas marszu by³i prowokowa-
ni przez grupy komunistów do eksce-
sów, likwidowanych natychmiast ostro
przez policyjn¹ asystê.

Przy ul.Sakramentek mia³o swoj¹
siedzibê ¯eñskie Gimnazjum i Liceum
im. A. Asnyka, w którym zastêpc¹ dy-
rektorki by³a siostra ksiêdza Pokiziaka.
Do tej szko³y uczêszcza³a moja siostra.

Naprzeciw szko³y M. Konopnickiej, przy ul.
Kampiana, znajdowa³ siê ko�ció³ ewangelicki, do
którego uczêszczali wtedy dosyæ licznie ¿yj¹cy we
Lwowie wierni tego obrz¹dku. Ko�ció³ ten jest
obecnie odnowiony, zadbany, nie wiem jednak,
w jakim stopniu i przez kogo jest odwiedzany. Nie-
co dalej, przy ul. Kochanowskiego 23, znajdowa³a
siê bursa, uwa¿ana ogólnie za niemieck¹, kojarzo-
n¹ ze wspomnianym ko�cio³em. Dopiero niedaw-
no dowiedzia³em siê, ¿e korzysta³a z niej wy³¹cz-
nie m³odzie¿ niemiecka, ale wyznania mennonic-
kiego. Wi¹zanie jej z ko�cio³em ewangelickim jest
wiêc ewidentnym b³êdem, gdy¿ mennonici odrzu-
caj¹ m.in. wszelk¹ hierarchiê ko�cieln¹.

Niemiecka obecno�æ we Lwowie trwa³a od
czasów kazimierzowskich, potem nast¹pi³y w kil-
ku fazach akcje osiedleñcze, w tym mennonitów,
w samym mie�cie oraz jego okolicy. Ci ostatni
uchodzili przed prze�ladowaniami ze Szwajcarii
i Niderlandów. Wreszcie dosz³o do znacznego
urzêdniczo-wojskowego zniemczenia miasta po
I rozbiorze Polski i dzia³aniach cesarza austriac-
kiego Józefa II. W tamtych okolicach wystêpowa-
³y czêsto tzw. kolonie niemieckie i tak np. obok
miejscowo�ci Zimna Woda istnia³a do czasów
sowieckiej okupacji miejscowo�æ Kaltwasser. Zna-
na mi by³a pewna obecno�æ Niemców m.in. na
Górze �w. Jacka � z nich wywodzi³ siê mój szkolny
kolega Roman Muller. Lwowscy Niemcy mieli
w okresie miêdzywojennym szereg w³asnych or-
ganizacji spo³eczno-politycznych, w tym tak¿e klub
sportowy �Vis�, którego boisko znajdowa³o siê za
Osiedlem Filipówka, pod Laskiem Wêgliñskim.

Do mojej szko³y mo¿na by³o zej�æ po tzw.
�schodkach� do ul. �w. Jacka, przekroczyæ
jezdniê tej ulicy, a dalej znajduj¹cymi siê
naprzeciw kolejnymi schodami � do ul.Cze-
re�niowej. Mo¿na te¿ by³o skrêciæ zaraz na
prawo, przed schodami, i pod¹¿aæ w dó³ ul.
Oficersk¹. Obie te drogi ³¹czy³y siê wresz-
cie i zaraz po tym widaæ by³o z lewej strony
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du¿y gmach Gimnazjum i Liceum im. Strza³-
kowskiej, z prawej strony za� intryguj¹ce
mnie zawsze stajnie przedsiêbiorstwa spe-
dycyjnego pana Ludwika Zawadzkiego. Obie
wspomniane ulice ci¹gnê³y siê wzd³u¿ ³ad-
nych willi w ogrodach i sadach, zamieszki-
wanych przewa¿nie przez rodziny wojsko-
wych. W stajniach pana Zawadzkiego prze-
bywa³o dosyæ du¿o potê¿nych perszeronów,
a na zewn¹trz ustawiane by³y charaktery-
styczne czerwone wozy meblowe, podobne
do wozów cyrkowych. Wokó³ stajen, z któ-
rych dochodzi³ zapach prawie sielski, uwija³
siê mieszkaj¹cy tam znany lokalny dziwak,
nazywajacy sam siebie Ciulamem. Chodz¹c
w lecie na bosaka, w damskich sukienkach,
podskakiwa³ sobie weso³o i �piewa³ po swo-
jemu �cium-cium�, tworz¹c ad hoc swoiste,
dziwne, rymowane naiwnie teksty np. �Da³y
bachory pomidory!� Nie uprawia³ absolutnie
¿ebractwa, a ludziska pomagali mu z ca³¹
sympati¹ m.in. przez do¿ywianie. Stara³ siê
uczciwie zarabiaæ przewozami na dwuko³o-
wym wózku. Ojciec mój korzysta³ tradycyj-
nie z jego us³ug, oczywi�cie p³atnych, do
corocznego przewozu choinki (która musia-
³a siêgaæ do sufitu), a tak¿e do r¹bania drew-
na opa³owego, gdy¿ jak wiadomo, we Lwo-
wie stosowano przewa¿nie drewno bukowe
lub grabowe.

Innym dziwakiem, który tak¿e zapusz-
cza³ siê w tamte strony, by³ chudy, ¿ylasty
starzec o nazwisku ¯erebecki. Cierpia³ na
jak¹� maniê prze�ladowcz¹ i wykrzykiwa³
gro�nie po rusku, machaj¹c do tego kostu-
rem. Szczególnie dra¿ni³y go przelatuj¹ce
czasem samoloty, którym wygra¿a³ krzycz¹c
�bijut�, uwa¿a³ wiêc, ¿e go atakuj¹.

Na koñcu ul. Czere�niowej mo¿na by³o
tak¿e skrêciæ w lewo i tam przej�æ obok sta-
rej Hali Sportowej, a pó�niej ko³o nowo zbu-
dowanej Krytej P³ywalni z du¿¹ czo³ow¹,
oszklon¹ �cian¹. Mija³o siê wtedy ty³y bo-
iska mojej szko³y oraz budynki koszarowe
6. Baonu Sanitarnego, by wyj�æ na ul. Ja-
b³onowskich. St¹d ju¿ kawa³ek w prawo
i jeszcze raz w prawo, by znale�æ siê przed
moim budynkiem szkolnym. Nazwa baon
d³ugo nie dawa³a mi spokoju jako ma³emu
ch³opcu, dopiero wyja�nienie, i¿ jest to skrót
od batalion, uspokoi³o na zawsze moje
w¹tpliwo�ci. Nieco dalej w stronê ul. Zielo-
nej, bo tak siê wtedy jeszcze ci¹gle na-
zywa³a, znajdowa³ siê budynek ¯eñskiej

Szko³y Zawodowej. Od razu muszê powie-
dzieæ, ¿e wszelkiego rodzaju zawodówki by³y
przez dzieci i m³odzie¿ pogardzane jako co�
spo³ecznie ni¿szego. Pogl¹dy te wynoszono
chyba z domów rodzinnych, bo przecie¿ ¿ad-
ne dziecko na taki podzia³ spo³eczny samo
by nie wpad³o. Droga powrotna ze szko³y do
domu by³a nieraz d³u¿sza, kiedy to w to-
warzystwie kole¿ków mieszkaj¹cych dalej �
gdzie� tam, gdzie tramwaj skrêca³ w ul.Szew-
czenki albo jeszcze dalej � wêdrowa³o siê
powoli, zabawiaj¹c po drodze. Moja wêdrów-
ka koñczy³a siê jednak wcze�niej, skrêcaj¹c
w ul.Tarnowskiego i wspinaj¹c siê spiesznie
po stromych zakrêtach ku domowi, obmy�la-
j¹c wykrêty z powodu spó�nienia.

Lekcje rozpoczyna³y siê o godz. 8 i trwa³y
w wy¿szych klasach nawet do 13.30. Z tego
powodu zabiera³em ze sob¹, tak jak inni ko-
ledzy, jak¹� kanapkê i owoc do skonsumowa-
nia podczas tzw. du¿ej przerwy, o ile nie zo-
sta³a zu¿yta na niekoñcz¹ce siê bziki. W okre-
sie zimowym mia³y miejsce walki �nie¿nymi
kulami i zjazdy z okolicznyoh górek na tor-
bach szkolnych albo �lizganie po tzw. �szla-
jach�. Pomys³ów i ochoty nigdy nie brakowa-
³o, tylko ci¹gle ten nieszczêsny plecak!

* Po wojnie nosi³ spolszczon¹ formê nazwiska:
Cejpek.

Dokoñczenie w nastêpnym numerze.

Skrót sporz¹dzi³ Andrzej Chlipalski. W nastêp-
nym numerze przedstawimy nastêpny rozdzia³
Sprawozdania.

* Do 7-osobowej Rady Naczelnej nale¿y rów-
nie¿ dr Andrzej Kamiñski, prezes ZG
TMLiKPW.

** Marsza³kowie Senatu RP A. Grze�kowiak
i A. Struzik, senatorowie A. Bogucka-Skow-
roñska, J. Sagatowska, £. Andrzejewski,
A. Ro�ciszewski, pos³owie na Sejm RP M. Ka-
miñski, M. Libicki, J. £opuszañski, A. Maciere-
wicz, M. Pi³ka, A. Zawisza.

*** Dotyczy Wileñszczyzny.
**** Nowo przyby³y do Baru proboszcz (absol-

went KUL) zniszczy³ zabytkow¹ elewacjê ko-
�cio³a �w. Miko³aja, usuwaj¹c z frontonu czê�æ
p³askorze�by przedstawiaj¹cej or³a, polski
napis zastêpuj¹c ukraiñskim.

dokoñczenie ze s. 19
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Do czasu II wojny Lwów by³ miastem o ok.
350 tysi¹cach mieszkañców i cennej, zabytko-
wej strukturze urbanistyczno-architektonicznej.
Trzecie co do wielko�ci miasto polskie (po
Warszawie i £odzi, przed Poznaniem i Krako-
wem) stanowi³o jedn¹ z najcenniejszych staro-
polskich pere³ architektury i skarbiec nagro-
madzonych dóbr kultury. Zabytkowy uk³ad
urbanistyczny miasta �wiadczy³ o jego najdaw-
niejszych zwi¹zkach z cywilizacj¹ Zachodu.

S ieæ uliczna tamtej epoki by³a ca³kiem wy-
starczaj¹ca przy ówczesnym stanie moto-
ryzacji, ale od tamtych lat minê³o z ok³adem

pó³ wieku. Wprawdzie ilo�æ samochodów osobo-
wych do niedawna sta³a niemal w miejscu, jed-
nak liczba nap³ywowych � ze wsi i z Rosji � miesz-
kañców wzros³a dwa i pó³ raza. Pojawi³o siê te¿
wiêcej �rodkówm masowej komunikacji (autobu-
sy i marszrutki, czyli mikrobusy). W ostatnim roku
czy dwóch nast¹pi³ gwa³towny wzrost liczby sa-
mochodów osobowych (g³ównie u¿ywanych, z za-
chodniej Europy via Polska), choæ daleko jeszcze
do stanu motoryzacji w RP, a tym bardziej do
Zachodu � odczuwalny przede wszystkim w �ród-
mie�ciu i na g³ównych arteriach. Tote¿ przed paro-
ma laty zaczêto z konieczno�ci naprawiaæ na-
wierzchnie jezdni (wcze�niej wrêcz humorystycz-
ne, jednak w takim stanie pozosta³y nadal mniej-
sze ulice z zabudow¹ mieszkaniow¹, stanowi¹ce
wszak wiêkszo�æ sieci ulicznej miasta).

Ca³kiem ostatnio zaczêto wreszcie podejmo-
waæ próby usprawnienia sieci ulicznej, bo mia-
sto w wielu punktach siê dusi. Pierwszy punkt,
jaki zauwa¿yli�my, jest godny pochwa³y za po-
mys³owo�æ. Pamiêtamy fatalny wêze³ przy Po-
czcie G³ównej: tramwaje jad¹ce od �ródmie�cia
Sykstusk¹ skrêca³y pod k¹tem prostym w lewo,
w ulicê S³owackiego, a po 150 metrach podob-
nie w prawo � w ul. Kopernika (analogicznie
w kierunku odwrotnym). Zwiêkszony ruch samo-
chodowy i t³umy pieszych po obu stronach Poczty
powodowa³y tu prawdziwy parali¿ ruchu. Pomys³
polega wiêc na tym, ¿e obecnie tramwaj jedzie
Systusk¹ dalej i dopiero po 150�200 metrach
skrêca du¿ym ³ukiem w lewo, a potem, równie¿
³agodnie, w prawo na Kopernika. Rozwi¹zanie
nowej przecznicy na ty³ach Poczty zajê³o teren,
na którym przed wojn¹ sta³a cerkiew i greckoka-

tolickie seminarium duchow-
ne, zburzone w czasie II woj-
ny (zosta³a tylko wie¿a; przed
rozbiorami by³y to klasztor i ko-
�ció³ ss. Dominikanek). Nowa
przecznica s³u¿y tylko dla
tramwajów � powsta³ tu spo-
kojny, nie koliduj¹cy z ruchem
samochodowym przystanek,
nakryty szklanym dachem.

Ulica S³owackiego, pozbawiona tramwajów, ode-
tchnê³a. A wiêc � pochwalamy.

Innym miejscem, które podobno od dawna
czeka na zmiany, to zawê¿enie ci¹gu komunika-
cyjnego miêdzy placami Strzeleckim i Krakow-
skim. Tramwaj jedzie w obie strony uliczk¹ Ko-
�cieln¹ wzd³u¿ muru oporowego, który podpiera
ko�ció³ Matki Boskiej �nie¿nej; jest tam ponadto
jeden kierunek jazdy samochodów ku placowi Kra-
kowskiemu (w drug¹ stronê je¿d¿¹ auta równie
w¹sk¹ ul. Strzeleck¹, skrêcaj¹c w ni¹ z ul. Kra-
kowskiej). Rozwa¿a siê wiêc podobno � dla po-
szerzenia ul. Ko�cielnej � zburzenie muru oporo-
wego przy MB �nie¿nej oraz dwóch zabytkowych
kamieniczek. Oczywi�cie musi powstaæ nowy mur
� bli¿ej ko�cio³a. Wspomniane kamieniczki nie
przedstawiaj¹ same w sobie szczególnych war-
to�ci architektonicznych, ale � uwaga! � stanowi¹
czê�æ ³uku zabytkowej zabudowy. Ich likwidacja
zaburzy³aby harmoniê starego zespo³u, pozosta-
j¹cego wszak pod ochron¹ UNESCO.

Proponujemy rozwa¿enie innego rozwi¹za-
nia: w kamienicach, które stoj¹ miêdzy ulicami
Ko�cieln¹ a Strzeleck¹ � wykonanie (wzd³u¿
Strzeleckiej, pocz¹wszy od gmachu, gdzie dzi�
Tatr Lalek � dawna Izba Rzemie�lnicza) p o d -
c i e n i  dla ruchu pieszych oraz likwidacjê chod-
nika � na rzecz poszerzenia jezdni. Mo¿na by te¿
pomy�leæ o rozwi¹zaniu torów podobnie jak na
ul. Ruskiej, bo ruch tramwajów nie jest tu wielki.

A mo¿e tunel? To kosztowne, ale � studiuj¹c
plan Lwowa dochodzi siê do przekonania, ¿e
w przysz³o�ci miasto nie uniknie wiêkszej liczby
tuneli. Czê�æ centralna Lwowa, nieporównanie roz-
leglejsza ni¿ w Krakowie*, jest intensywnie zabu-
dowana, a bogata rze�ba terenu nie u³atwi wytycze-
nia arterii na miarê XXI wieku w sposób tradycyjny.

Takich miejsc bêdzie we Lwowie wiele.
A UNESCO czuwa! My te¿.

* Kraków zyska³ swego czasu na likwidacji
okrê¿nej linii kolejowej � na jej miejscu po-
wsta³y aleje Trzech Wieszczów i ul. Konopnic-
kiej. Dzi� i one nie wystarczaj¹. Po przerzuce-
niu przez Wis³ê trzech nowych mostów (co
podwoi³o ich liczbê) w budowie s¹ tunele dro-
gowe w rejonie nowego dworca g³ównego, a na
realizacjê czeka przebicie d³ugiego tunelu pod
wzgórzem salwatorskim.

Stanis³aw Sochaniewicz

TRZEBA ROZWIJAÆ,
ALE Z WYCZUCIEM
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SYLWETKI
ZYGMUNT BALICKI

WE LWOWIE
Ma³o znana, niejednokrotnie pomija-

na postaæ Zygmunta Balickiego warta jest
przypomnienia i bli¿szego przedstawie-
nia. By³ ideologiem, politykiem, dzia³a-
czem ruchu narodowego z prze³omu XIX
i XX wieku. Pewien okres dzia³alno�ci
autora koncentrowa³ siê we Lwowie. Trze-
ba zaznaczyæ, ¿e Balicki by³ wraz z Ro-
manem Dmowskim twórc¹ polskiej ideo-
logii narodowej, mia³ du¿e zas³ugi w pro-
cesie kszta³towania generacji elity pol-
skiej, która wziê³a udzia³ w odbudowie
i organizowaniu na nowo pañstwa pol-
skiego.

Zygmunt Balicki urodzi³ siê w 1858 roku
w Lublinie, tam te¿ ukoñczy³ gimnazjum, po
czym wyjecha³ do Petersburga, gdzie stu-
diowa³ nauki prawnicze. W czasie studiów
zosta³ cz³onkiem tamtejszej �Gminy Socjali-
stów Polskich�. Nazwa Gmina, jako samo-
dzielna organizacja Polaków w zaborze ro-
syjskim, by³a nowo�ci¹, cz³onkowie jej
uczestniczyli w kó³kach, w których kwestia
niepodleg³o�ci Polski sta³a siê celem pierw-
szoplanowym. W roku 1880 Zygmunt Balic-
ki z bratem Tadeuszem zosta³ wys³any przez
gminê petersburska do Warszawy celem
rozwiniêcia dzia³alno�ci konspiracyjnej.
W Warszawie Balicki zorganizowa³ zjazd
gmin � kijowskiej, petersburskiej i wileñskiej,
którego celem by³o stworzenie kadry do dzia-
³alno�ci rewolucyjnej w kraju. Do konkret-
nych dzia³añ i ustaleñ jednak nie dosz³o,
w zwi¹zku z czym Balicki zaj¹³ siê prac¹ po-
legaj¹c¹ g³ównie na kolporta¿u wydawnictw
polskich, ustnej propagandzie oraz zak³a-
daniu kó³ek patriotycznych.

Namierzony przez policjê carsk¹, która
infiltrowa³a �rodowisko patriotyczne, w któ-
rym obraca³ siê Balicki, uda³ siê do Galicji
i osiad³ we Lwowie, zarabiaj¹c tymczasowo
jako pomocnik fotografa. Wkrótce te¿ zan-
ga¿owa³ siê w dzia³alno�æ z grup¹ socjali-

stów, staj¹c siê jej nieformalnym wodzem.
Za dzia³alno�æ tê trafi³ na dwa lata do wiê-
zienia. W 1882 r. Balicki zosta³ postawiony
przed s¹dem we Lwowie pod zrzutem przy-
nale¿no�ci do tajnego antypañstwowego sto-
warzyszenia. Po odbyciu kary zosta³ ponow-
nie aresztowany, jednak w³adze Galicji za-
niecha³y osadzania go powtórnie w wiêzie-
niu. Musia³ za to opu�ciæ Galicjê. Balicki
przez granicê rumuñsk¹ uda³ siê do Szwaj-
carii, zamieszkuj¹c pocz¹tkowo w Zurychu,
potem w Genewie. Bêd¹c na emigracji, sta-
le utrzymywa³ kontakt z krajem, g³ównie
z Romanem Dmowskim. W 1886 r. wróci³
do kraju, do Krakowa, gdzie spotka³ siê
z dzia³aczami patriotycznymi: Wys³uchem,
Lutos³awskim, Rewkowiczem i Aleksandrem
Hirszbergiem � kustoszem Ossolineum we
Lwowie. Na wniosek Balickiego Hirszberg
zosta³ delegatem Galicji na zjazd organizo-
wany przez Ligê Polsk¹. Liga mia³a pe³niæ
zadanie konsolidacji wszystkich si³ narodo-
wych celem odzyskania niepodleg³o�ci przez
Polskê.

Obok praktycznej dzia³alno�ci organiza-
cyjnej, politycznej i spo³ecznej nie mo¿na
pomin¹æ innych stron ¿ycia Balickiego.
Wspó³pracowa³ z wieloma pisarzami, rów-
nolegle kontynuuj¹c studia w Genewie, gdzie
uzyska³ tytu³ doktora praw. Wspólnie z Bo-
les³awem Wys³uchem og³osi³ w wychodz¹-
cym we Lwowie �Przegl¹dzie Spo³ecznym�
rozprawê naukow¹. W rok pó�niej w opar-
ciu o sw¹ pracê doktorsk¹ pt. L�état comme
organisation coercetive de la societé poli-
tique rozwin¹³ w dzie³o swego ¿ycia pt. Psy-
chologia spo³eczna � czynno�ci poznania.
W roku 1890 we Lwowie ukaza³a siê dwu-
tomowa ksi¹¿ka Balickiego pt. Parlamenta-
ryzm � zarys socjologiczny, nastêpnie og³a-
sza³ swe opracowania
w �Przegl¹dzie Filozo-
ficznym� pt. Socjolo-
giczne podstawy u¿y-
teczno�ci i Hedonizm
jako punkt wyj�cia ety-
ki. Najwa¿niejsz¹ jed-
nak pozycj¹ w twórczo-
�ci Balickiego by³a wy-
dana w 1902 r. ksi¹¿ka
pt. Egoizm narodowy
wobec etyki.

Mimo sukcesów na
polu polityki i nauki
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warunki jego ¿ycia nie by³y ³atwe. Przeby-
waj¹c we Lwowie zmuszony zosta³ do pra-
cy jako rysownik, wykonuj¹cy szkice ma-
kroskopowe do atlasu przyrodniczego pro-
fesora Laskowskiego, który mieszka³ w tym
okresie w Genewie. W 1909 r. na kongresie
pedagogów polskich wyg³osi³ referat pt. Za-
sady wychowania narodowego, który w for-
mie broszury opublikowano w �Przegl¹dzie
Lwowskim�. Artyku³y i opracowania Balic-
kiego drukowane by³y w wielu periodykach
wydawanych we Lwowie przez Narodow¹
Demokracjê oraz w czasopismie teoretycz-
nym tego ruchu, tj. w �Przegl¹dzie Wszech-
polskim�.

Prócz wielu pól dzia³alno�ci, na których
propagowa³ i realizowa³ my�l narodow¹, by³
równie¿ Balicki pedagogiem i wychowawc¹
m³odego pokolenia. By³ twórc¹ i projektan-
tem statutu Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej �
ZET-u. Organizacja ta odegra³a kluczow¹
rolê w kszta³towaniu nowej polskiej elity,
odbudowuj¹cej i organizuj¹cej pañstwo pol-
skie po okresie zaborów. Dzia³a³ równie¿
w Towarzystwie Szko³y Ludowej i Towarzy-
stwie Gimnastycznym �Sokó³� we Lwowie.
Interesowa³ siê ponadto socjologi¹, wyda-
j¹c w 1900 r. dzie³o Parlamentaryzm � za-
rys socjologiczny.

W 1904 r. Balicki jako przedstawiciel Ligi
Narodowej uczestniczy³ w zje�dzie partii
opozycyjnych pañstwa rosyjskiego, a w roku
1908 w zje�dzie s³owiañskim w Pradze.
W tym samym roku zosta³ redaktorem mie-

siêcznika narodowo-demokratycznego pt.
�Przegl¹d Narodowy�, za co znów trafi³ do
wiêzienia we W³oc³awku. Po wybuchu woj-
ny w 1914 r. wraz z Dmowskim dzia³a³ w Ko-
mitecie Narodowym, redaguj¹c Bibliotekê
Wiadomo�ci Wojskowych, które mia³y spe³-
niæ znaczenie praktyczne dla dzia³alno�ci
polskich oddzia³ów wojskowych. Zanim woj-
ska niemieckie zdo³a³y zaj¹æ Warszawê,
Balicki wraz z Komitetem Narodowym prze-
niós³ siê do Petersburga, gdzie wraz ze
swoim przyjacielem zaj¹³ siê publicystyk¹.

Zygmunt Balicki zmar³ w 1916 roku.
Trumna ze zw³okami zasta³a z³o¿ona w ko-
�ciele �w. Katarzyny w Petersburgu. W cza-
sie rewolucji pa�dziernikowej jego zw³oki,
jak i wiele innych, zasta³y zbezczeszczone
przez bolszewików, którzy zabrali metalowe
trumny, a zw³oki wrzucili do wspólnej mogi-
³y. Balicki ¿y³ intensywnie ¿yciem polityka
i dzia³acza mocno zaanga¿owanego w re-
alizacjê przy�wiecaj¹cych mu idei. Mia³ du¿y
dar oddzia³ywania na m³odzie¿ i cieszy³ siê
jej sympati¹. Wed³ug ró¿nych relacji by³ jed-
nak w istocie cz³owiekiem zamkniêtym w so-
bie i maj¹cym du¿y dystans do otoczenia.

Rafa³ Kamil Patryn

RAFA£ KAMIL PATRYN, ur. 1973 w Szczecinie.
Absolwent KUL i UMCS w Lublinie, dr fil., socjo-
log i prawnik. Asystent w Zak³adzie Etyki AM
w Lublinie.

ERRATA
Do artyku³u o Galerii D¹mbskich w CL 4/03

zakrad³y siê dwa b³êdy. Na str.12, wiersz 17 od
do³u: zbiór obejmowa³ blisko 300, a nie 500
obrazów. Na s. 14 literówka: oczywi�cie Stani-
s³aw Wasylewski, a nie Wysylewski. Autora ar-
tyku³u bardzo przepraszamy.

Kilka b³êdów wskaza³a nam p. Danuta £o-
maczewska w artykule Lwów opiekunem Sybi-
raków w CL S/03, wszystkie na s. 5. Zdeformo-
waniu uleg³y dwa nazwiska: wiersz 6 od góry �
nie Serczyñski, lecz Syroczyñski; w. 14 od góry
� nie Klimek, lecz Klink. Wiersz 11 od góry:
prezydent Ostrowski by³ prezesem Zwi¹zku
Obroñców Lwowa, a nie Komitetu Opieki nad
Weteranami, który jedynie wspiera³ z racji zaj-
mowanego stanowiska w Ratuszu. Pani Danu-

cie dziêkujemy, podziwiaj¹c � nie tylko tym ra-
zem � erudycjê i wnikliwo�æ.

Kompromitacja absolutna, dwukrotnie po-
myli�my daty w CL 3/04: W a l n y  Z j a z d
TMLiKPW w Bydgoszczy-Pieczyskach odby³ siê
w dniach 1�2 maja �04, a nie 22 maja, jak po-
dano na s. 37. Natomiast pierwsze spotkanie
nowego Zarz¹du G³ównego mia³o miejsce we
Wroc³awiu 22 maja, a nie w czerwcu, jak napi-
sano w zakoñczeniu S³owa od Redakcji na III
stronie ok³adki. Zauwa¿y³ to sam Prezes ZG,
ale przebaczy³! Dziêkujemy, przepraszamy.

W CL 4/04 na s. 50, pisz¹c o dekoracji p.
Podusowskiego, zrobili�my pomy³kê: Jego imiê
to Stanis³aw, a nie Wiktor. Natomiast WIKTOR
to wojenny pseudonim i st¹d siê wziê³a pomy³-
ka. Bardzo przepraszamy, panie Stanis³awie. Na
szczê�cie zdjêcie potwierdza, ¿e chodzi o Pana!
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6 wrze�nia 2004 r. minê³a 60. roczni-
ca mêczeñskiej �mierci b³. Ojca Micha³a
Czartoryskiego, dominikanina. Jako ka-
pelan Powstañców Warszawskich zdecy-
dowa³ siê pozostaæ z ciê¿ko rannymi, któ-
rych nie uda³o siê ewakuowaæ z prowizo-
rycznego szpitala, gdy powstañcy wyco-
fali siê z odcinka frontu na Powi�lu.
Wkracaj¹cy Niemcy wymordowali wszyst-
kich rannych, a na koñcu zabili towarzy-
sz¹cego im Ojca Mi-
cha³a. Zosta³ on be-
atyfikowany w 1999 r.
przez Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II w gro-
nie 108 Mêczenników
II wojny �wiatowej.

W ¿yciorysie Ojca
Micha³a jest wiele epi-
zodów zwi¹zanych ze
Lwowem. Jan Franci-
szek Czartoryski (pó�-
niejsze imiê zakonne
Micha³) urodzi³ siê
w 1897 r. w Pe³kiniach
k. Jaros³awia (w latach
miêdzywojennych wo-
jew. lwowskie). By³ jed-
nym z jedena�ciorga
dzieci ksiêcia Witolda
Czartoryskiego i jego
¿ony Jadwigi z Dzieduszyckich. Czworo
z tych dzieci wybra³o ¿ycie kap³añskie lub
zakonne: dwóch braci O. Micha³a zosta³o
ksiê¿mi, a siostra zakonnic¹.

Jan Czartoryski szko³ê �redni¹ ukoñ-
czy³ we Lwowie w r. 1916 i zosta³ studen-
tem Politechniki Lwowskiej (na wydziale
architektury). Studia przerwa³ w r. 1918,
by wzi¹æ udzia³ w Obronie Lwowa. By³
adiutantem brygadiera M¹czyñskiego i od-
znaczy³ siê mêstwem w walce. Otrzyma³
Krzy¿ Obrony Lwowa, a w r. 1920 Krzy¿
Walecznych.

Na studia powróci³ w r. 1920 i podczas
nich anga¿owa³ siê aktywnie w prace spo-
³eczne, m.in. w studenckiej Bratniej Pomo-
cy. Jednak stan duchowny stawa³ siê jego

g³ównym powo³aniem. W 1926 r. wst¹pi³ do
Seminarium Duchownego we Lwowie,
a w r. 1927 przywdzia³ habit Zakonu �w.
Dominika w ko�ciele oo. Dominikanów
w Krakowie. W rok pó�niej z³o¿y³ �luby za-
konne i podj¹³ studia filozoficzno-teologicz-
ne we Lwowie. W 1931 r. otrzyma³ �wiêce-
nia kap³añskie w Jaros³awiu. W roku 1933
mianowano go �magistrem� (wychowawc¹)
nowicjatu dominikañskiego w Krakowie,

a w latach 1936�37
kierowa³ budow¹ klasz-
toru w S³u¿ewie pod
Warszaw¹. Po wybu-
chu wojny w 1939 r. zo-
sta³ przeniesiony do
Krakowa, gdzie znowu
zajmowa³ siê wycho-
waniem nowicjatu. Kra-
ków by³ terenem wytê-
¿onej pracy zakonnej
i duszpasterskiej O. Mi-
cha³a. Nadwerê¿y³o to
jego zdrowie. Aby mu
ul¿yæ, w 1944 r. w³adze
zakonne przenios³y go
na pewien czas do
Warszawy, gdzie za-
sta³o go Powstanie,
uniemo¿liwiaj¹c powrót
do klasztoru.

Ko�ció³ na Powi�lu,
gdzie znalaz³ siê O. Micha³, zosta³ opusz-
czony przez ksiê¿y. W tych warunkach Oj-
ciec zg³osi³ siê jako kapelan do komendy
walcz¹cego na Powi�lu zgrupowania AK
�Konrad� i zosta³ skierowany do pracy dusz-
pasterskiej w powstañczym szpitalu, miesz-
cz¹cym siê u zbiegu ulic Tamka i Smulikow-
skiego. Odprawia³ te¿ msze �w. dla ludno-
�ci, m.in. w bramie Ubezpieczalni Spo³ecz-
nej przy ul. Smulikowskiego. Gdy w nocy
z 5 na 6 wrze�nia powstañcy wycofali siê
z Powi�la, namawiano O. Micha³a do ewa-
kuacji wraz z transportem l¿ej rannych. Od-
mówi³ i pozosta³ z 11 ciê¿ko rannymi, nie
nadaj¹cymi siê do transportu. Wraz z nimi
spotka³a go mêczeñska �mieræ z r¹k nie-
mieckich siepaczy.

B³ogos³awiony Ojciec Micha³
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Ojciec Micha³ Czartoryski by³ cz³owie-
kiem niez³omnej wiary, duszpasterzem ka-
tolików �wieckich, wychowawc¹ kleryków
i zakonników-nowicjuszy. W pamiêtniku swo-
im pisa³, ¿e jest powo³any do ofiary, aby
z mi³o�ci oddaæ siê ca³kowicie Chrystusowi.
Pan Bóg przyj¹³ jego ofiarê.

Pisz¹cy te s³owa by³ w 1940 r. w Krakowie przy-
gotowywany przez O. Micha³a do I Komunii �w.

Tekst wykorzystuje materia³ z dwóch opraco-
wañ, wymienionych w dziale Nowe Ksi¹¿ki w ni-
niejszym numerze CL, oraz w³asne wspomnienia.

Jacek Walczewski

ERRATA
Do rozmowy na temat Jadwigi Horodyskiej

w CL 3/04 wkrad³ siê b³¹d, zwi¹zany z rodzin¹
Czartoryskich. W przypisie 8 (s. 16) powinno byæ:
ks. Helena Kazimierzowa Czartoryska, a nie Je-
rzowa. Ks. Kazimierz by³ bratem O. Micha³a. Za
pomy³kê bardzo przepraszamy!

APEL
Ksi¹dz Maciej Józefowicz, duszpa-

sterz Polaków na Wêgrzech opracowuje
¿yciorys

Ks. WINCENTEGO DANKA
(1870�1945)

za³o¿yciela duszpasterstwa polskiego na
Wêgrzech, wieloletniego kap³ana wêgier-
skich Polaków � jako przygotowanie do
starañ o wszczêcie procesu beatyfika-
cyjnego tego �wi¹tobliwego Ksiêdza.

Ks. Wincenty Danek urodzi³ siê
w Stryju, ukoñczy³ studia i przyj¹³ �wiê-
cenia we Lwowie. Na Wêgrzech przeby-
wa³ od 1908 r.

Osoby, które mia³yby jakiekolwiek in-
formacje o ¿yciu i dzia³alno�ci ks. Danka,
proszone s¹ o przekazanie ich na adres:

Ks. mgr Maciej Józefowicz,
Kinizsi u. 51, H-2220 VECSES,
Wêgry/Magyarorszag
albo za po�rednictwem naszej redakcji.

Bardzo ciekawy list ks. Józefowicza za-
mieszczamy w dziale Listy w tym numerze.

DOKTOR STASIA
Dr Stanis³awa Marcelina
VALIS-SCHYLENY
(1915�2004)

Z g³êbokim ¿alem przyjêli�my wia-
domo�æ o �mierci Stasi � naszej drogiej
Przewodnicz¹cej, która utworzy³a nasze
Ko³o Brodzian i kierowa³a nim przez dwa-
na�cie lat.

By³a szczup³a i niezbyt mocnego zdro-
wia. Mówi³a g³osem cichym, ale stanow-
czym i jasno formu³owa³a zdania. By³a
znakomit¹ organizatork¹, cieszy³a siê
szczer¹ sympati¹ i wielkim szacunkiem.

Lata dzieciñstwa i m³odo�ci prze¿y³a
w Brodach. By³a tam uczennic¹ szko³y
powszechnej i Gimnazjum ̄ eñskiego im.
Elizy Orzeszkowej. Z tych lat najwcze-
�niejszych pozosta³y jej najlepsze wspo-
mnienia o ukochanych Brodach i lu-
dziach, którzy tam ¿yli i tworzyli czynne,
patriotyczne �rodowisko.

Studiowa³a we Lwowie na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza.

W roku 1938 wysz³a za m¹¿ za ko-
legê ze studiów � Emila Valisa. W lecie
1939 roku obydwoje zostali skierowani
na trzymiesiêczn¹ praktykê wakacyjn¹
do szpitala w Sarnach na Wo³yniu.
W przeddzieñ wybuchu wojny zmuszeni
byli rozstaæ siê, gdy¿ Emil wyjecha³ z kar-
t¹ mobilizacyjn¹ do macierzystego pu³-
ku w Stanis³awowie. Po 17 wrze�nia
z czê�ci¹ pu³ku przekroczy³ granicê pol-
sko-wêgiersk¹, potem dosta³ siê do Fran-
cji, a po kapitulacji do Szkocji.

Stanis³awa ukoñczy³a studia medycz-
ne we Lwowie w roku 1941 tu¿ przed
wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej.
Po latach wspomina³a, ¿e we Lwowie
�spêdzi³a najszczê�liwsze m³ode lata
i najgorszy czas wojny, ale w mie�cie
tym zostawi³a swoje serce�.

W czasie okupacji niemieckiej pra-
cowa³a w szpitalu w Zaleszczykach,
gdzie nie tylko leczy³a, ale te¿ ukrywa³a
ludzi, którym grozi³a �mieræ. Prowadzi-
³a tam te¿ tajne nauczanie. W roku
1944, gdy przeszed³ front, straci³a ca³y
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swój dobytek i pod przymusem opu�ci³a Za-
leszczyki.

Pierwsz¹ Jej prac¹ po przesiedleniu by³a
funkcja kierownika O�rodka Zdrowia i komi-
sarza do walki z epidemiami w Lipnicy Mu-
rowanej ko³o Bochni. Mieszka³a tam w klasz-
torze ss. urszulanek szarych. Krótko potem
przenios³a siê do Katowic.

W roku 1947 powróci³ m¹¿, który w Edyn-
burgu ukoñczy³ studia medyczne i tam uzy-
ska³ doktorat. Przywióz³ wtedy do kraju �
jako pracownik PCK � dar w postaci ca³ko-
witego wyposa¿enia stacji krwiodawstwa. Na
bazie tego daru powsta³a wtedy w Katowi-
cach � zorganizowana przez pañstwa Vali-
sów � pierwsza w Polsce stacja pobierania
i konserwowania krwi. Stanis³awa by³a spe-
cjalist¹ chorób wewnêtrznych (od r. 1956)
i reumatologii (od r. 1967). Pracê doktorsk¹
obroni³a na �l¹skiej Akademii Medycznej.

Po 27 latach pracy w Katowicach pañ-
stwo Valisowie kupili zabytkow¹ drewnian¹
willê �Zacisze� w Wi�le, gdzie na sta³e prze-
nie�li siê dopiero w roku 1975. Stanis³awa
pracowa³a tam w sanatorium �Jubilat� na
stanowisku ordynatora i dyrektora ds. lecz-
nictwa. Po przej�ciu na emeryturê by³a czyn-
na jeszcze jako reumatolog � w niepe³nym
wymiarze godzin w poradni w Ustroniu, a na-
stêpnie w Wi�le.

W Wi�le tak¿e do ostatnich lat ¿ycia
przyjmowa³a pacjentów w swoim prywatnym
gabinecie. W ca³ej okolicy by³a lubian¹ i ce-
nion¹ �nasz¹ pani¹ doktor� za po�wiêcenie
swojemu powo³aniu i swoim pacjentom, któ-
rych traktowa³a zawsze jak bliskich. Pomi-
mo ubytku si³ z up³ywem lat � je�dzi³a swo-
im �maluchem� do pacjentów do odleg³ych
nawet wsi, aby s³u¿yæ pomoc¹, i zawsze
dawa³a z siebie znacznie wiêcej ni¿ to, cze-
go wymaga przysiêga Hipokratesa.

Miastu, które z czasem sta³o siê bliskie
Jej sercu, tak¿e po�wiêca³a swój czas i sta-
rania (np. w czasie przygotowañ do budowy
zapory wodnej). By³a czynn¹ i cenion¹ dzia-
³aczk¹ Towarzystwa Mi³o�ników Wis³y i dla-
tego zosta³a odznaczona Medalem im. dra
Juliana Ochorowicza, bardzo zas³u¿onego
(w latach przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹)
dla pod�wigniêcia Wis³y do rangi letniska
i uzdrowiska.

W roku 1992 postanowi³a zrealizowaæ
swoje wieloletnie pragnienie zwo³ania po tylu
latach dawnych znajomych brodzian, aby

�gromadnie prze¿yæ powrót do beztroskich
lat, w atmosferze, w której jest miejsce na
wzruszenia, na rado�æ i na ³zy�. Z pomoc¹
kilku najbli¿szych znajomych wyszukiwa³a
brodzian rozsianych po kraju i za granic¹ �
z trudem i z uporem, tak ¿e 1 czerwca 1993
roku Stasia zorganizowa³a pierwszy zjazd
w Wi�le. Przyjecha³o wtedy dwadzie�cia sie-
dem osób, by³o to dla tej gromadki wzrusza-
j¹ce przywo³anie dawnych lat. Kiedy wie�ci
o zje�dzie rozesz³y siê w�ród brodzian w kra-
ju i za granic¹ � na drugi zjazd w nastêp-
nym roku przyjecha³o ju¿ czterdzie�ci jeden
osób. Dotarli brodzianie z wielu zak¹tków
Polski, a tak¿e kilka osób z Anglii, z Nowe-
go Jorku � dwaj bracia z ¿onami i jedna oso-
ba z Argentyny.

Potem co roku oko³o 1 czerwca Stasia
zwo³ywa³a swoj¹ �gromadkê� w to samo miej-
sce (do wi�lañskiego hotelu �Start�), aby ra-
zem prze¿ywaæ wspomnienia ukochanych
Brodów, tamtych ludzi i zdarzeñ. By³o raz
tak, ¿e jedna z naszych brodzianek przyje-
cha³a z Anglii pierwszy raz do kraju po piêæ-
dziesiêciu latach i to w³a�nie wprost do Wis³y
na zjazd i od razu wpad³a w grono swoich
kole¿anek, z którymi przed sze�ædziesiêciu
laty laty gra³a w Brodach w szkolnym przed-
stawieniu. By³a to bajka o kwiatach. Ka¿da
z nich gra³a rolê innego kwiatuszka. Okaza³o
siê, ¿e te �aktorki� bardzo dobrze zapamiêta-
³y swoje role i wówczas w Wi�le powtórzy³y
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jedn¹ czy dwie sceny z tej bajki. Ile wtedy
z rozczulenia pop³ynê³o ³ez, nikt nie zliczy³!

Osobowo�æ Stasi i Jej autorytet tworzy-
³y na naszych zjazdach wzruszaj¹c¹ atmos-
ferê. Omawiali�my na nich nasze zadania,
ale pod wzglêdem towarzyskim i kole¿eñ-
skim by³y to bardzo krzepi¹ce i serdeczne
prze¿ycia. Kolacje przy �wiecach i lampce
szampana stwarza³y nastrój zamkniêtego
krêgu naszej gromady z³¹czonej wspomnie-
niami o naszym ukochanym mie�cie i  mi-
nionych latach. Ten nastrój pog³êbia³ siê
jeszcze, gdy �piewali�my weso³e i têskne
pie�ni harcerskie, tak¿e i o tym, co �gawêdê
rozpoczyna�. To przywo³ywa³o nam �wiat
naszych dawnych harcerskich przygód.

W czasie ka¿dego zjazdu Stasia zapra-
sza³a nas tak¿e do swojego �Zacisza�. Go-
�cinno�æ Stasi i atmosfera Jej domu pozo-
stawia³y bardzo mi³e wspomnienia. Tam ka¿-
dy musia³ czuæ siê dobrze! Osobliwym ak-
centem tego domu jest bogaty zbiór
dzwonków zawieszonych w pokoju sto³o-
wym. Te dzwonki pochodzi³y z ró¿nych stron
�wiata i ró¿nych lat, a jest ich tam ponad
dwie�cie.

Na drugim zje�dzie z inicjatywy Stasi
postanowiono zorganizowaæ pomoc dla Po-
laków, którzy do dzisiaj mieszkaj¹ w Bro-
dach. Na pocz¹tku by³y to paczki z artyku-
³ami ¿ywno�ciowymi, odzie¿¹ i lekami, a dla
dzieci i m³odzie¿y � ksi¹¿ki, zeszyty, d³u-
gopisy i s³odycze.

W miarê kiedy tam stopniowo poprawia-
³o siê ogólne zaopatrzenie, zaprzestali�my
wysy³ania paczek i wspomagamy tamtej-
szych rodaków pieniêdzmi, szczególnie
przed Wielkanoc¹ i Bo¿ym Narodzeniem.
Du¿ej pomocy w tej dzia³alno�ci udzielaj¹
nam ss. sercanki, które tam stale pracuj¹.

Na apel Stasi Ko³o uczci³o pamiêæ za-
s³u¿onych brodzian � ksiêgarza i wydawcy
Feliksa Westa i pisarza Józefa Korzeniow-
skiego.

W r. 1995 Stasia zleci³a wykonanie wier-
nej kopii obrazu Matki Boskiej z ko�cio³a
w Brodach. Ten obraz, darzony kultem od
r. 1900, by³ przewieziony po wojnie do ko-
�cio³a w Opolu. W maju 1995 r. Stasia do-
³o¿y³a starañ, aby tê kopiê po�wiêci³ w Sko-
czowie Ojciec �wiêty w czasie swojej piel-
grzymki do kraju. Podczas naszego III zjaz-
du, w tym¿e samym roku, ten po�wiêcony
obraz przekazali�my proboszczowi z Bro-

dów, który z osobami towarzysz¹cymi przy-
jecha³ na zjazd. Od tego czasu obraz znaj-
duje siê w kaplicy parafialnej w Brodach,
gdzie s¹ odprawiane codzienne msze �w.

Po rozpoczêciu budowy nowego ko�cio³a
rzymskokatolickiego w Brodach w roku 1997
zaapelowa³a o zbiórkê pieniêdzy na ten cel.
Zbiórka da³a znacz¹ce rezultaty i trwa do
dzisiaj.

W tym samym roku przyjecha³ do Kra-
kowa m³ody uczeñ � pianista z Brodów � na
dalsz¹ naukê i doskonalenie talentu. Stasia
poleci³a zaopiekowaæ siê nim i z funduszu
Ko³a zakupiæ mu ciep³¹ odzie¿, bieliznê,
obuwie, a tak¿e ksi¹¿ki, nuty i p³yty. Dzisiaj
ten m³ody brodzianin jest ju¿ na drugim roku
pianistyki Akademii Muzycznej w Krakowie,
a kiedy zacz¹³ wystêpowaæ na konkursach
i estradach, sprawiono mu ze sk³adek bro-
dzian smoking..

Bardzo wa¿n¹ inicjatyw¹ Stasi by³o opra-
cowanie brodzkich zeszytów biograficznych.
Zeszyty te �maj¹ na celu przywo³anie i utrwa-
lenie pamiêci o polskich mieszkañcach Bro-
dów � miasta maj¹cego ponad 400-letnie
tradycje handlowe, kulturalne i militarne�.
Jest to bardzo cenny przyczynek do dzie-
jów miasta.

Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Mi³o�ników
Lwowa i Kresów Po³udniowo�Wschodnich
nada³ Stasi z³ot¹ odznakê �Semper fidelis�.

Ostatnim przedsiêwziêciem Stasi by³o
zorganizowanie kolonii letnich dla brodzkich
dzieci w czerwcu 2004 r. Dziêki proboszczo-
wi parafii w Pogórzu k. Skoczowa �prezeso-
wi Charytatywnego Stowarzyszenia �Ignis�
i szczodrym sponsorom Stasia doprowadzi-
³a do przyjazdu czterdzie�ciorga dzieci z Bro-
dów i Z³oczowa, pod opiek¹ dwu sióstr ser-
canek, do Pogórza. Pobyt by³ bardzo udany,
ksi¹dz proboszcz tak zaplanowa³ ka¿dy dzieñ,
¿eby dzieci mog³y jak najwiêcej zobaczyæ,
poznaæ i skorzystaæ (wycieczki autokarowe,
pielgrzymki, wycieczki górskie, spotkania
z miejscowymi dzieæmi). Obdarowane pre-
zentami dzieci podczas wizyty Stasi w Pogó-
rzu odwzajemni³y siê Pani Doktor bukiecika-
mi polnych kwiatów, laurkami, koncertem pio-
senek i ¿yczeniami �100 lat�.

Niestety ¿yczenia dzieci nie spe³ni³y siê.
Stasia ¿y³a od tego radosnego spotkania ju¿
tylko 200 dni! Zmar³a 20 grudnia 2004 roku.

Brodzianie
Kraków, 26 stycznia 2005 r.
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Z TAMTEJ
STRONY

11 LISTOPADA
WE LWOWIE

�wiêto Niepodleg³o�ci �04 by³o obchodzo-
ne we Lwowie szczególnie uroczy�cie i barw-
nie. Organizacja le¿a³a jak zwykle w rêkach
Konsulatu Generalnego RP, a miejscem rocz-
nicowej akademii i serdecznego na niej spo-
tkania Polaków � miejscowych i przyby³ych
zza kordonu (bardzo licznych) � w sobotni
wieczór 13 listopada by³ Teatr Wielki.

Wieczór zainaugurowa³y krótkie przemó-
wienia, najpierw konsula W. Osuchowskie-
go i wiceministra MON Macieja Górskiego
z Warszawy, potem przedstawicieli miejsco-
wych w³adz, po czym nast¹pi³a dekoracja
zas³u¿onych osób. Najwy¿sze odznaczenia
� Komandoriê Polonia Restituta otrzyma³a
pani Janina Zamojska � nestorka i autorytet
moralny lwowskich Polaków � jak J¹ okre-
�lono, a Krzy¿ Komandorski Orderu Zas³ugi
RP � prof. Borys Wo�nicki, który we wcze-
snych latach powojennych ratowa³ dzie³a
sztuki ze zmasakrowanych ko�cio³ów i pa-
³aców (m.in. resztki rze�b Pinsla). Krzy¿e
Kawalerskie Orderu Polonia Restituta otrzy-
mali m.in. Emilia Chmielowa i Emil Lego-
wicz. W imieniu odznaczonych przemówi³a
pani Zamojska:

Panu Prezydentowi
Rzeczypospolitej Pol-
skiej dziêkujemy za od-
znaczenia, a Pana Wie-
s³awa Osuchowskiego,
naszego Konsula Gene-
ralnego, Gospodarza
dzisiejszej uroczysto�ci
prosimy, aby ³askawie
zechcia³ przekazaæ Panu
Prezydentowi nasze po-
dziêkowania i wyrazy
szacunku G³owie Pañ-
stwa Polskiego nale¿ne.

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO-
-HISTORYCZNY
CZERLANY
Wie� w powiecie gródeckim, wojew. lwowskim;

3 km na p³d. od Gródka Jagielloñskiego. Po³o¿ona
nad rzek¹ Wereszyc¹. Parafia rzym.kat. w Gród-
ku, gr.kat. w Ma³kowicach.

W XIX w. by³a tutaj najwiêksza w Galicji fabry-
ka papieru. W 1866 r. podupadaj¹c¹ papierniê
zakupi³ ks. Leon Sapieha, dzia³acz gospodarczy,
marsza³ek Sejmu Krajowego, i przekszta³ci³ j¹
w spó³kê akcyjn¹. W 1870 r. moc produkcyjna za-
k³adu wynosi³a 24 cetnary na dobê. W tym czasie
pracowa³o tam 230 robotników oraz 40 kobiet i 30
dzieci. Po kilku latach spó³ka zbankrutowa³a.
W pó�niejszych latach papiernia w Czerlanach pod
nazw¹ firmow¹ Aerlawich by³a w³asno�ci¹ Henry-
ka Kollischera, który te¿ ni¹ kierowa³.

KORNA£OWICE
Wie� w powiecie samborskim, wojew. lwow-

skim; 12 km na p³n.wsch. od Sambora. Le¿y nad
Dniestrem, na wys. 313 m npm. Parafia rzym.kat.
w Dublanach, gr.kat. w Hordyni.

W 1. po³. XVI w. wie� dzielili miêdzy sob¹ Bi-
liñscy i Zeliborscy, w 2. po³ stulecia Zeliborscy i Tu-
stanowscy. W XIX w. by³a w ca³o�ci w³asno�ci¹
rodziny Sozañskich. Na pocz. XX w. Feliks M.
Sozañski, pose³ na Sejm Krajowy, wybudowa³ we
wsi kaplicê pw. NP Marii. Zaprowadzi³ tak¿e ho-
dowlê koni rasowych. Ca³y swój maj¹tek, z³o¿ony
z Korna³owic i okolicznych wsi, zapisa³ m³odsze-
mu bratu Stanis³awowi, który w 1927 r. podarowa³
rodzinne dobra Polskiej Akademii Umiejêtno�ci.
Dochód z maj¹tku mia³ w 75% przypadaæ PAU,
a pozosta³a czê�æ byæ dzielona miêdzy Kuriê Arcy-
biskupi¹ krakowsk¹ (na cele konserwatorskie) oraz
Bazylikê Mariack¹ w Krakowie (na te same cele).
W 1934 r. darowizna ta zosta³a zatwierdzona de-
kretem prez. I. Mo�cickiego.

W 2. po³. XIX w. na terenie wsi by³a cegielnia,
gorzelnia i m³yn wodny.

KRAKOWIEC
Po³o¿enie. Miasteczko w powiecie jaworow-

skim, wojew. lwowskim, po³o¿one o 18 km na zach.
od Jaworowa. Le¿y na wys. 248 m npm, nad rzecz-
k¹ Krakówk¹.

Pani Janina Zamojska po dekoracji
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Jeste�my zaszczyceni obecno�ci¹ w�ród
nas � w dniu naszego �wiêta Niepodleg³o-
�ci � W³adz Miasta Lwowa i wybitnych przed-
stawicieli Spo³eczeñstwa ukraiñskiego. £¹-
czy nas tak wiele � ukochanie Ziemi, któr¹
od wieków razem zamieszkujemy, ziemi
piêknej, bogatej, opiewanej przez poetów
têskni¹cych do niej:

Je�li tam bêdziesz, duszo mego ³ona,
Choæby z promieni do cia³a wrócona,
To nie zapomnij tej mojej têsknoty,
Która tam stoi, jak Archanio³ Z³oty,
A czasem Miasto jak orze³ przeleci
I znów na ska³ach spoczywa i �wieci.

Juliusz S³owacki

i nasze zwi¹zki rodzinne, te najbli¿sze, bo
przez ma³¿eñstwa mieszane; wspólne oby-
czaje, tradycje, wzajemne oddzia³ywanie na-
szych kultur, wreszcie cierpienia, które prze-
¿yli�my, i walka o najistotniejsze warto�ci
chrze�cijañskie � wiarê i to¿samo�æ, zagro-
¿one w okresie prze�ladowañ i indoktrynacji.

Dzi�, gdy tak uroczy�cie i rado�nie spo-
tkali�my siê, pragnê zgodnie ze staropolsk¹
tradycj¹ wznie�æ toast: Kochajmy siê!

Po czê�ci oficjalnej nast¹pi³a czê�æ ar-
tystyczna w wykonaniu Reprezentacyjnego
Zespo³u Wojska Polskiego z Warszawy.
Rozpoczêli u³ani z pannami wspania³ym
mazurem, potem by³y pie�ni patriotyczne �
wojskowe stare i nowsze, partyzanckie.
Tañczono poloneza i oczywi�cie kanon na-
szych tañców ludowych. Po przerwie na-
strój zmieni³ siê gruntownie: jazz i big-bit.

Oklaskom nie by³o koñca.
El¿bieta Mokrzyska

NASZ KOŒCIÓ£ OBECNIE
Otrzymali�my (wreszcie!) aktualny Sche-

matyzm Archidiecezji Lwowskiej 2003. Nowa
edycja jest o wiele grubsza (400 stron) ni¿
poprzednia z r. 2000 (190 s.), poniewa¿ jest
dwujêzyczna.

W alfabetycznym wykazie kap³anów die-
cezjalnych i zakonnych naliczyli�my ok. 170
ksiê¿y, a w spisie parafii, ko�cio³ów i kaplic
� 270 miejscowo�ci plus 4 �wi¹tynie lwow-
skie: Katedra, �w. Antoni, MB Gromniczna
i �w. Maria Magdalena*. Podano równie¿ na-
zwiska i adresy biskupów siedmiu diecezji,
wchodz¹cych w sk³ad metropolii lwowskiej.

Patronami Archidiecezji s¹ NMP £aska-
wa oraz b³. Jakub Strzemiê, arcybiskup
lwowski w XIV wieku.

* Dwie ostatnie z wymienionych �wi¹tyñ nie zo-
sta³y jeszcze ostatecznie oddane naszemu
Ko�cio³owi we Lwowie. Naszym Czytelnikom
przekazujemy pro�bê o modlitwê za pomy�l-
ne za³atwienie tej sprawy.

W OSTROGU
W Ostrogu na Wo³yniu mia³y miejsce

w po³owie listopada �04 wa¿ne dla tamtej-
szej spo³eczno�ci polskiej uroczysto�ci jubi-
leuszowe. O mie�cie tym pisali�my w CL kil-
kakrotnie, g³ównie przy okazji omawiania pro-
wadzonej tam chwalebnej akcji wydawniczej.

W bie¿¹cym roku przypad³y tam trzy ju-
bileusze:
n XV-lecie odrodzenia parafii rzymsko-
katolickiej pw. Wniebowziêcia NMP. Burzli-
wa historia tej parafii � jak i kresowego mia-
sta � siêga po³owy XV wieku. Okres II wojny
�wiatowej by³ równie burzliwy jak poprzed-
nie wieki. Po wojnie wierni dzielnie walczyli
o utrzymanie ko�cio³a, ale ostateczne ode-
branie nast¹pi³o w 1960 roku. W 1989 r.
usilne starania parafian i ks. A. Andruszczy-
szyna doprowadzi³y do odzyskania �wi¹tyni.
Przez oko³o dwa lata proboszczem by³ ks.
W. Czajka, obecny dziekan w Równem, za�
od r. 1992 jest nim ks. W.J. Kowalów, który
potrafi³ rozwin¹æ niezwykle energiczn¹
i owocn¹ dzia³alno�æ.
n X-lecie powstania Towarzystwa Kultury
Polskiej Ziemi Ostrogskiej. RozbudzenieM
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Historia. Pierwotnie wie�, Krakowiec nale¿a³
do dóbr królewskich. W 1423 r. W³adys³aw Jagie³-
³o nada³ go Fredrom. Daty uzyskania praw miej-
skich i erekcji parafii rzym.kat. nieznane. Potwier-
dzenie przywilejów miejskich zapisane jest w me-
tryce koronnej z 1520 r. W po³. XVI w. w³a�cicielem
Krakowca zosta³ Jerzy Fredro, po nim jego syn
Stanis³aw, obaj gorliwi wyznawcy i obroñcy kalwi-
nizmu. W tym czasie ko�ció³ parafialny zamienio-
no na zbór kalwiñski. Pod koniec XVI w. Krako-
wiec wraz z okolicznymi wsiami dosta³ siê Alek-
sandrowi Ostrogskiemu, a nastêpnie jego ¿onie
Annie, która w 1604 r. przywróci³a ko�ció³ katoli-
kom, za� w 1609 r. odnowi³a fundacjê parafii. Po
�mierci Anny Ostrogskiej dobra krakowieckie prze-
sz³y do Be³¿eckich, a pó�niej � na okres trzech
pokoleñ � do Cetnerów.

Ostatnim w³a�cicielem z tej rodziny by³ Ignacy
Cetner, który pod koniec XVIII w. urz¹dzi³ tu wielko-
pañsk¹ rezydencjê, sk³adaj¹c¹ siê z pa³acu i dwóch
jednakowych oficyn po bokach. Ca³o�æ otoczona
by³a 60-morgowym parkiem, zaprojektowanym
przez s³ynnego twórcê ogrodów Franciszka Ta-
cher de la Pagerie. Po I. Cetnerze maj¹tek odzie-
dziczy³a jego córka Anna, zamê¿na po raz czwar-
ty za ks. Karolem Lotaryñskim. W 1813 r. ufundo-
wa³a w Krakowcu zak³ad dla chorych. Po jej �mierci
nale¿¹ce do niej dobra przesz³y na Leona Potoc-
kiego, który w 1845 r. sprzeda³ je Adamowi Lubo-
mirskiemu, a on z kolei ok. 1890 r. Kazimierzowi
£ubieñskiemu. Ostatni¹ w³a�cicielk¹ Krakowca i kil-
ku okolicznych folwarków by³a do 1939 r. córka
Kazimierza, Wiktoria, zmê¿na za Franciszkiem
Morawskim.

Nazwê Krakowca prof. Jerzy Nalepa wywodzi od
s³owa rozkraki, czyli odnogi, odga³êzienia rzeczne (ko³o
Krakowca zbiega siê kilka rzek).

Zabytki. Ko�ció³ parafialny pw. �w. Jakuba
Aposto³a, ufundowany przez Ignacego Cetnera
w 1785 r., konsekrowany w 1854 r. Klasycystycz-
ny, na planie prostok¹ta; fasada z portykiem o joñ-
skich kolumnach. W prezbiterium znajdowa³ siê
nagrobek ks. Anny Lotaryñskiej. We wrze�niu
1939 r., podczas walk wojsk polskich z Niemcami,
ko�ció³ sp³on¹³ i nie zosta³ odbudowany.

Pa³ac � data budowy nieznana, rozebrany
w 1835 r., gdy¿ grozi³ zawaleniem. Pozosta³y obie
parterowe oficyny; praw¹ w³a�ciciele przystosowali
na mieszkanie w³asne, w lewej by³y pokoje go�cin-
ne i pomieszczenia gospodarcze. Pod koniec XIX
w. Kazimierz £ubieñski dobudowa³ do obu g³êbokie
portyki od frontu, a do oficyny prawej od strony
ogrodu du¿¹ salê, która s³u¿y³a za letni¹ jadalniê.

¿ycia parafialnego zaowocowa³o po kilku
latach powstaniem Towarzystwa, którego
prezesem jest dzi� p. W³odzimierz Filarow-
ski. Podstawowe cele to nauka jêzyka pol-
skiego, historii i kultury, organizowanie ze-
spo³ów m³odzie¿owych, konkursów recyta-
torskich i plastycznych, wyjazdów do RP.
n X-lecie dwumiesiêcznika �Wo³anie z Wo-
³ynia� � pisma religijno-spo³ecznego Diece-
zji £uckiej, wydawanego w wersji polskiej,
ukraiñskiej i mieszanej. Imponuje ró¿norod-
no�ci¹ tematów i wysokim poziomem. Nie-
co m³odsza (bo od 1997 r.) jest seria wy-
dawnicza �Biblioteka WzW�, która osi¹gnê-
³a ju¿ 34 pozycje.

Listopadowe uroczysto�ci jubileuszowe
w Ostrogu u�wietnione zosta³y przybyciem
wielu znakomitych go�ci i msz¹ �w. konce-
lebrowan¹ pod przewodnictwem ks. bpa
M. Trofimiaka z £ucka. Z kolei nast¹pi³o po-
�wiêcenie tablicy pami¹tkowej, zakoñcze-
nie konkursu plastycznego pt. Orêdownicz-
ko nasza oraz � na zakoñczenie � koncert
muzyczny z udzia³em pianisty japoñskiego
Hiro Kurotaki, który gra³ muzykê Chopina.

Kazimierz Selda

CIĄGLE TO SAMO
l Tak zwane polsko-ukraiñskie p o j e d n a -
n i e � podobnie jak na p³aszczyznach
�wieckich � przybiera do�æ oryginalne for-
my w dziedzinie ko�cielnej. Trudno tu pos¹-
dziæ Cerkiew greckokatolick¹ o wrogo�æ
wobec naszego Ko�cio³a (wrogo�æ jest na
pewno ze strony prawos³awia), poniewa¿ hie-
rarchia unicka szuka od pewnego czasu dróg
do za¿egnania wzajemnego braku ufno�ci.

�rodowiska nacjonalistyczne � nie w¹t-
pimy, ¿e dla podtrzymania gasn¹cego zna-
czenia w narodzie ukraiñskim � wystêpuj¹
gdzie mog¹ przeciw Ko�cio³owi rzymsko-
katolickiemu i ksiê¿om, strasz¹c Bogu du-
cha winnych swoich obywateli polsko�ci¹
(coraz lepiej widzian¹ przez tamtejszy lud).
Owe podchody objawiaj¹ siê przede wszyst-
kim w utrudnianiu rewindykacji plebanii i in-
nych obiektów ko�cielnych, a tak¿e nielicz-
nych ju¿, potrzebnych naszym katolikom
�wi¹tyñ, szukaj¹c po�piesznie innych po-
tencjalnych u¿ytkowników (przypomnijmy, ¿e
wiêkszo�æ ko�cio³ów � tam, gdzie nasze
przerzedzone wspólnoty o to wystêpowa³y
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� zosta³y zwrócone w ostatnim okresie ist-
nienia ZSRR). Utrudnia siê nawet budowy,
nie przydzielaj¹c gruntów (czêsto bêd¹cych
przedwojenn¹ w³asno�ci¹ Ko�cio³a), opó�-
niaj¹c wydanie pozwoleñ itd. Przyk³adem:
Brody, Tarnopol, Komarno (ko�cio³y lub grun-
ty), Sambor i Drohobycz (plebanie) i wiele,
wiele innych. Ostatnio do³¹cza do nich m.in.
Krystynopol (patrz ni¿ej) oraz Ostróg na
Wo³yniu. Tam, mimo uzyskania prawomoc-
nych dokumentów, zaczê³a siê rozróbka ze
strony nacjonalistycznych oszo³omów, któ-
rzy doprowadzili do zatrzymania robót bu-
dowlanych (grupie przewodzi � nie mo¿e-
my sobie darowaæ przytoczenia nazwiska �
niejaka Inna Hwizda. Bardzo przepraszamy
Czytelników!).

Podobne k³ody s¹ rzucane nadal w kwe-
stiach innych obiektów. We Lwowie od lat nie
dochodzi do skutku o�rodek kultury polskiej.

A w RP? W Krakowie Ukraiñcy dostali
w u¿ytkowanie chyba najpiêkniejsz¹ kamie-
nicê gotycko-renesansow¹ przy ul. Kanoni-
czej, a ostatnio oddano im ko�ció³ �w. Nor-
berta w centrum miasta; we Wroc³awiu �
jeden z najcenniejszych ko�cio³ów gotyckich,
obok Katedry. Mimo ¿e liczba Ukraiñców po
tej stronie granicy nie dorównuje liczebno-
�ci Polaków w pañstwie Ukraina. Porówna-
nie ilo�ci szkó³ p a ñ s t w o w y c h  nie wy-
trzymuje porównania � na ich korzy�æ. Do-
dajmy, ¿e to nie tylko wina strony ukraiñ-
skiej � ostatnio pozbawiono obie szko³y
polskie we Lwowie nauczycieli! Po prostu
skaperowano ich do rozbudowywanego kon-
sulatu (a im trudno siê dziwiæ, skoro dostali
zarobki du¿o wy¿sze).

Tak w³a�nie dzia³aj¹ polskie w³adze.
Jeszcze jeden dowód na to, ¿e musi nast¹-
piæ radykalna zmiana w rz¹dzeniu i polityce,
tak¿e w opisanej dziedzinie.

Mo¿e po wyborach tu i tam?

Na marginesie: o aferze w Ostrogu przeczyta-
li�my w �Nowej My�li Polskiej� z 5 IX 04. Czy w³a-
�nie dlatego która� z gazet okre�li³a to pismo jako
nacjonalistyczne? Czy ci, którzy upominaj¹ siê
o   s w o j e  wobec obcych nacjonalistycznych inte-
resów, musz¹ byæ sami traktowani jako nacjonali�ci?

l Przepisujemy such¹ informacjê z �Lwow-
skich Spotkañ� z XII�03�I�04:

27 wrze�nia kardyna³ Marian Jaworski
odprawi³ mszê �w. i po�wiêci³ plac pod bu-
dowê nowego ko�cio³a w Czerwonogradzie

(Krystynopolu). Wspólnota katolicka dotych-
czas gromadzi³a siê na modlitwê w ma³ej
kaplicy nagrobnej oddalonej 10 km od mia-
steczka. Ko�ció³ parafialny w roku 1988 zo-
sta³ przekazany Cerkwi prawos³awnej, gdzie
dobudowano na nim trzy kopu³y. Przez 10 lat
parafianie starali siê o plac pod budowê no-
wego ko�cio³a, ale bez rezultatu. W bie¿¹-
cym roku parafia zakupi³a rozpoczêt¹ bu-
dowê banku, która po modernizacji bêdzie
s³u¿y³a za �wi¹tyniê rzymskokatolick¹.

Wiadomo�æ ta nadaje siê dla entuzja-
stów tzw. pojednania � w³a�nie tak to wy-
gl¹da w praktyce.

l Podana wy¿ej informacja nasuwa nam
refleksjê w innym jeszcze aspekcie. Pamiê-
tamy aferê sprzed paru lat, gdy oo. Karme-
lici odzyskali w Przemy�lu swoj¹ �wi¹tyniê,
przekazan¹ w XIX w. przez zaborców au-
striackich grekokatolikom. Prawowici gospo-
darze ostatnio wreszcie rozebrali nadbudo-
wan¹ przez tamtych u¿ytkowników drewnia-
n¹ atrapê kopu³y (postawion¹ na baroko-
wych sklepieniach), obc¹ stylistycznie
i zagro¿on¹ technicznie. Podnios³a siê wte-
dy wrzawa ze strony oburzonych tym �wiê-
tokradztwem Ukraiñców po obu stronach
kordonu, a tak¿e ze strony polskich aposto-
³ów pojednania z okre�lonych kó³ spo³ecz-
no-politycznych (szczê�liwie ju¿ upad³ych).

Tymczasem na terenie Ma³opolski
Wschodniej ju¿ wiele zabranych na cerkwie
ko�cio³ów dosta³o w ostatnich latach takie
kopu³y*, np. w Brodach (gdzie Polacy te¿
musieli zbudowaæ nowy ko�ció³), a ca³kiem
�wie¿o � jak czytamy � w Krystynopolu.
W wielu wypadkach nie skoñczy³o siê po-
stawieniem atrapy (jak w Przemy�lu), lecz
rozbiciem zabytkowych sklepieñ.

Z polskiej strony nie ma oczywi�cie pro-
testów � podobno mamy byæ m¹drzejsi (?!).

Z wielkim smutkiem
przyjêli�my wiadomo�æ

o przedwczesnej �mierci �p.

Jolanty Martynowicz
znakomitej aktorki

Polskiego Teatru we Lwowie.

Zespo³owi Teatru i ca³emu �rodowisku
sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia.
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KULCZYCE
Wie� w powiecie samborskim, wojew. lwow-

skim; 7 km na wsch. od Sambora. Le¿y przy sa-
mym Dniestrze, do którego wpada potok £ysiec,
na wys. 356 m npm. Parafia rzym.kat. w Sambo-
rze, gr.kat. w miejscu.

W czasach przedrozbiorowych Kulczuce nale-
¿a³y do dóbr koronnych Ziemi Przemyskiej. By³o to
gniazdo bardzo rozrodzonej rodziny Kulczyckich.
Lustracja z czasów Jana III wymienia jako poseso-
rów królewszczyzny Kulczyckich oraz F. Promiñ-
skiego i Dwernickiego. Lustratorzy zamie�cili w spra-
wozdaniu opis z³ego traktowania ludno�ci przez
Kulczyckich: poddanym pola odejmuj¹, zbo¿a spa-
saj¹, sady wyrêbuj¹, ludzi bij¹ � ze wskazaniem, by
zamek samborski dawa³ opiekê krzywdzonym.

Z Kulczyc pochodzi³ Jerzy Franciszek Kulczycki
h. Lis, t³umacz jêz. tureckiego i kupiec towarów oriental-
nych w Wiedniu, ws³awiony tym, ¿e podczas oblê¿enia
tego miasta w 1683 r., przebrany za tureckiego ¿o³nie-
rza, przedar³ siê przez obóz turecki do kwatery ks. Ka-
rola Lotaryñskiego i stamt¹d powróci³, przynosz¹c wia-
domo�æ o bliskiej odsieczy. Po wycofaniu siê Turków
za³o¿y³ w Wiedniu pierwsz¹ kawiarniê.

STARZAWA (dobr.)
Wie� w powiecie dobromilskim, wojew. lwow-

skim; 8 km na p³d. od Dobromila i 7 km na p³d.zach.
od Chyrowa. Po³o¿ona nad rzek¹ Strwi¹¿. Od stro-
ny p³d.zach. znajduje siê las Malinowiszcze,
a w nim najwy¿sze wzniesienie terenu � 633 m
npm. Stacja kolejowa na linii Ustrzyki Dolne�Chy-
rów, przeciêta obecnie granic¹ (ok. 6 km na zach.
od Starzawy). Parafia rzym.kat. w Chyrowie, gr.kat.
na miejscu.

W czasie zaborów by³a to austriacka w³asno�æ
rz¹dowa oraz siedziba zarz¹du c.k. domen i la-
sów. Tutejsza cerkiew mia³a stary ikonostas i me-
tryki zachowane od 1733 r.

STARZAWA (mo�c.)
Wie� w powiecie mo�ciskim, wojew. lwowskim;

14 km na p³n.zach. od Mo�cisk i 12 km na p³n.wsch.
od Medyki. Przez czê�æ wsi przep³ywa potok Wisz-
nia, dop³yw Sanu. Le¿y na wys. 224 m npm. Pa-
rafia rzym.kat. w Mo�ciskach, gr.kat. w miejscu.

Na pocz. XIX w. Starzawê zakupi³ Józef Bene-
dykt Pawlikowski h. Cholewa, dzia³acz gospodar-
czy, burmistrz Przemy�la, za³o¿yciel zbiorów sztuki
w nowo nabytej przez siebie Medyce (skupywa³
okoliczne dobra ziemskie). Jego wnuk, Mieczys³aw
Pawlikowski, pisarz, dziennikarz i przyjaciel arty-
stów, zamówi³ u Rafa³a Hadziewicza 30 obrazów do
nieistniej¹cej dzi� (spalonej) cerkwi w Starzawie.

Teksty opracowa³a dr Maria Taszycka

We�my jednak pod uwagê, ¿e � po pierw-
sze powstaj¹ straty w substancji zabytko-
wej, po drugie � ¿e nag³a�niaj¹c nie tylko
w ukraiñskiej, tak¿e w polskiej prasie (przede
wszystkim udeckiej) przypisywane n a m
rzekome �grzechy�, a ukrywaj¹c barbarzyñ-
stwo po tamtej stronie, stwarza siê (np.
u m³odego pokolenia) wra¿enie prawdy �
ca³kiem nieprawdziwej. Po prostu wywraca-
nie kota ogonem.

TAMTEGO ROKU

W LISTOPADZIE I GRUDNIU
W dobrze pamiêtanych dniach zmagañ

juszczenkowsko-janukowyczowskich w kra-
kowskim �Dzienniku Polskim� 282/04 uka-
za³ siê reporta¿ E. £osiñskiej pt. Wznie�æ
siê ponad urazy. Oto co tam przeczytali�my
miêdzy innymi:

[...] wiceprezes [TKP ZL] jest przekona-
ny, ¿e w interesie polskiej mniejszo�ci naro-
dowej na Ukrainie wcale nie le¿y entuzja-
styczne poparcie którego� z kandydatów.
Wed³ug niego trzeba zachowaæ neutralno�æ.
[...] nie kryje, ¿e nie bardzo wierzy w prze-
mianê czê�ci ukraiñskich polityków w praw-
dziwych demokratów. � Wiktor Juszczenko
by³ ju¿ premierem, szefem banku central-
nego i nic nie zrobi³ � przypomina. Jego
zdaniem spora grupa dzisiejszych gor¹cych
zwolenników pomarañczowych szybko siê
przefarbuje, gdyby szala zwyciêstwa prze-
chyli³a siê na stronê Janukowycza. [...]

Nie on jeden tak my�li. Mieszkaj¹cy we
Lwowie Polacy [...] wyliczaj¹ listê krzywd,
jakich doznali po wojnie od Ukraiñców. [...]
obiecuj¹ nam z³ote góry, ale budynku na
Dom Polski jak nie by³o, tak nie ma. No i ci¹-
gle s¹ problemy z otwarciem Cmentarza
Orl¹t i napisami na nagrobkach. [...]

Pytani, ilu naszych rodaków mieszka we
Lwowie, Polacy podaj¹ przewa¿nie liczby
od 12 do 20 tysiêcy (miasto liczy ok. 800
tysiêcy mieszkañców). � Wiele osób jednak
woli siê do polsko�ci nie przyznawaæ.. Boj¹
siê. [...] W ca³ym województwie mamy ok.
60 tysiêcy Polaków i trzy wioski w 100 pro-
centach polskie. W terenie mamy 16 od-
dzia³ów i 8 tysiêcy cz³onków � wylicza. �
Polski Dom bardzo by siê przyda³, bo jak
mamy spotkania naszych cz³onków raz na
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dwa tygodnie, to ludzie siê nie mieszcz¹
w czterech pokoikach, jakie zajmujemy tu,
na Rynku. Mamy tylko 45 krzese³.

[...] to jeszcze nie wszystkie ¿ale. Kilka-
krotnie by³a antypolska manifestacja przed
konsulatem we Lwowie czy przemarsz pod
oknami towarzystwa grupki nacjonalistycz-
nej m³odzie¿y, krzycz¹cej, ¿e bêdzie �riezaæ
Lachow� (¯ydów i innych te¿) � us³ysza³am.
Moi rozmówcy, prosz¹cy [...] o niepodawa-
nie ich personaliów, zgodnie twierdzili, ¿e
na takie �ekscesy� nikt z ukraiñskich w³adz
czy policji nie reagowa³.

Jeden z rozmówców dziennikarki (po-
dobno Polak, który o¿eni³ siê z Ukraink¹ i od
19 lat mieszka we Lwowie) nie ma jednak
w¹tpliwo�ci, ¿e do p³aszcza warto przypi¹æ
pomarañczow¹ tasiemkê. Nawet jednak tacy
jak on entuzja�ci przemian nie mog¹ za-
gwarantowaæ, ¿e skanduj¹cy dzi� na wie-
cach �Polszcza� i zachwycaj¹cy siê Lechem
Wa³ês¹ Ukraiñcy ¿yczliwiej spojrz¹ na lwow-
skich Polaków. Oni równie¿ maj¹ przecie¿
swoj¹ listê pretensji. � Niektórzy Polacy
zawsze nami pogardzali � przypominaj¹
roz¿aleni. � Mówi¹, ¿e nie mamy ¿adnych
tradycji niepodleg³ego pañstwa ani prawdzi-
wie wielkich ludzi w swej historii. [...]

Od siebie zwrócimy uwagê, ¿e trudno
sobie wyobraziæ, by zastraszeni Polacy
w Ma³opolsce Wschodniej wypowiadali ta-
kie zdania. To s¹ po prostu w³asne kom-
pleksy Ukraiñców. A pogardzaæ mo¿na z ca³-
kiem innych powodów...

Karol Odrycki

Wydarzenia
u W czerwcu ub.r. w ko�ciele �w. Antonie-
go we Lwowie wmurowano tablicê po�wiê-

con¹ pamiêci kap³anów,
którzy pe³nili swoj¹ s³u¿-
bê Bogu i ludziom we
Lwowie - w warunkach
kilkudziesiêcioletniego
terroru sowieckiego po
II wojnie �wiatowej. Ka-
mienna tablica, a �ci�lej
zespó³ tablic, tworzy for-
mê czarnego prostok¹-
ta, przeciêtego bia³ym
krzy¿em. Uczczono pa-
miêæ 16 bohaterskich
kap³anów:

� ks. bp Rafa³ Kiernicki, franciszkanin (1912�1995)
� ks. bp Jan Olszañski (1919�2003)
� ks. inf. Ignacy Chwirut (1887�1973)
� ks. inf. Zygmunt Ha³uniewicz (1889�1974)
� ks. kan. Karol Jastrzêbski (1882�1966)
� ks. kan. Jan Piwiñski (1872�1949)
� ks. pp³k Zygmunt Truszkowski (1876�1949)
� ks. prof. dr Henryk Mosing (1910�1999)
� ks. Stanis³aw P³oszyñski (1914�1949)
� ks. Kazimierz M¹czyñski (1928�1996)
� o. Alojzy Serafin Kaszuba, kapucyn (1910�1977)
� ks. Ludwik Seweryn, jezuita (1906�1970)
� o. Kazimierz Lendzion, redemptorysta (1913�1992)
� o. Marcin Kara�, redemptorysta (1910�2003)
� br. Wincenty Moszkowicz, jezuita (1912�1985)
oraz ks. Hieronim Kwiatkowski (ur. 1913, jedyny
¿yj¹cy).

Ucrainica
Æ Dowiadujemy siê z prasy, ¿e prezydent Kucz-
ma po�wiêci³ specjaln¹ odezwê z okazji 60. rocz-
nicy wysiedleñ Ukraiñców i £emków z powo-
jennej Polski (ale on mówi: z ziem rdzennie ru-
skich, tzn. z Che³mszczyzny, Podlasia, Nadsania
i £emkowszczyzny) oraz oczekuje, ¿e strona
polska odpowiednio oceni tamte wydarzenia. Nie
ma w¹tpliwo�ci, ¿e w³a�nie teraz jest to przedwy-
borcza kokieteria pod adresem przesiedlonych
£emków z rejonów podkarpackich* i Ukraiñców
z miast �rodkowej Ma³opolski**.

Z powy¿szego wynika wniosek, który mo¿e-
my oceniaæ w paru aspektach. Po pierwsze jest
bezczelno�ci¹ przypisywanie Polsce winy za prze-
siedlenia na wschód � to by³ sowiecki plan wy-
miany ludno�ci po obu stronach ja³tañskiej grani-
cy (zapewne nie bez ukraiñskiej inspiracji i udzia-
³u � rzezie dobitnie o tym �wiadcz¹). Po drugie
przesiedlani £emkowie i Ukraiñcy nie zaznali tego,
co sta³o siê tragedi¹ autochtonicznych Polaków
zamieszkuj¹cych Ma³opolskê Wschodni¹: ludo-
bójstwa ze strony wspó³mieszkañców, po czym
nast¹pi³y przesiedlenia na ca³kiem obce tereny
poniemieckie, a w jakiej� czê�ci ucieczki przed
masowym mordowaniem.

Mo¿na wysnuæ jeszcze ca³kiem inny wnio-
sek: Kuczma � jakby nie oceniaæ moralnego pra-
wa do takiej wypowiedzi � porusza niew¹tpliwy
dramat, jakiego dozna³a przesiedlana ludno�æ
ruska. Polscy ekspatrianci � liczniejsi i bardziej
poszkodowani � nie mog¹ siê tego doczekaæ ze
strony swoich prezydentów i innych dostojników
(sapienti sat). Najpierw by³a dru¿ba narodow, a te-
raz jest poprawno�æ polityczna i pojednanie, wiêc
kolejne w³adze warszawskie (i nie tylko warszaw-
skie) nabieraj¹ wody w gêbê.
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Na koniec Kuczma proponuje, by na Ukrainie
i w Polsce stawiaæ pomniki deportowanym � tak
po równo. Te¿ sposób na zamazywanie prawdy.

* Pamiêtamy, ¿e Bojkowie i £emkowie, podob-
nie jak Huculi, maj¹ korzenie wo³oskie (lub wo-
³osko-wêgierskie), a nie ruskie. Z biegiem wie-
ków jednak, najpierw jako prawos³awni (jak
wszyscy Rumuni), a potem grekokatolicy, byli
obs³ugiwani przez ruskich popów i ksiê¿y, co
doprowadzi³o ich do rutenizacji.

** Powy¿sza wiadomo�æ pochodzi oczywi�cie
sprzed grudniowych wyborów na Ukrainie,
nale¿y wiêc ju¿ do historii. Ale pamiêtaæ warto.

Æ Przepisujemy z �Dziennika Polskiego� 306/
04�05:

Dziêki wsparciu pomarañczowej rewolucji
Polacy mog¹ oczekiwaæ zmiany nastawienia Ukra-
iñców w dra¿liwej sprawie kilkakrotnie odk³adane-
go otwarcia odnowionego Cmentarza Orl¹t Lwow-
skich � uwa¿a prorektor Uniwersytetu Katolickiego
we Lwowie, prof. Miros³aw Marynowycz. [...] To
jest dobry moment, by Ukraina mog³a zdobyæ siê
na odwzajemnienie polskiego wsparcia, ¿eby nie
pozosta³o poczucie, ¿e Ukraiñcy s¹ tylko konsu-
mentami tej polskiej wra¿liwo�ci � powiedzia³ prof.
Marynowycz korespondetowi PAP we Lwowie.

Ano, zobaczymy.

POLACY
z POLAKAMI

Do zapamiêtania
Æ Gdzie szum Prutu, Czeremoszu... to ty-
tu³ relacji W. Ryszkiewicz w �Dzienniku Pol-
skim� (lipiec �04) na temat wycieczki m³o-
dzie¿y z Szarowa i Wieliczki w Czarno-
horê � jako kontynuacji ju¿ kilkuletniej wspó³-
pracy m³odzie¿y polskiej z obu stron
ja³tañskiego kordonu. Pod egid¹ Uczniow-
skiego Klubu Sportowego �Alfa� z Szarowa
k. K³aja pojecha³a tam ponad 50-osobowa
grupa uczniów z Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w Wieliczce oraz Gimnazjum w Szaro-
wie, pod opiek¹ kilku pedagogów, pod ha-
s³em: Z nadziej¹ na Kresy. We Lwowie go-
�ci³a ich Szko³a nr 24. im. M. Konopnickiej,
z któr¹ przyja�ñ trwa ju¿ kilka lat. Zwiedza-
no Stare Miasto i Cmentarz £yczakowski.

W ci¹gu 8 dni wycieczkowicze przebyli
drogê ze Lwowa przez Podole w Czarnoho-
rê. W Ko³omyi i s¹siedniej Jasini przyjmo-
wa³ ich proboszcz ks. Alek Górowski. Tam
najbardziej utkwi³o w pamiêci m³odzie¿y
zdobycie dwóch szczytów-dwutysiêczników,
Howerli i Pietrosa. Wiidzieli te¿ zdewasto-
wany cmentarz polski, zaniedbane zagospo-
darowanie turystyczne jeszcze z przedwo-
jennych czasów, a tak¿e biedê.

Najwa¿niejszy wniosek wyp³ywaj¹cy
z tre�ci artyku³u jest taki, ¿e odpowiednio
zachêcona m³odzie¿ z entuzjazmem poznaje
tamte polskie ziemie. A wiêc cieszmy siê �
nauka nie pójdzie w las... (DTS)

Æ Jako rewizyta � w Szarowie przebywa³a
w pa�dzierniku 30-osobowa grupa m³odzie-
¿y polskiej ze Lwowa pod opiek¹ dyrektor-
ki Szko³y nr 24, pani £ucji Kowalskiej, oraz
z Ko³omyi � pod opiek¹ ks. A. Górowskiego.
Kolejna wymiana nast¹pi przed wakacjami
2005 r. M³odzie¿ z Szarowa zawiezie jak
zwykle dary: ¿ywno�æ i inne niezbêdne po
tamtej stronie artyku³y. Pomocy finansowej
na organizacjê wymiany udziela zawsze
krakowska �Wspólnota Polska� oraz MENiS.

Æ Dzia³aj¹ce na Górnym �l¹sku Stowarzy-
szenie �Euromost� wespó³ ze Stowarzysze-
niem Przyjació³ Ziemi Drohobyckiej zapra-
szaj¹ corocznie m³odzie¿ polsk¹ z Droho-
bycza i okolic � na turnusy wakacyjne u oo.
Dominikanów w Korbielowie. Organizatorem
ze strony �Euromostu� jest p. Alicja Brzan-
-Klo�, zamieszka³a w Bytomiu (z lwowskim
rodowodem).

Æ W grudniu �04 po raz szósty wyjecha³a
na tamt¹ stronê granicy m³odzie¿ z VII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Tarnowie.
Corocznie zawo¿¹ tam przed �wiêtami po
kilkaset paczek, fundowanych przez szereg
tarnowskich szkó³, przedszkoli i osoby pry-
watne, tak¿e z innych miejscowo�ci ma³o-
polskich. Paczki trafiaj¹ do Lwowa, Strzel-
czysk i in. Zebrano ponadto kwotê 3000 z³,
któr¹ oddano do dyspozycji tarnowskiego
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oddzia³u TMLiKPW z przeznaczeniem na
ratowanie Cmentarza £yczakowskiego.

Powy¿sz¹ informacjê podano na pod-
stawie notatki S. Fo³ty (Tarnów) w �Naszym
Dzienniku� 266/04.

W Krakowie
i dalej

B£OGOS£AWIONY
CESARZ

Ostatnie lata monarchii habsburskiej
znamy ju¿ tylko z opowiadañ (i historii oczy-
wi�cie), bo nawet nasi wiekowi dzi� rodzice
i dziadkowie, urodzeni przed I wojn¹ �wia-
tow¹, niewiele s¹ w stanie pamiêtaæ � wszak
mogli byæ zaledwie ma³ymi dzieæmi. Szko-
da, bo jeszcze przed parunastu laty mi³o siê
s³ucha³o opowiadañ o czasach Najja�niej-
szego Pana, o podró¿ach do Wiednia, do
Abacji czy Meranu. Wszystko to siê dawno
rozpad³o. Nieco operetkowy Franz Joseph
zmar³ przed 80 laty, Abacja sta³a siê chor-
wack¹ Opatij¹, a Meran w³oskim Merano.
Zosta³ tylko Wiedeñ, ale i przez tê by³¹ ck
stolicê przesz³o wtedy historyczno-politycz-
ne trzêsienie ziemi: koniec imperium*. Po
�mierci w 1914 r. starego cesarza � którego
dwaj kolejni nastêpcy tronu, syn i bratanek,
zeszli tragicznie** � cesarzem zosta³ syn
innego bratanka, arcyksi¹¿ê Karol.

Franciszek Józef
panowa³ przez lat 66
(1848�1914), a Karol
tylko 4 (1914�18),
w dodatku by³ to czas
wojny �wiatowej i roz-
padu jego monarchii.
Wcze�niej s³u¿y³
w austro-wêgierskiej
armii, na stanowi-
skach dowódczych
oczywi�cie. Oko³o r.
1910 stacjonowa³ na-
wet w K o ³ o m y i.

By³ postaci¹ tragiczn¹. Cesarzem zosta³
przypadkiem. Mia³ opiniê idealisty, cz³owie-
ka sprawiedliwego, ale ¿adnych ze swoich
koncepcji nie móg³ wprowadziæ w ¿ycie.
Wojna �wiatowa i zmiany polityczne � przede
wszystkim usamodzielnienie siê podleg³ych
mu narodów, w tym Polski � zmusi³y go do
abdykacji pamiêtnego 11 listopada 1918 r.
Opu�ci³ Austriê, osiad³ na Maderze, gdzie
w 1922 r. zmar³. Mia³ 35 lat.

¯on¹ Karola by³a cesarzowa Zyta, z linii
parmeñskich Burbonów, zmar³a przed kil-
kunastu laty, po 67 latach wdowieñstwa. Syn
cesarskiej pary, arcyksi¹¿ê Otto von Habs-
burg, dzi� ju¿ sêdziwy, by³ wybitnym pacy-
fist¹. Bywa³ te¿ w Polsce.

Malwina Piskozub

* Nale¿a³y doñ � poza maleñk¹ Austri¹ � Wêgry
z Siedmiogrodem, Czechy, S³owacja z Zakar-
paciem, ca³a Ma³opolska-Galicja, Bukowina,
czê�æ Górnego �l¹ska, Chorwacja, S³owenia,
po³udniowy Tyrol, a na koniec, krótko, Bo�nia-
-Hercegowina.

** Syn Rudolf pope³ni³ samobójstwo w Mayerlin-
gu, bratanek Franciszek Ferdynand zamordo-
wany w Sarajewie.

Notatki
u W Krakowie z pocz¹tkiem listopada �04
zmar³ nagle Kazimierz Trafas (65 lat), pro-
fesor UJ, wieloletni kierownik Zak³adu Kar-
tografii i Teledetekcji, cz³onek licznych or-
ganizacji naukowych komisji i zespo³ów kra-
jowych i miêdzynarodowych, by³ twórc¹
polskiej szko³y kartografii regionalnej. Za-
s³u¿ony dla Krakowa, by³ jednym z za³o¿y-
cieli i wieloletnim przewodnicz¹cym Obywa-
telskiego Komitetu Ratowania Krakowa.

Urodzi³ siê we Lwowie (rodzina z ul. Ba-
denich). W pierwszych latach istnienia
TMLiKPW w Krakowie � jako ówcze�nie
wy¿szy urzêdnik Zarz¹du Miasta Krakowa
� wielokrotnie pomaga³ Towarzystwu w roz-
wi¹zywaniu problemów. ¯egnamy Go ze
smutkiem.

u Równie¿ z wielkim ¿alem ¿egnamy prof.
Bronis³awa Kopyciñskiego, wspó³twórcê
� po II wojnie � Politechniki Krakowskiej i jej
rektora, zmar³ego z koñcem listopada. Uro-
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dzi³ siê we Lwowie w r. 1907, tam ukoñczy³
studia, by³ wybitnym in¿ynierem-konstruk-
torem, twórc¹ krakowskiej szko³y budownic-
twa betonowego. W czasie wojny by³ ¿o³-
nierzem AK w rejonie Babiej Góry. W latach
powojennych do czasów ostatnich redago-
wa³ fachowe �Czasopismo Techniczne�,
bêd¹ce kontynuacj¹ przedwojennego pisma
Politechniki Lwowskiej o takim w³a�nie tytu-
le. Zamieszcza³ tam wiele materia³ów zwi¹-
zanych z dzia³alno�ci¹ lwowskiego �rodo-
wiska technicznego. W CL 2/97 � rozmowa
z Profesorem.

u Wyró¿nienia w Oddziale Krakowskim
TMLiKPW: Zarz¹d nada³ godno�æ Prezesa
Honorowego prof. dr.
Jerzemu Kowalczu-
kowi, który przewodni-
czy³ OK w dwóch
pierwszych kadencjach
1989�92 i 1992�96.
Obszern¹ notkê bio-
graficzn¹ Profesora za-
mie�cili�my w CL 1/99,
a tu j¹ w skrócie przy-
pominamy:

Urodzi³ siê w 1928 r. w Kulikowie, lata ch³o-
piêce spêdzi³ w ¯ó³kwi (syn sêdziego). Uczy³ siê
w XI Gimnazjum we Lwowie, maturê uzyska³
w tajnym nauczaniu. W okresie okupacji niemiec-
kiej i drugiej sowieckiej dzia³a³ w NOW�AK. Po
ekspatriacji podj¹³ studia na AG w Krakowie, koñ-
cz¹c je jako in¿ynier-geofizyk. Przez ca³e ¿ycie
zawodowe by³ zwi¹zany z Zak³adem Geofizyki

AGH, dochodz¹c do stopnia profesora zwyczaj-
nego, kierownika zak³adu, wicedyrektora Instytu-
tu i prodziekana wydzia³u. Autor wielu prac na-
ukowych, uczestnik wypraw polarnych na Spits-
bergen (1957�58).

Od kilkunastu lat redaguje biuletyn Ulica na
Bajkach. W ostatnich latach wyda³ kilka mono-
grafii po�wiêconych lwowskim szko³om �rednim
(pisali�my o nich parokrotnie).

Za ca³okszta³t dzia³alno�ci w ramach
Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich � Krzy¿ Kawaler-
ski Orderu �Polonia Restituta� otrzyma³ mgr
in¿. arch. Andrzej Chlipalski. W ci¹gu kil-
kunastu lat by³ wiceprezesem i prezesem
OK, cz³onkiem i wiceprezesem (krótko) ZG
we Wroc³awiu, a od r. 1995 twórc¹ i redak-
torem naczelnym kwartalnika �Cracovia�
Leopolis�.

Obecnie w ZG jest odpowiedzialny za stara-
nia o powo³anie do ¿ycia Instytutu Polskiego Dzie-
dzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich.

u We wrze�niu �04 odby³o siê zebranie
Zarz¹du G³ównego TMLiKPW w Ko�cieli-
sku k. Zakopanego, a w lutym �05 we Wro-
c³awiu. Poza sprawami bie¿¹cymi omawia-
no m.in. tryb i stan zaawansowania starañ
o powo³anie Instytutu Polskiego Dziedzictwa
HiKKW.

W tym numerze przedstawiamy tre�æ listu
w sprawie Instytutu, skierowanego do wielu orga-
nizacji i osób z pro�b¹ o wstêpne poparcie idei
Instytutu.

ZAU£EK (5)

Tematy spotkañ TMLiKPW w Klubie
�Zau³ek� w Krakowie w roku 2003/2004

IX 2003. Spotkanie z Alicj¹ Brzan-Klo�
(Katowice), organizatork¹ kolonii.

X. Pokaz filmu z wycieczki.
XI. Spotkanie z art. plast. Ew¹ Rosiek-

-Buszko, autork¹ wystawy na tematy lwowskie.
XII. Prof. Kazimierz Wiech opowiada

o wycieczkach w Karpaty Wschodnie
(z prze�roczami).

6 I 2004. Spotkanie z Eugeniuszem Tu-
zowem Lubañskim, polskim dziennikarzem
z Kijowa.

3 II. Wypowiedzi go�ci: p. Romany Krze-
mieñ, p. Machlowej, p. Romana Hnatowicza.

2 III. Prof. Leszek Bednarczuk opowiada
o Wilnie i Grodnie.

6 IV. Irena Suchanek �piewa piosenkê;
Roman Hnatowicz recytuje wiersze M. He-
mara.

4 V. Relacje z wycieczki do Wilna (Le-
szek Wajda), o obchodach XV-lecia
TMLiKPW w Krakowie i o Walnym Zje�dzie
TMLiKPW w Bydgoszczy (A. Gyurkovich);
film o W. Szolgini.

1 VI. Teresa Siedlar-Ko³yszko opowiada
o swoich podró¿ach na Litwê i Bia³oru�.

6 VII. T. Siedlar-Ko³yszko opowiada
o wra¿eniach z licznych podró¿y na Wschód.
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Kultura
Nauka

LISTOPADOWA
ROCZNICA

86. Rocznica Obrony Lwowa 1918 r. by³a
obchodzona w Krakowie � jak zwykle � naj-
pierw msz¹ �w. w Bazylice Mariackiej
(22 XI), a dwa dni pó�niej akademi¹ w Ka-
pitularzu dominikañskim.

Mszy �w. koncelebrowanej przewodni-
czy³ proboszcz ks. infu³at Bronis³aw Fide-
lus. W swojej homilii mówi³ o mi³o�ci ojczy-
zny, któr¹ porówna³ do wielkiego drzewa,
ci¹gn¹cego z ziemi soki, potrzebne mu do
wzrastania. Koncelebransami byli kapelan
WP ks. p³k. Henryk Polak, ks. Józef Pyrek
SDS oraz ks. Piotr Grzesik, kapelan ZHR.
W ko�ciele znalaz³a siê wielka liczba m³o-
dzie¿y: harcerze kilku dru¿yn z terenu Kra-
kowa i ze Skotnik (k. Krakowa) oraz ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 im. S. Konarskiego.
Przyby³o piêæ pocztów sztandarowych: AK,
ZHR oraz Gimnazjum.

W trakcie akademii wyst¹pi³ znakomity
zespó³ dziewcz¹t-skrzypaczek �Promyki

Krakowa� pod kierownictwem p. Romy Do-
niec-Krzemieñ. Swoje wiersze recytowa³
p. Wies³aw Krawczyñski, �piewa³ niezawod-
ny Chór Cecyliañski, a £yczakowsk¹ Ma-
donnê wykona³a Jadzia Wroñska, na forte-
pianie gra³ Jerzy Bo¿yk.

Warto zaznaczyæ, ¿e zespó³ �Promyki Krako-
wa� od 1986 r. wystêpowa³ we wszystkich prawie
krajach Europy, kilkakrotnie by³ we Lwowie i in-
nych wa¿niejszych miastach Ma³opolski Wschod-
niej. Bra³ udzia³ w szeregu festiwali i konkursów,
zbieraj¹c sporo pierwszych nagród. Dziêkujemy,
Pani Romo, i prosimy o jeszcze!

Obchody z okazji rocznicy Obrony Lwowa
odbywa³y siê te¿ w szeregu innych �rodowisk i or-
ganizacji. Przyk³adem � okoliczno�ciowy k o n -
c e r t  zorganizowany 21 XI �04 wspólnie przez
Fundacjê Pomocy Artystom Polskim �Czardasz�,
Stowarzyszenie Kresowian Wierzycieli Skarbu
Pañstwa i Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. W koncercie wziêli udzia³ m³odzi mu-
zycy, recytatorzy i Zespó³ �Chawira�.

Wcze�niej, bo 11 listopada � jak co roku �
odby³ siê w Krakowie przemarsz starszych i m³od-
szych lwowian i krakowian spod Collegium No-
vum do Dworca G³ównego (pod tablicê pami¹tko-
w¹ po�wiêcon¹ Marsza³kowi Pi³sudskiemu), dla
przypomnienia Obrony Lwowa oraz pomocy, ja-
kiej udzieli³a m³odzie¿ krakowska walcz¹cemu
Lwowowi. 10 listopada 1918 r. wyruszy³ z Krako-
wa specjalny transport wioz¹cy pomoc ¿ywno-
�ciow¹, sanitarn¹ i wojskow¹.

Po drodze �piewano piosenki lwowskie, na
akordeonie akompaniowa³ Jerzy Bo¿yk. Dusz¹
listopadowej imprezy patriotycznej jest zawsze
Adam Macedoñski.

CO ZE SPU�CIZN¥
HERBERTA?

29 pa�dziernika ub.r. przypad³a 80. rocz-
nica urodzin Zbigniewa Herberta � poety,
który jak ¿aden ze wspó³czesnych twórców
� godzien jest miana Wieszcza, po Tamtych
Trzech oraz Norwidzie i Wyspiañskim. Po
niesmacznej wrzawie, jaka towarzyszy³a
niefortunnemu pochówkowi innego zmar³e-
go ostatnio poety (którego stosunek do
Polski mocno kontrastowa³ z postaw¹ Wiel-
kiego Lwowianina) nasze ¿ycie wróci³o do
wzglêdnej normalno�ci, je�li nie mówiæ oczy-
wi�cie o bie¿¹cych aferach polityczno-kry-
minalnych, ale to ca³kiem inna sprawa.

�Promyki Krakowa� w dominikañskim Kapitula-
rzu, 22 XI �04. W�ród dziewcz¹t od lewej:
J. Bo¿yk, Z. Stopczyñska, J. Wroñska, W. Kraw-
czyñski, R. Krzemieñ (te¿ w stroju ludowym),
ks. J. Pyrek, o. Adam Studziñski. Kostiumy zespo-
³u reprezentuj¹ wszystkie odmiany polskiego folk-
loru. Ale brak stroju sokolnickiego!
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W Warszawie ods³oniêto tablicê pami¹t-
kow¹ na domu, gdzie Herbert przez ostat-
nie æwieræwiecze mieszka³ i tworzy³. Odby³a
siê te¿ specjalna sesja, w czasie której nie-
oczekiwanie powiadomiono, ¿e � na ¿ycze-
nie podobno samego Poety � pozosta³e po
nim archiwum mia³oby byæ przewiezione do
Ameryki i z³o¿one w Bibliotece Uniwersyte-
tu Yale. Pamiêtaj¹c o ciê¿kim okresie ostat-
nich lat ¿ycia Herberta � nie tylko ze wzglê-
dów zdrowotnych i materialnych � trudno
dziwiæ siê jego decyzji. Jednak grono ludzi
narodowej kultury zaapelowa³o do rodziny
Poety, by nie dopu�ciæ do wywozu z Polski
materia³ów bezcennych dla naszej kultury.
Wysi³ki okaza³y siê podobno skuteczne �
wdowa wyrazi³a zgodê na pozostawienie
spu�cizny Herberta w Kraju.

Z ostatniej chwili: prasa donios³a, ¿e Katarzy-
na Herbertowa nadal zabiega o przekazanie spu-
�cizny po Poecie do Ameryki. O co chodzi? Czy
s¹ jakie� obawy? Czy kto� za tym stoi?

Ukaza³ siê nowy tom najwa¿niejszych wier-
szy Z. Herberta, w obszernym wyborze Ryszarda
Krynickiego, za co jego wydawnictwo �a5� otrzy-
ma³o nagrodê Ksi¹¿ki Miesi¹ca za X 2004.

Z£OTA KSIÊGA
KRESOWIAN

Niezwykle interesuj¹c¹ propozycjê z³o-
¿y³ O d d z i a ³  S z c z e c i ñ s k i  TMLiKPW,
a w jego imieniu m³ody dzia³acz, nowy cz³o-
nek Zarz¹du G³ównego, dr Krzysztof Szczur.
Przed³o¿ono projekt opracowania Wielkiej
Z³otej Ksiêgi Chwa³y Kresowian i Ziem Kre-
sowych, w której mia³yby byæ zawarte na-
zwiska i biografie wybitnych i szlachetnych
Polaków, urodzonych na naszych Ziemiach
Wschodnich albo tam osiad³ych, którzy tam
dzia³ali, tworzyli, bronili. Realizacja tego po-
mys³u by³aby nie tylko dla nich ho³dem i po-
mnikiem naszej pamiêci, ale te¿ dawa³a
nowym pokoleniom Polaków przyk³ady do
na�ladowania mi³o�ci i oddania siê Ojczy�-
nie w pracy, twórczo�ci, obronie, walce
o godny byt Kraju i Narodu.

Inicjatorzy zwracaj¹ siê przeto do wszyst-
kich Osób zwi¹zanych zarówno pochodze-
niem, jak i duchem � o szerok¹ wspó³pracê,
najpierw przy wytypowaniu odpowiednich

zas³u¿onych postaci kresowych, a nastêp-
nie � sporz¹dzaniu ich ¿yciorysów. Z naszej
strony oczywi�cie taki udzia³ deklarujemy,
prosz¹c kompetentnych Czytelników o za-
interesowanie siê tematem. Oczekujemy
zarazem odpowiednich dyrektyw ze strony
pomys³odawców.

Z naszej strony nie mamy w¹tpliwo�ci,
¿e lista wybitnych kresowych Polaków po-
winna dotyczyæ wszystkich epok i ca³ych
Kresów, a wiêc nie tylko ziem polskich utra-
conych po II wojnie �wiatowej, lecz tak¿e
ziem ukrainnych, Bia³ej Rusi, a nawet Kur-
landii i Inflant. W tym celu by³oby niezbêdne
nawi¹zanie kontaktu ze �rodowiskami Wil-
nian, Wo³ynian itd.

Materia³ami wyj�ciowymi by³by m.in.
Polski S³ownik Biograficzny i s³owniki �ro-
dowiskowe, a tak¿e odpowiednia literatura.
Z naszej strony chêtnie udostêpnimy Archi-
wum Wschodnich Ma³opolan, podobnie za-
pewne wiele innych �rodowisk kresowych,
które wydaj¹ w³asne s³owniki. Jednak bio-
gramy w ZKK powinny, naszym zdaniem,
ró¿niæ siê od suchych s³ownikowych, infor-
muj¹c równie¿ o szczególnych zaletach
ducha, serca i umys³u danej postaci, a tak-
¿e jej odniesieniach do ogólnopolskich oraz
lokalnych dziejów i kultury, do jej powi¹zañ
spo³ecznych, rodzinnych itd.

Te ostatnie maj¹ szczególne znaczenie np.
wobec ludzi z rodzin o niepolskich korzeniach
(bli¿szych lub dalszych), którzy urodzili siê i wzro-
�li w�ród wspania³ej kresowej polsko�ci, staj¹c
siê wybitnymi Polakami. Przyk³adem: ludzie na-
uki jak Aleksander Bruckner, literatury � Zbigniew
Herbert, sztuki � Artur Grottger, gospodarki � An-
toni Tyzenhauz, polityki i administracji � Józef Dietl
lub Józef Neuman, walki o niepodleg³o�æ � Emilia
Plater czy genera³ Franciszek Kleeberg.

B¹d�my wszyscy � w my�l intencji po-
mys³odawców � a u t o r a m i  ¿yciorysów
wielkich Polaków rodem z Ziem Wschod-
nich Rzeczypospolitej � bo stamt¹d ich
ogromna czê�æ pochodzi, a wspó³cze�ni
rodacy o tym zapominaj¹. Wystarczy przy-
pomnieæ dwóch spo�ród trzech Wieszczów:
Mickiewicza i S³owackiego; najwiêkszych
wodzów: Sobieskiego, Ko�ciuszkê, Pi³sud-
skiego. I tak w ka¿dej dziedzinie...

Propozycje i biogramy prosimy kierowaæ pod
adres: Towarzystwo Mi³o�ników Lwowa i Kre-
sów PW, 71-431 Szczecin, ul. Ogiñskiego
15/15 albo za po�rednictwem naszej redakcji.
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Kronika
u Na prze³omie wrze�nia i pa�dziernika �04
trwa³y w Warszawie i Pu³tusku V Dni Kultu-
ry Kresów, zorganizowane przez �Wspól-
notê Polsk¹�, Federacjê Organizacji Kreso-
wych i inne. Na program z³o¿y³y siê wysta-
wy, koncerty oraz przedstawienia poetyc-
kie. Przyby³y: Teatr Polski z Wilna, poeci
polscy z Wileñszczyzny i pañstw Bia³oru�
i Ukraina, zespo³y muzyczne i chóry z Wil-
na, £otwy, S³owacji i czeskiego Cieszyna.
Wystawiono m.in. Pierwiastek z minus je-
den Mariana Hemara.

u Bardzo nam bliski � bo zwi¹zany z pol-
skimi i chrze�cijañskimi tradycjami w sztuce
i postawie � krakowski Akademicki Chór
�Organum� (o którym nieraz pisali�my)
obchodzi³ w pa�dzierniku ub. roku swoje 35-
-lecie, a zwi¹zany z nim Zespó³ Instrumen-
talny �Ricercar� � 15-lecie. Twórc¹, dyrygen-
tem i kierownikiem artystycznym obu jest
prof. Bogus³aw Grzybek, kierownikiem or-
ganizacyjnym za� p. Ireneusz Chrenkoff
(z zawodu architekt). �Organum� jest chó-
rem amatorskim, zdoby³ jednak wysok¹
pozycjê i miêdzynarodow¹ rangê. Koncer-
tuje po ca³ym �wiecie, we wszystkich kra-
jach Europy i w USA.

Chór by³ kilkakrotnie we Lwowie i w in-
nych miastach Ma³opolski Wschodniej (za-
wsze to notujemy w CL) � podró¿e w tamte
strony le¿¹ Profesorowi na sercu, choæ ¿ad-
nych zwi¹zków rodzinnych z tamtym pol-
skim regionem nie posiada. Jednak w ze-
spole jest sporo osób, które korzenie
wschodnioma³opolskie posiadaj¹. Dodajmy
na marginesie, ¿e prof. Grzybek osobi�cie
u�wietnia nasze listopadowe msze �w. gr¹
na organach.

Do takich nale¿y m.in. m³oda �piewaczka,
która czêsto koncertuje z �Organum�. Jest to
Agnieszka Cz¹stka, mezzosopran, która przed 3
laty ukoñczy³a studia wokalistyczne, a od roku
jest ju¿ solistk¹ Opery Krakowskiej. Pani Agniesz-
ka pochodzi z kilkupokoleniowej muzycznej ro-
dziny ze Lwowa, o której mamy zamiar szerzej
napisaæ. Dla �rodowiska lwowskiego �piewa³a
w klubie �Zau³ek� jeszcze jako studentka � rela-
cjê zdawali�my w CL 4/2000.

Jubileuszowy koncert AC �Organum�
odby³ siê w Bazylice Mariackiej. By³ wspa-
nia³y, grano i �piewano wielkie utwory pol-

skiej i europejskiej muzyki. Panu Profesoro-
wi i ca³emu Zespo³owi ¿yczymy wielu lat
sukcesów w ich sztuce oraz � ca³kiem po
ludzku � zdrowia i pomy�lno�ci.

u W minionym roku odby³o siê w Krako-
wie kilka wiêkszych wystaw sztuki ze zbio-
rów pozosta³ych we Lwowie:

� Staraniem Stowarzyszenia Gmin i Po-
wiatów Ma³opolski � któremu przewodniczy
Kazimierz Barczyk � wspólnie z Muzeum
Przyrodniczym PAN w Krakowie i Ma³opol-
skim Regionalnym Centrum Informacji Eu-
ropejskiej zorganizowano w Krakowie
w kwietniu �04 wystawê pt. Dziedzictwo
Zjednoczonej Europy � Skarby kultury
polskiej w muzeach lwowskich. Na eks-
pozycjê z³o¿y³y siê dwie serie n a s z y c h
dzie³ sztuki i rzemios³a, wypo¿yczone (!)
z lwowskich muzeów, administrowanych
dzi� przez Ukraiñców, a to: obrazy, g³ównie
portrety (ok. 20, autorstwa Vigee-Lebrun,
Grassiego, Rodakowskiego, Simmlera. Ma-
tejki, Kotsisa, Mehoffera) oraz przedmioty
rêkodzie³a artystycznego. Te ostatnie wzbu-
dzi³y nasze szczególne zainteresowanie, po-
niewa¿ nie by³y dot¹d pokazywane na kilku
wcze�niejszych wystawach sprowadzanych
ze Lwowa. W�ród nich: wspania³e rze�bione,
jednoosobowe sanki w formie gryfa (ofiaro-
wane Aleksandrze Branickiej przez Katarzy-
nê II), piêkna ko³yska, porcelana, szk³o, broñ.

� Na prze³omie maja i czerwca otwar-
to w Krakowskim Muzeum Narodowym
wystawê pt. Arcydzie³a malarstwa pol-
skiego w zbiorach Lwowskiej Galerii
Sztuki (my okre�liliby�my to inaczej � w po-
siadaniu. Bo zbiera³ kto inny...). Nie wszyst-
kie spo�ród 55 obrazów, pochodz¹cych
z przedwojennych muzeów lwowskich i daw-
nych kolekcji prywatnych, by³y na wcze�niej-
szych wystawach pokazywane. Czê�ci
z nich nie mo¿na nawet zobaczyæ we Lwo-
wie � le¿¹ w magazynach. Wystawê tê spro-
wadzono najpierw do Sopotu, a stamt¹d do
Krakowa.

Wydano katalog ze wszystkimi eksponowa-
nymi dzie³ami najwiêkszych polskich twórców
z okresu 150 lat � poczynaj¹c od koñca XVIII w.
(M. Bacciarelli) po II wojnê �wiatow¹ (J. Czapski).

u Na zebraniu naukowym Krakowskiego
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Heraldycz-
nego w pa�dzierniku �04 arch. Micha³ Wit-
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wicki wyg³osi³ odczyt pt. Panorama Pla-
styczna Dawnego Lwowa, przedstawiaj¹c
genezê projektu, jego realizacjê oraz losy
rysunków i ukoñczonej czê�ci modelu.
M. Witwicki, zamieszka³y w Warszawie, jest
architektem i cz³onkiem rodziny twórcy, Ja-
nusza Witwickiego, wspó³wykonawc¹ pano-
ramy. Dla przypomnienia naszym Czytelni-
kom przepisujemy z zaproszenia:

Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa
to wykonana w latach 1931�46 przez J. Wit-
wickiego rekonstrukcja XVIII-wiecznego
miasta (w skali 1:200), obejmuj¹ca central-
n¹ czê�æ Lwowa z miniaturami ponad 350
obiektów. Pe³nej realizacji projektu przeszko-
dzi³a wojna, za� jego twórca zosta³ w r. 1946
skrytobójczo zamordowany przez NKWD.
Panoramê zdo³a³a wywie�æ do nowej Polski
jego ¿ona. Skonfiskowane przez w³adze
sowieckie rysunki wywieziono do Kijowa.

Przez szereg lat miejsce przechowania
panoramy by³o zakonspirowane, potem,
w latach 90., pokazywano j¹ okazyjnie we
wroc³awskim Muzeum Archidiecezjalnym.
Ostatnio by³a eksponowana w Muzeum Me-
dalierstwa przy Rynku, jednak obecnie mu-
zeum to zmienia lokal, a gdzie znajdzie siê
panorama � jeszcze nie wiadomo.

Przy okazji informujemy, ¿e prezesem Od-
dzia³u PTHer. w Krakowie jest dr Wojciech Dreli-
charz, historyk na UJ, zainteresowany problema-
tyk¹ historyczn¹ ziem zabranych.

u W drugim pó³roczu 2004 r. otwarta by³a
w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie
wystawa portretów Fryderyka Pautscha,
które wdowa po malarzu ofiarowa³a Ojcu
�wiêtemu, a Ten przekaza³ je do krakow-
skiego muzeum.

Fryderyk Pautsch (1877�1950) urodzi³ siê
w Delatynie. Studiowa³ w krakowskiej ASP,
a od 1925 r. by³ jej profesorem. W m³odych
latach z Kazimierzem Sichulskim i W³adys³a-
wem Jarockim tworzyli Trójkê huculsk¹,
maluj¹c krajobrazy i ludzi tamtejszych gór.
By³ uznanym portrecist¹, uwa¿ano go za
ostatniego przedstawiciela M³odej Polski.
O F. Pautschu pisali�my w CL 3/97.

u W grudniu �04 trwa³a w Galerii Krzyszto-
fory przy ul. Szczepañskiej skromniutka wy-
stawa rysunków trojga artystów przedwo-
jennej awangardy: Leona Chwistka, Marii
Jaremy i Jonasza Sterna (tytu³ wystawy:

Wielcy nieobecni). Wszyscy zwi¹zani tyle¿
z Krakowem, co z Lwowem i Ma³opolsk¹
Wschodni¹.

Przypomnijmy: Chwistek, filozof i malarz, prze-
szed³ z Krakowa do Lwowa, tam by³ profesorem
UJK i tworzy³ swoj¹ sztukê. Jaremianka, rodem
z Sambora, uprawia³a malarstwo i rze�bê w Kra-
kowie. Stern, urodzony w Ka³uszu, dzia³a³ w Kra-
kowie; za okupacji niemieckiej prze¿y³ w³asn¹
�mieræ � na piaskach we Lwowie; po wojnie pro-
fesor krakowskiej ASP.

O Leonie Chwistku � na tle ww. wystawy �
artyku³ J. Nowickiej pt. Prekursor technik kompu-
terowych zamie�ci³a �Rzeczpospolita� 290/04.

u W pa�dzierniku i listopadzie �04 dwie wy-
stawy d l a  n a s  w krakowskim Klubie �Za-
u³ek�:

� Obrazy Adama Macedoñskiego,
znanego Czytelnikom z d a w n e g o  d o -
b r e g o  �Przekroju�.

Korzeniami Adam zwi¹zany jest ze
Z³oczowem i Lwowem. Pisali�my o nim w CL
2/01.

� Lwów w akwareli Ewy Rosiek-Busz-
ko. Artystka ukoñczy³a znane Liceum Sztuk
Plastycznych w Wi�niczu Nowym, potem
krakowsk¹ ASP. Zajmuje siê tkanin¹ unika-
tow¹, papierem rêcznie czerpanym, paste-
lem, rysunkiem i akwarel¹, projektuje wnê-
trza. Fascynuje siê fotografi¹, tworzy formy
ceramiczne. Wystawia³a w wielu krajach
Europy i w USA. Pracuje w Krakowie i Ka-
towicach.

Omawiana wystawa sk³ada³a siê z dwóch
czê�ci: widoczków miejskich Lwowa (�wiet-
ne na widokówki!) oraz impresji z lwowskich
podwórek. Te drugie spodoba³y siê nam
szczególnie: rysowane doskona³¹ kresk¹,
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realistyczne � lecz
z doz¹ pe³nej uro-
ku deformacji.

W zaproszenio-
wym folderku wydru-
kowano trzy wspo-
mnienia: samej Au-
torki, urodzonej gru-
bo po wojnie; jej
matki Barbary z Ko-
z³owskich, rodowitej
lwowianki, niegdy�
studentki Wy¿szej
Szko³y Sztuk Pla-
stycznych i jej wo-
jennych mutacji we
Lwowie; oraz ojca,

Mieczys³awa Ro�ka, przedwojennego absolwen-
ta Politechniki Lwowskiej, rodem z podkrakow-
skiego Wi�nicza, lecz ze Lwowem serdecznie
z¿ytego.

W czasie listopadowego spotkania kra-
kowskich Lwowiaków w Klubie �Zau³ek�
spotkano siê z p. Ew¹ Rosiek-Buszko oraz
przyby³ym z Bytomia na jej zaproszenie
�Teatrzykiem bez granic�, który wykona³
�wietny program pt. Ja chcê do Lwowa, czyli
Lwowska Piosenka na Górnym �l¹sku.

Zespo³em kieruje, pisze teksty, gra i �piewa
Bogdan Stanis³aw Kasprowicz. W spotkaniu wy-
st¹pili równie¿: Wanda Ferdynus-Migda³ek, Ge-
nowefa �lêzak, Alicja Wilejkis, Ryszard Mosin-
giewicz i Bohdan Wyszyñski.

u W Gorzowie Wielkopolskim wydano
w ub.r. � z okazji XV-lecia TMLiKPW � trzy
lwowskie pocztówki, ozdobione ³adnymi
rysuneczkami. Na pierwszym pokazano £uk
Chwa³y z Cmentarza Obroñców Lwowa, na
drugim pomnik Mickiewicza, na trzecim gra-

j¹cych i tañcz¹cych batiarów. Kartki ozdo-
biono okoliczno�ciow¹ piecz¹tk¹. Brawo!

u O Jerzym Kotermaku, lekarzu i astro-
nomie z Drohobycza (XV w.) pisali�my w CL
1/03. Jest to postaæ � jak informowali�my �
zaw³aszczana przez Ukraiñców, co nie ma
¿adnego zwi¹zku z prawd¹ historyczn¹.
Wystawili mu nawet pomnik na skwerze
obok drohobyckiej Fary. Tu pokazujemy
zdjêcie pomnika, wykonane w listopadzie
ub. roku.

Zwracamy uwagê zwiedzaj¹cych Droho-
bycz, a tak¿e przewodników grup turystycz-
nych � by wyja�niaæ prawdê o cz³owiieku,
który nawet nie zna³ ruskiego jêzyka.

u Pani dr Agnieszka Grêdzik (25�394
Kielce, ul. Bohaterów Warszawy 3/33) po-
nownie zwraca siê z pro�b¹ o nadsy³anie �
do swojej pracy naukowej � relacji na temat
tajnych kompletów w latach 1941�44 na Zie-
miach Wschodnich, m.in. w województwach
lwowskim, stanis³awowskim, tarnopolskim
i wo³yñskim. Przygotowuje ponadto inny
jeszcze temat: Polscy nauczyciele z Ziem
Wschodnich II Rzeczypospolitej, ofiary
zbrodni sowieckich i nacjonalistów ukraiñ-
skich w latach II wojny �wiatowej.

M³odej badaczce nale¿y siê uznanie i wdziêcz-
no�æ za pionierskie podejmowanie tych tematów,
oraz za energiê, z jak¹ wystêpuje na rzecz Pola-
ków za ja³tañsk¹ granic¹. W naszym kwartalniku
ju¿ parokrotnie drukowali�my jej apele i listy.
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Ksi¹¿ki
czasopisma

Nowe ksi¹¿ki
& Muzeum S³owackiego w Krzemieñcu
otwarte! W tym numerze zamieszczamy opis
tej szczególnej uroczysto�ci. Ucieszmy siê
te¿ piêknym albumikiem-przewodnikiem,
wydanym z tej okazji (wyda³ Bogdan Ro-
dziewicz przy wsparciu Senatu RP, Funda-
cji PPnW i PKO Banku Polskiego). Kolorowa
broszurka nosi tytu³: Muzeum Juliusza S³o-
wackiego w Krzemieñcu, a kolejne arty-
ku³y maj¹ kilku autorów: J. Pol pisze o histo-
rii Krzemieñca i rodzinie Wieszcza; S. Ma-
kowski o rodzinnym domu Januszewskich
(dziadków Juliusza), S³owackich i Becu oraz
o innych obiektach i instytucjach zwi¹zanych
ze S³owackim; B. Riss omawia kolejne sale
nowego muzeum. W wydawnictwie jest spo-
ro piêknych ilustracji archiwalnych i wspó³-
czesnych � z tych najwa¿niejsze w tym
wypadku to zdjêcia sal muzealnych, urz¹-
dzonych piêknie, jakby �pod epokê�, ale
wedle za³o¿onego scenariusza.

Na koñcu D. Jani-
szewska-Jakubek zesta-
wia nazwiska i instytucje
zaanga¿owane w po-
wstanie muzeum. Trze-
ba wszak pamiêtaæ, ¿e
zorganizowanie w tam-
tejszych warunkach cze-
gokolwiek � graniczy
z bohaterstwem. Spoty-
kamy siê z tym na ka¿-
dym kroku (patrz ni¿ej).

& W wydawnictwie �Bosz� (2004) ukaza³
siê album pt. Jacek Malczewski. Dzie³a ze
zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki. Oka-
zuje siê, ¿e w magazynach dawnej Galerii
Orzechowicza przy ul. Ossoliñskich znajdu-
je siê 80 obrazów, g³ównie portretów pêdzla
Malczewskiego. Tytu³ albumu brzmi dum-
nie: Ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki,

a przecie¿ to n i e  o n i  je zbierali, lecz po
prostu zaw³aszczyli, i nawet nie eksponuj¹
(po co im to?), nie konserwuj¹, nie czysz-
cz¹. Autorka notatki w �Gazecie Wyborczej�
z 9 VIII 04, K. Bik, pisze: ...Porz¹dne repro-
dukcje ukazuj¹ te¿ rozpaczliwy stan zacho-
wania tych dzie³. Pal licho, gdyby tylko cho-
dzi³o o rozpadaj¹ce siê, poobijane, krzywe
ramy. Ale ju¿ podczas trwania wystawy w Ar-
senale [w Krakowie, z pocz. 2003 r.] widzo-
wie zwracali uwagê na kilka rzeczy � brud
i kurz na obrazach, spêkan¹ i osypuj¹c¹ siê
warstwê malarsk¹, miejscowe uszkodzenia
niektórych p³ócien. Reprodukcje dowodz¹,
¿e nic siê nie zmieni³o. Nie jest tajemnic¹,
¿e ukraiñskie muzea nie maj¹ pieniêdzy na
pêdzle i wodê destylowan¹, a co dopiero,
by zatrudniæ konserwatorów czy zakupiæ od-
powiedni sprzêt. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e
w pierwszej kolejno�ci staraj¹ siê ratowaæ
�swoje� [!?]. A Malczewski nie jest �ich�, jest
obcy [!].Trzeba wiêc znale�æ jaki� sposób,
by pomóc Ukraiñcom. Po to, by wspania³e
obrazy Malczewskiego i innych polskich
artystów (te¿ w kiepskim stanie, co pokaza-
³a niedawno wystawa �Arcydzie³a malarstwa
polskiego w zbiorach Lwowskiej Galerii
Sztuki�) mog³y kiedy� jeszcze do nas przy-
jechaæ.

& Czytelnicy � zw³aszcza w Krakowie �
pamiêtaj¹ zapewne ksi¹¿kê Zofii Stanek,
wydan¹ przed kilkunastu laty: Listy z Sybe-
rii. Lata 1951�1957 (Wydawnictwo �Platan�,
Kraków 1991). Ksi¹¿ka ukaza³a siê przed
powstaniem naszego pisma (1995), dlate-
go � ustêpuj¹c miejsca nowo�ciom � nie
doczeka³a siê dot¹d wzmianki na naszych
³amach. Winni�my przeto zado�æuczynienie
Autorce, a w³a�nie teraz nadarza siê oka-
zja, bo wysz³a druga czê�æ: Listy z Syberii.
Aneks (to samo wydawnictwo, 2004).

Pani Zofia jest wnuczk¹ wielkiego pre-
zydenta Lwowa, Tadeusza Rutowskiego,
lwowiank¹ z urodzenia, wychowania i wy-
kszta³cenia rolniczego (Dublany!). Za dru-
gich bolszewików (1951) zosta³a deporto-
wana � jako element niepo¿¹dany � za ko³o
podbiegunowe, do Krasnojarskiego Kraju,
i spêdzi³a tam 7 lat. Pracowa³a w ko³chozie
i co parê tygodni pisa³a listy do przyjació³
we Lwowie, a za ich po�rednictwem � do
matki, która po wojnie znalaz³a siê po za-
chodniej stronie ja³tañskiej granicy.
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Listy Pani Zofii do lwowskich adresatów
zbiera³ p. Adam G³a¿ewski, a kiedy wraca³a
z Syberii via Lwów (1957) � zwróci³ jej ca³¹
paczkê. Autorka po latach je wyda³a, ostat-
nio za� przygotowa³a do druku listy do matki.

Po zwolnieniu z posielenia p. Zofia osia-
d³a w Krakowie, tu doktoryzowa³a siê w roku
1966 i do emerytury pracowa³a na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim. Jest cz³onkiem kra-
kowskiego oddzia³u TMLiKPW, kilkakrotnie
wystêpowa³a na spotkaniach, czytaj¹c swo-
je wiersze (wyda³a kilka tomików).

Listy z Syberii Zofii Stanek s¹ szczegól-
ne. Ujawniaj¹ jej niezwyk³¹ postawê, która
wynik³a z wychowania obowi¹zuj¹cego
w dobrych domach, otwarcia wobec innych,
nieu¿alania siê nad w³asnym losem, pozy-
tywna praca, religijno�æ (wzorem podobnej

postawy w tej rodzinie by³
prezydent Rutowski). Ton
listów � w szczególno�ci
do matki � mia³ uspokajaæ.
S¹ pisane tak, jakby au-
torka znajdowa³a siê w sy-
tuacji normalnej, a proble-
my przedstawia z dystan-
sem, pob³a¿liwo�ci¹, na-
wet humorem (to tak¿e jej
osobiste cechy). Przy tym
ogromna ilo�æ ciekawych
informacji o tamtym kra-
ju, ludziach, wspó³towa-
rzyszach losu.

Warto przypomnieæ s³owa prof. Stefana �wie-
¿awskiego (który p. Zofiê zna³ zapewne z m³o-
dych lat, a potem w Krakowie, po 1957 r.), przy-
toczone w CL 3/04, w rozmowie o J. Horodyskiej
(s.15): Wisia, tak jak panie D¹mbskie, Karla Lanc-
koroñska, pani Z o f i a  S t a n e k  �  to by³y
wspania³e osoby.

& Biblioteka Narodowa wyda³a wspo-
mnienia Zbigniewa Zwarycza pt. W sybe-
ryjskiej szkole (Warszawa 2004). Autor uro-
dzi³ siê w 1936 r. w Gajach Wy¿nych w pow.
drohobyckim, ale od 1939 r. do dzi� � z kil-
kuletni¹ przerw¹ na Syberiê � mieszka
w Winnikach pod Lwowem. Pracowa³
w lwowskiej fabryce, jest aktywnym sportow-
cem-biegaczem, dzia³aczem Federacji Or-
ganizacji Polskich nU., pisze wiersze, wie-
lokrotnie publikowane.

Deportowana rodzina Zwaryczów (czwo-
ro dzieci!) zosta³a osiedlona na Dalekim

Wschodzie � nad Angar¹
(wyp³ywa z Bajka³u, wpa-
da do Jeniseju). Lata po-
bytu tam, widziane oczy-
ma dziecka, zosta³y opi-
sane niezwykle sugestyw-
nie, sprawnie literacko
(konsultantem autora by³a
prof. Barbara Kryda, któ-
rej dzia³anie na rzecz kul-
tury Polaków na Wscho-
dzie jest nie do przecenienia!). Ksi¹¿ka
Zwarycza to jedna z najciekawszych relacji
literackich z tamtych miejsc i lat.

& Ju¿ przed kilkunastu laty dotar³y do nas
wie�ci o niezwyk³ej k a ³ u s z a n c e, która
po zwolnieniu po odbyciu kilkuletniej depor-
tacji na nieludzk¹ ziemiê znalaz³a siê wraz
z mê¿em i dwojgiem dzieci oraz rzesz¹ in-
nych Polaków � w Anglii, i tam zyska³a chwa-
lebn¹ s³awê. Wtedy jednak powodów owej
chwa³y nie znali�my, ale w 1987 r., w czasie
dorocznej, listopadowej Mszy �w. za Obroñ-
ców Lwowa, w pierwszej, u³o¿onej wtedy
�modlitwie wiernych� w formie l i t a n i i  (ta
tradycja trwa w Krakowie do dzi�) wymieni-
li�my Waleriê Sikorzynê, której droga do nie-
ba wiod³a z Ka³usza przez Archangielsk,
Taszkent i Londyn.

Dopiero teraz wiemy. Nadesz³a do nas
wreszcie � szkoda, ¿e tylko przelotnie �
ksi¹¿ka pt. Serce w d³oniach, napisana
przez Wac³awa Korabiewicza (wyd. �Veri-
tas�, Londyn 1984). Jest to biografia Walerii
Sikorzyny, która odznacza³a siê nadprzyro-
dzonymi zdolno�ciami do uzdrawiania oraz
jasnowidzenia. Przymioty te ujawni³y siê ju¿
przed wojn¹, a na prze³omie lat 1937/38
przepowiedzia³a wybuch II wojny �wiatowej,
o czym zosta³y poinformowane w³adze woj-
skowe.

Urodzi³a siê w Ka³uszu w 1901 r., wysz³a
za m¹¿ w 1922, a w lutym 1940 r. (pierwszy
etap wywózek) zosta³a deportowana ze swo-
j¹ rodzin¹ w okolice Archangielska. Praco-
wa³a najpierw przy wyrêbie drzew, potem
z córk¹ w tartaku. W 1943 r. mogli do³¹czyæ
do tworz¹cej siê armii Andersa. Po pobycie
w Taszkencie, przez Persjê (a m¹¿ przez
Irak) dostali siê do Palestyny, za� w 1946 r.
do Anglii. Osiedli pod Londynem.

Wszêdzie tam a¿ do �mierci s³ynê³a opie-
k¹ nad chorymi. Nigdy nie uczy³a siê medy-



49

cyny, ale umia³a sta-
wiaæ trafne diagnozy
i doprowadzaæ swymi
w³a�ciwo�ciami ma-
gnetycznymi do ozdro-
wieñ. Jej jasnowidztwo
dotyczy³o nie tylko
spraw zdrowotnych,
tak¿e uczciwo�ci
w pracy i interesach.
Ludzie zg³aszali siê do
Niej t³umnie, byli w�ród
nich nawet wysoko
postawieni Anglicy. Jej
szczególne zdolno�ci

by³y uznawane przez filozofów hinduskich,
ale przypisywa³a je ³asce Boskiej. Nie trak-
towa³a ich nigdy interesownie, wszystko, co
czyni³a, by³o zgodne z zasadami wiary.Wie-
le siê modli³a, szczególne nabo¿eñstwo
mia³a do Matki Boskiej. Pozostawa³a w kon-
takcie z ksiê¿mi, a w Rzymie spotka³a siê
z kardyna³em Wyszyñskim. By³a gor¹c¹ pa-
triotk¹ polsk¹.

Pracowa³a niezwykle intensywnie i prze-
¿ywa³a to, co robi³a. Wyczerpanie doprowa-
dzi³o J¹ do �mierci w 74 roku ¿ycia. Mszê
nad trumn¹ odprawi³ kard. W³adys³aw Ru-
bin z o�mioma ksiê¿mi. W polskim ko�ciele
�w. Andrzeja Boboli w Londynie w r. 1978
umieszczono tablicê Jej pamiêci o tre�ci
nastêpuj¹cej:

WALERIA SIKORZYNA 1901�1975

Wyró¿niona Bo¿ym darem jasnowidzenia,
rozpoznawania i leczenia chorób.
¯yciem ofiarnym jak p³omieñ ja�niej¹c
nios³a pomoc i ulgê bli�nim w ich cierpieniach
cia³a i duszy, w wiernej s³u¿bie Bogu i Polsce.

& Dziwnymi drogami chodz¹ wydawnic-
twa. Niedawno ksi¹¿kê J. Smirnowa, ¿yj¹-
cego i pisz¹cego we Lwowie, o Katedrze
Ormiañskiej, opublikowano w Przemy�lu
(omawiali�my j¹ w CL 1/04), teraz zbiorowa
praca polsko-ukraiñska � lecz w jêzyku pol-
skim � o lwowskiej fotografii ukaza³a siê
w �Centrum Europy� we Lwowie (2004).
Mo¿e takie przemieszanie jest dobre i bu-
dz¹ce nadziejê na sensown¹ integracjê
w dziedzinie kultury?

Tytu³ ksi¹¿ki brzmi: Dawna fotografia
lwowska 1839�1939. Jej redaktorem na-
ukowym jest Aleksander ¯akowicz (RP),

a redaktorem techniczno-artystycznym Ju-
rij Biriulow, doskonale nam znany historyk
sztuki, dzia³aj¹cy we Lwowie. Ksi¹¿ka gru-
ba � prawie 370 stron oraz 440 fotografii
z omawianego stulecia.

W pierwszej czê�ci ksi¹¿ki opisano pier-
wociny fotografii, której ¿ywot zacz¹³ siê we
Lwowie akurat w 1839 roku. Pokazano naj-
wa¿niejsze dagerotypy pierwszych zawodo-
wych fotografów � dagerotypistów, a w�ród
nich pojawiaj¹ siê nazwiska, które z innych
te¿ powodów wesz³y do historii lwowskiego
spo³eczeñstwa: Nahlik, Stahl...

Dalsze dzieje podzielono na epoki przed
i po II wojnie �wiatowej. W tej ostatniej przed-
stawiono dzia³alno�æ mniej i bardziej nam
znanych fotografów: J. Jaworskiego, H. Mi-
kolascha, J. �witkowskiego, W. Romera
i in. Omówiono te¿ zbiory fotografii lwow-
skiej w Muzeum Narodowym we Wroc³awiu.

Przypomnijmy, ¿e o lwowskich fotografikach
i ich twórczo�ci pisa³a te¿ Janina Mierzecka �
Ca³e ¿ycie z fotografi¹ (Kraków 1981) oraz Igna-
cy P³a¿ewski � Spojrzenie w przesz³o�æ polskiej
fotografii (Warszawa 1982).

& Zas³u¿ona dzia³aczka TML-owska,
wieloletnia prezeska Towarzystwa w Jaro-
s³awiu, pani Jadwiga Sibiga (dzi� na za-
s³u¿onej emeryturze), wyda³a ksi¹¿kê �
w³asne wspomnienia. Niewielka ksi¹¿ecz-
ka nosi tytu³ Tam i tu (Jaros³aw 2004), bo
� jak nam wszystkim � ¿ycie podzieli³o siê
na dwie nierówne po³owy. Pokolenie, które
wiêksz¹ czê�æ albo przynajmniej po³owê
¿ycia spêdzi³o w swojej Ma³ej Ojczy�nie �
ju¿ odesz³o. My inaczej, w dodatku jest
w�ród nas wielu takich, którzy urodzili siê
ju¿ po ekspatriacji, a mimo to � zawdziê-
czaj¹c w³a�ciwej atmosferze rodzinnego
domu z dobr¹ kresow¹ tradycj¹ � czuj¹ siê
lud�mi s t a m t ¹ d.

Pani Jadwiga mia³a 20 lat, gdy opu�ci³a Lwów,
dzi� ma lat 80. Parêdziesi¹t lat spêdzi³a w Prze-
worsku, a od 20 lat mieszka w Jaros³awiu. Z tych
dwudziestu � piêtna�cie to wirtualny powrót do
Lwowa. Praca w Towarzystwie, pog³êbianie wie-
dzy o ojczystej ziemi i � pisanie. Jej artyku³y i wier-
sze ukazuj¹ siê od lat w kilku kresowych pismach,
tak¿e w CL.

Zawarto�æ ksi¹¿eczki sk³ada siê z kilku
czê�ci. Otwieraj¹ j¹ wspomnienia lwowskie,
poczynaj¹c od wybuchu II wojny a¿ do wy-

Waleria Sikorzyna z Pryma-
sem S. Wyszyñskim, 1972
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jazdu w 1944 r. Wiele tam cieka-
wych relacji, nawet godnych wyko-
rzystania w filmie (opowiadanie
o szpiegu niemieckim w mundurze
polskiego oficera)! Druga czê�æ to
kronika TMLiKP w Jaros³awiu: pra-
ca w oddziale, wyjazdy do Lwowa,
imprezy, zjazdy, spotkania; osob-
na relacja o dzia³alno�ci Makro-
regionu po³udniowo-wschodniego.
Trzecia czê�æ to ró¿ne wspomnie-
nia oraz zbiór artyku³ów, które pani
Jadwiga pisa³a. Tematy ró¿ne �
lwowskie, lwowsko-jaros³awskie,
wspomnienia o tych, co odeszli,
lecz s¹ pamiêtani (W. Szolginia,
A. Lewicki, J. Masior).

Ostatnia czê�æ to wiersze. I co wa¿ne:
s¹ to dobre wiersze, �wiadcz¹ce o auten-
tycznym rozumieniu istoty poezji i spraw-
nym warsztacie. Nie ma natrêtnych rymów,
charakterystycznych dla wielu amatorów,
my�l prowadzona jest zawsze ciekawie,
z trafnymi odniesieniami, a przecie¿ Autor-
ka nie jest profesjonalistk¹. Wiersze s¹ li-
ryczne, pe³ne nostalgii. Oto jeden z nich:
Gdybym mog³a...

Gdybym mog³a z kluczem ¿urawi
wzbiæ siê pod niebo wysoko,
polecia³abym do Lwowa
na miasto popatrzeæ z ob³oków,
by zobaczyæ jak w s³oñcu siê z³oc¹
lwowskie ulice i domy
i us³yszeæ jak wszystkie dzwony
w przedwieczornym graj¹ koncercie.

Najczulszym ogarn¹æ wzrokiem
miejsca bliskie i drogie,
potem polecieæ nad £yczaków
z wi¹zank¹ kwiatów na Orl¹t groby.

Chwilê zatrzymaæ siê nad domem,
gdzie beztrosko mija³y lata,
bo tylko widok ten znajomy
uciszyæ mo¿e moj¹ têsknotê.

Ale ptakiem wêdrownym nie jestem,
tylko my�li me uskrzydlone
i jak ¿urawie szlakiem niebieskim
do miejsc rodzinnych lec¹ jak one.

Wiosn¹ powróc¹ ¿urawie,
by gniazda budowaæ na nowo,
moje my�li zostan¹ we Lwowie,
bo ja tak¿e powrócê do Lwowa.

Z koñcem pa�dziernika odby³a siê w Krako-
wie promocja ksi¹¿ki Jadwigi Sibigi, zorganizo-
wana przez OK TMLiKPW. W programie artystycz-
nym wziêli udzia³ aktorka Maria Przybylska, wo-
kalistka Jadzia Wroñska, pianista Jerzy Bo¿yk,
prowadzi³a Dzidka Stopczyñska. W spotkaniu
wziê³a udzia³ Autorka i jej rodzina. A ksi¹¿ka sz³a
jak woda...

& Od Redakcji: w CL 3/04 zamie�cili�my
wzmiankê o ksi¹¿kach prof. Boles³awa
Hadaczka (lub jemu dedykowanych), po-
�wiêconych Kresom. Profesor nades³a³ nam
za to wszystkie piêæ ksi¹¿ek (!) � serdecz-
nie dziêkujemy! Poni¿ej ich omówienie, na-
des³ane nam przez dr. Tadeusza Kukiza,
dziêki któremu o ksi¹¿kach tych niedawno
siê dowiedzieli�my.

Autor ksi¹¿ek pisze: Kresy to temat wielki
i bolesny, wci¹¿ inspiruj¹cy, domagaj¹cy siê
nowych dzie³ literackich, filmowych i nauko-
wych. Ich dziedzictwo w naszej kulturze jest
ogromne i wielowymiarowe. Nie nale¿y tego
dziedzictwa pomniejszaæ, [...] spisywaæ na
straty, a wprost przeciwnie, trzeba je utrwa-
laæ i pomna¿aæ.

Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e temu celowi s³u-
¿¹ te¿ jego prace. W pierwszej � Kresy
w literaturze polskiej XX wieku (wyd. Ot-
tonianum, Szczecin 1993) � zamieszczo-
ne zosta³y m.in. szkice o prozie i poezji
kresowej okresu miêdzywojennego, o po-
wie�ci ziemiañskiej oraz szkice biograficz-
ne, po�wiêcone wybranym pisarzom, jak
np. Andrzej Chciuk, Stanis³aw Vincenz,
Andrzej Stojowski. Szczególnie poruszaj¹-
cy jest tekst o literaturze podejmuj¹cej te-
matykê ekspatriacji i nostalgii za stronami
ojczystymi.

P. Jadwiga Sibiga podpisuje swoje ksi¹¿ki
w dominikañskim Kapitularzu w Krakowie
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W drugiej publikacji � Kresy w literatu-
rze polskiej. Studia i szkice (wyd. Wojew.
O�rodek Metodyczny, Gorzów Wkp. 1999)
� B. Hadaczek omawia m.in. literaturê kre-
sow¹ po 1939 r. zarówno krajow¹, jak i po-
wsta³¹ na obczy�nie; bolesny dramat kaino-
wych nocy i dni na Wo³yniu i w Ma³opolsce
Wschodniej oraz zamieszcza zarys histo-
rycznoliteracki o depolonizacji Kresów.
Szczególnie interesuj¹ce s¹ szkice o ma-
³ych ojczyznach w twórczo�ci poszczegól-
nych, wybranych pisarzy: Juliana Wo³oszy-
nowskiego o Podolu, Jaros³awa Iwaszkie-
wicza czy Józefa £obodowskiego o Ukra-
inie, Mariana Hemara o Lwowie i in.

Trzecia publikacja � Ma³e ojczyzny kre-
sowe. Szkice (Wydawnictwo �PoNaD�,
Szczecin 2003) � u³o¿ona zosta³a z prze-
druków z dwu poprzednich i uzupe³niona
dwoma nowymi tekstami: Ukrainofilski wi-
nokr¹g* Jerzego Stempowskiego oraz Poli-
tyczna saga rodu Horynieckich (autorem tej
dwuczê�ciowej sagi jest Józef Stryjski)**.

Niejako dope³nieniem wymienionych
ksi¹¿ek B. Hadaczka jest u³o¿ona przez
niego Antologia polskiej literatury kreso-
wej XX wieku (wyd. Ottonianum, Szczecin
1995). Poprzedzi³ j¹ do�æ obszernym wstê-
pem, w którym omówi³ m.in. zmienno�æ
znaczeniow¹ nazwy Kresy (pisanej du¿¹ li-
ter¹!) w ró¿nych okresach historycznych.
W antologii pomie�ci³ wybrane utwory 54
autorów, w�ród nich 32 z Kresów po³udnio-
wych. Jest ona pierwsz¹ prób¹ zestawienia
tekstów o Kresach, napisanych w XX stule-
ciu; zawiera ró¿ne rodzaje prozatorskie
i poetyckie. W doborze tekstów kierowa³ siê
Hadaczek te¿ w³asnymi upodobaniami.

Jego celem by³o stworzenie literackiej pano-
ramy Kresów minionego stulecia, utrwalenie ich
w �wiadomo�ci wspó³czenych Polaków, zw³asz-
cza m³odego pokolenia. Prezentowane w Antolo-
gii utwory zosta³y u³o¿one w dwóch podstawo-
wych blokach tematycznych, odnosz¹cych siê do
Kresów pó³nocnych oraz do po³udniowych. Gdy
chodzi o tê drug¹ czê�æ, z natury rzeczy nam
bli¿sz¹, autorami utworów � obok tych najwybit-
niejszych, jak A. Ku�niewicz, W. Odojewski czy
J. Stempowski i inni � s¹ pisarze prawie nieznani
(ja przynajmniej dot¹d ich nie zna³em), jak Stefan
Pomer, Hanna Korzeniewska czy Stefan Borsu-
kiewicz, co �wiadczy, i¿ prof. Hadaczek przedsta-
wi³ w swej Antologii utwory szerokiego krêgu twór-
ców. Wybór tekstów ka¿dego autora poprzedzo-
ny jest krótk¹ not¹ biograficzn¹.

Najwiêksz¹ warto�ci¹ ksi¹¿ek B. Ha-
daczka jest ogromny zasób informacji o ¿yciu
na Kresach i ró¿nych zjawiskach kulturo-
wych w I i II Rzeczypospolitej. Dla przeciêt-
nego czytelnika pewn¹ niedogodno�ci¹ �
w niektórych partiach tekstu � s¹ naukowe
terminy, typowe dla rozpraw krytycznolite-
rackich. Do³¹czone mapy s¹ niestety ma³o
czytelne.

Z okazji 70-lecia urodzin prof. Hadaczka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczeciñskiego opublikowa³o w 2000 r. ob-
szerny tom, zatytu³owany Literackie Kresy
i bezkresy, zawieraj¹cy po�wiêcone mu
prace, których autorami s¹ zgrupowani
wokó³ Profesora badacze literatury kreso-
wej z macierzystej uczelni, jak równie¿ na-
ukowcy z innych o�rodków akademickich.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czê�ci: w pierw-
szej, obszerniejszej, zamieszczono prace
mniej lub bardziej zwi¹zane tematycznie
z Kresami, w drugiej � o innej, ró¿norodnej
tematyce. Ich przystêpno�æ dla �zwyk³ego�
czytelnika jest ró¿na, ale na pewno ka¿dy
znajdzie tam co� dla siebie.

Tadeusz Kukiz

* Tekst J. Stempowskiego wymaga³by zapewne
komentarza, ale przerasta to moj¹ wiedzê
w tym zakresie (przyp. T.K.)

** Z dzie³em J. Stryjskiego rozprawi³a siê bardzo
ostro prof. Zofia Kurzowa na ³amach czasopi-
sma �Zdanie� 10/1985 (przyp. red.).

& Wydawnictwo �Nortom� (Wroc³aw 2001)
opublikowa³o przek³ad ksi¹¿ki (Moskwa 1999)
Witalija Mas³ow�kiego pt. Z kim i przeciw
komu walczyli nacjonali�ci ukraiñscy w la-
tach II wojny �wiatowej? Przepisujemy
notkê, zawart¹ w polskim wydaniu:

[...] to fundamentalna praca Witalija Mas³ow�-
kiego, wybitnego historyka i publicysty ukraiñskie-
go, ukazuj¹ca w szerokim kontek�cie historycz-
nym dzia³alno�æ ukraiñskich nacjonalistów w okre-
sie II wojny �wiatowej na po³udniowo-wschodnich
Kresach Rzeczypospolitej [...]. Witalij Mas³ow�kyj
to � obok Wiktora Poliszczuka � drugi badacz
ukraiñski, który bardzo rzetelnie przedstawi³ dzia-
³alno�æ ukraiñskich organizacji OUN, UPA oraz
dywizji SS �Galizien�. Jedyne zastrze¿enie, jakie
nasuwa siê przy lekturze, to nazwa geograficzna
terytorium, o którym pisze Mas³ow�kyj, poniewa¿
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej nazywa �Za-
chodni¹ Ukrain¹�, podczas gdy w omawianym
okresie te tereny nale¿a³y do pañstwa polskiego,
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nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e wcze�niej przez kilkaset
lat równie¿ nale¿a³y do Polski. [...] Autor ukaza³
zbrodnicz¹ ideologiê nacjonalistów ukraiñskich,
któr¹ nastêpnie realizowali w praktyce [...]. Po-
stawi³ sobie za cel ukazanie pe³nej prawdy o tych
zbrodniczych organizacjach, których dzia³alno�æ
doprowadzi³a do wymordowania kilkuset tysiêcy
Polaków i ¯ydów. Za swe ambitne d¹¿enie do
pe³nej prawdy autor zap³aci³ najwy¿sz¹ cenê.
Zosta³ zamordowany we Lwowie w niewyja�nio-
nych okoliczno�ciach.

Du¿¹ warto�æ tej pracy stanowi równie¿ uka-
zanie dzia³alno�ci nacjonalistów ukraiñskich obec-
nie zarówno na Ukrainie, jak i na emigracji.

& W ramach serii wydawanej od kilku lat
przez O�rodek �Wo³anie z Wo³ynia� (Bia³y
Dunajec�Ostróg) ukaza³a siê w 2004 r. � ja-
ko 34. pozycja � ksi¹¿ka Marka A. Koprow-
skiego pt. Wo³ynia dzieñ dzisiejszy. Autor
odwiedzi³ wiele parafii rzymskokatolickich �
od ma³ych, licz¹cych po kilkadziesi¹t osób,
a¿ do wielkich, o kilkuset lub wiêcej wier-
nych. Jednym z celów by³o pokazanie gi-
gantycznej pracy wykonanej i nadal wyko-
nywanej przez grupê ksiê¿y (g³ównie z RP)
oraz wspomagaj¹ce ich siostry zakonne.

W ksi¹¿ce jest 17 rozdzia³ów. Pierwszy, bê-
d¹cy wstêpem do nastêpnego, o Równem, poka-
zuje nastroje oraz publikacje nacjonalistyczne
wydawane w³a�nie w Równem. Mimo to w tym
w³a�nie mie�cie dzia³a silna parafia w dawnym
ko�ciele garnizonowym pod przewodnictwem ks.
W³adys³awa Czajki. Kolejne 16 rozdzia³ów to w za-
sadzie reporta¿e z poszczególnych odwiedzanych
miejscowo�ci. S¹ to: Równe, Kostopol, Sarny,
Rokitno, Korzec, Ostróg, Nietiszyn, S³awuta, Za-
s³aw, Lachowce, Szepetówka, Krzemieniec,
Szumsk, Dubno, Zdo³bunów, Berdyczów i kilka
innych, nale¿¹cych do wymienionych parafii.

Ksi¹¿ka spe³nia przy okazji rolê prze-
wodnika po znanych i mniej znanych miej-
scowo�ciach Wo³ynia. Stanowi cenne �ró-
d³o wiadomo�ci o zabytkach � g³ównie sa-
kralnych, o zas³u¿onych ludziach i wspó³-
czesnych warunkach ¿ycia. Ale obserwuj¹c
i opisuj¹c wspó³czesno�æ nie mo¿na uciec
od przesz³o�ci, poniewa¿ na ka¿dym kroku
autor napotyka �lady rzezi wo³yñskiej, de-
portacji ludno�ci, przesiedleñ i komunistycz-
nej walki z wiar¹ i Ko�cio³em. Wszêdzie
praca naszych kap³anów musia³a zaczynaæ
siê od uczenia podstawowych zasad wiary
i odbudowy �wi¹tyñ. Lektura ksi¹¿ki poka-
zuje, ¿e nie ma jednego wzorca wspó³pracy

miêdzy Ko�cio³ami (np. katolickim i prawo-
s³awnym) oraz miêdzy spo³eczno�ciami.
Czasem jest dobrze, jak w Berdyczowie, lub
�le, jak w Lachowcach (obecnie Bi³okiria).

Ksi¹¿ka rozprowadzana jest przez O�rodek
�Wo³anie z Wo³ynia� (Poronin, skr. poczt. 9) i jest
godna polecenia dla tych w szczególno�ci, którzy
znaj¹ Wo³yñ z dawnych lat i chc¹ sobie przypo-
mnieæ, oraz dla tych, którzy byli tam turystycznie
b¹d� wycieczkê dopiero planuj¹.

& Sporo nowych, interesuj¹cych nas ksi¹-
¿ek ukaza³o siê w ostatnim czasie. Czê�æ
z nich na pewno szerzej omówimy, na razie
tylko wymieniamy:

Józef Rudnicki, Ziemia Czerwieñska
pod okupacj¹ niemieck¹ (wyd. Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Pu³-
tusk�Warszawa 2001)

Edyta Czop, Obwód lwowski pod oku-
pacj¹ ZSRR w latach 1939�1941 (seria
Galicja i jej dziedzictwo, t.18; Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
2004)

Rafa³ Galuba, Niech nas rozs¹dzi
miecz i krew... Konflikt polsko-ukraiñski
w Galicji Wschodniej w latach 1918�1919
(Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 2004)

Stanis³aw Jastrzêbski, Ludobójstwo
ludno�ci polskiej przez OUN-UPA w wo-
jewództwie stanis³awowskim w latach
1939�1946 (Wydawnictwo Archidiecezji
Warszawskiej, Warszawa 2004)

Czes³aw Skiba, Pomniki Nieznanego
¯o³nierza (Dom Wydawniczy Bellona, War-
szawa 2004)
Uwzglêdniono m.in.: Lwów, Borys³aw, Bro-
dy, Czortków, Dobromil, Drohobycz, Ko³o-
myjê, Sambor, Stanis³awów, �niatyn, Tar-
nopol, Z³oczów, ¯ó³kiew oraz (Wo³yñ): Dub-
no, Korzec, £uck, Równe, W³odzimierz.

Mieczys³aw Or³owicz, Przewodnik po
Lwowie (wyd. Ksi¹¿nica Atlas, Lwów�War-
szawa 1925, reprint 2004)

Bogdan Loebl, Z³ota tr¹bka (Wydaw-
nictwo Ruta, Wa³brzych 2003)
Wspomnienia dorastaj¹cego ch³opca, syna
le�nika na prowincji wschodnioma³opol-
skiej, o tragicznych wydarzeniach czasów
wojny � pe³nych nienawi�ci, grozy i okru-
cieñstwa.

Tomasz Cieszyñski, Dni silne kocha-
niem (brak informacji o wydawnictwie)
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Z górnej pó³ki
Przez lata uzbiera³y siê na domowych

pó³kach stosy ksi¹¿ek, których nigdy nie
zdo³ali�my omówiæ na tych ³amach. CL za-
cz¹³ wychodziæ w 1995 roku, a ksi¹¿ki o nie-
zbyt chêtnie przez cenzurê widzianej tema-
tyce ukazywa³y siê ju¿ w latach osiemdzie-
si¹tych (czy nawet pó�nych 70., sporadycz-
nie jeszcze dawniej). Natomiast od pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych tempo ukazywania
siê bliskich nam wydawnictw bardzo siê
wzmog³o, nie da³o siê wiêc w CL wracaæ do
tamtych starszych (czego w zasadzie nie
¿a³ujemy, ale o tym ni¿ej). Teraz jest to ju¿
ca³kiem niemo¿liwe, bo nawet wiele z naj-
�wie¿szych leopolitanów czeka na swoj¹
kolejkê miesi¹cami.

Postanowili�my tedy zdj¹æ z najwy¿szych
pó³ek te ksi¹¿ki sprzed 20�25 lat, by je sobie
przypomnieæ. Otó¿, z grubsza, s¹ to dwie
kategorie: wznowienia starszych tytu³ów, tak-
¿e XIX-wiecznych pisarzy lwowskich, osa-
dzone w lwowskich i wschodnioma³opolskich
realiach. Druga kategoria to ksi¹¿ki nowsze,
na które czekali�my niecierpliwie od paru-
dziesiêciu lat. Kupowa³o siê wiêc ka¿d¹, gdy
siê zas³ysza³o, ¿e o naszych stronach (a by³y
wtedy do�æ tanie). Rozczarowanie przycho-
dzi³o do�æ szybko. Dyrektorzy wydawnictw
oraz zapewne ich polityczni doradcy byli do�æ
czujni i w wiêkszo�ci wypuszczali ksi¹¿ki
o specyficznym wyd�wiêku: wredne albo
przynajmniej nijakie. Owszem, zdarza³y siê
relacje z ukraiñskich mordów, ale zarazem
utopione w ufno�ci do radzieckich towarzy-
szy. Zdarzy³o siê te¿ kilka politycznie obojêt-
nych, niektóre warte przeczytania.

Ksi¹¿ki te wiêc po latach przejrzeli�my
i niebawem wróc¹ na stare miejsce. Dla Czy-
telników pozwalamy sobie wymieniæ ich ty-
tu³y, z krótk¹ charakterystyk¹. Przyjêto chro-
nologiê edycji.

Anna Kowalska, Na rogatce (Pañstwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953).
Powie�æ obyczajowa przedwojennej lewicowej
pisarki. Akcja toczy siê we Lwowie od 1901 r. do
I wojny.

Julia Prajs, Krzywe litery (wyd. Czytelnik,
Warszawa 1960).
Autorka to os³awiona funkcjonariuszka UB, Luna
Bristigerowa. Akcja toczy siê we Lwowie w cza-

sie I wojny �wiatowej, do 1920 roku. Powie�æ ma
zdecydowanie antypolski wyd�wiêk.

Jan Brzoza, Poniewierka (Wydawnictwo
£ódzkie, 1964).
Miejscem akcji powie�ci jest Lwów w pierwszym
dwudziestopiêcioleciu XX wieku. Bohater, wyra-
staj¹c w nêdzy i przebywaj¹c w �rodowisku pro-
letariackim, przejmuje lewicowe pogl¹dy. Obda-
rzony wrodzon¹ inteligencj¹, mimo trudno�ci
materialnych, zdobywa szczeble edukacji.

Anna i Jerzy Kowalscy, Gruce. Powie�æ
o lwowskiej rodzinie (wyd. Czytelnik, Warsza-
wa 1968). Akcja obyczajowej powie�ci przebiega
w ca³o�ci w realiach lwowskich.

Jerzy Broszkiewicz, Oczekiwanie (Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 1972).
Akcja powie�ci rozgrywa siê na tle lwowskiego
getta, w�ród Polaków i ¯ydów, oczekuj¹cych
�mierci.

Stanis³aw Giza, Na ekranie ¿ycia (Ludowa
Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1972).
Autor o orientacji socjalistycznej wspomina lata
1908�39, poczynaj¹c od rodzinnego Borys³awia,
poprzez naukê w Drohobyczu, studia we Lwowie
oraz pracê we Lwowie i Warszawie.

Jan Zamojski, Miejsca postoju (wyd. Czy-
telnik, Warszawa 1972).
Wspomnienie ch³opaka ze Stanis³awowa, wywie-
zionego na Syberiê (fakt wywózki nienazwany),
przyjêtego do armii Berlinga i jako dzia³acza po-
litycznego awansowanego z czasem do rangi
pu³kownika. Opisuje szlak wojenny a¿ do zachod-
niego Pomorza.

Jadwiga Gorzycka, Czasy i ludzie (wyd.
Iskry, Warszawa 1973).
Sfabularyzowane wspomnienia przedwojennej
pisarki, ¿ony dzia³acza socjalistycznego Adama
Próchnika, lwowianki.

Maksud Ibrahimbekow, Kto pojedzie do
Truskawca (wyd. Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa
1976). T³umaczona z rosyjskiego powie�æ pisa-
rza sowieckiego (pochodzenia azerskiego), osa-
dzona w realich ZSRR. Nazwa Truskawca w ty-
tule oznacza jedynie miejsce licz¹ce siê w tamtej-
szych ówczesnych sferach towarzyskich.

Stefan Majchrowski, Awantury pana na
Jarczewie (Krajowa Agencja Wydawnicza, War-
szawa 1980).
Historyczna powie�æ przygodowa z 2. po³owy XVIII
wieku. Bohater jest w³a�cicielem podlwowskiego
Jaryczowa, który nazywa Jarczewem (prawdzi-
wa nazwa razi³a?).

W³odzimierz Pa�niewski, Krótkie dni (Pañ-
stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983).
Zbiór opowiadañ (pe³en niedomówieñ i kilku w¹t-
ków tematycznych) z ¿ycia mieszkañców Wo³y-
nia z lat miêdzywojennych, lecz z odniesieniami
do wcze�niejszych. Miejscem akcji jest g³ównie
Krzemieniec i inne miejscowo�ci Wo³ynia, czê-
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Wertuj¹c
wydawnictwa
Æ W Krakowie wydano drugi tom wspo-
mnieñ i refleksji Ojca �w. Jana Paw³a II
pt. Wstañcie, chod�my (Wydawnictwo �Bia-
³y Kruk�, Kraków 2004), bêd¹cy szczególn¹
autobiografi¹ Papie¿a od chwili, gdy zosta³
powo³any na biskupa pomocniczego w Kra-
kowie przy arcybiskupie Eugeniuszu Bazia-
ku. Piêknej ksiêgi-albumu ze zdjêciami Ada-
ma Bujaka (w wiêkszo�ci) zachwalaæ nie
potrzeba, a je¿eli tu o nim wspominamy, to
dlatego, ¿e mowa tam parokrotnie o Bisku-
pie-Wygnañcu ze Lwowa. Oto jak Autor
wspomina swoje pierwsze spotkanie z ar-
cybiskupem Baziakiem:

Ks. arcybiskup Baziak, metropolita lwow-
ski obrz¹dku ³aciñskiego, podzieli³ los

�ciowo Lwów. Pokazano wspó³¿ycie mieszaniny
narodowo�ciowej i wyznaniowej.

Karol Józef Stryjski, Horynieccy (Wydaw-
nictwo £ódzkie, 1984).
Saga wymy�lonego rodu ziemiañskiego z ziem
wschodniego Podkarpacia, czasu miêdzywojen-
nego, II wojny i wczesnych lat powojennych. Upo-
lityczniona i zideologizowana fabu³a nie wykazu-
je ¿adnej znajomo�ci ani wyczucia etosu i posta-
wy polskich ziemian. Pod wzglêdem realiów i jê-
zyka zosta³a bardzo negatywnie oceniona przez
prof. Zofiê Kurzow¹ (patrz miesiêcznik �Zdanie�,
10/85, Kraków).

Franciszek Sikorski, Dzieñ nachyli³ siê ku
zachodowi (Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza,
Warszawa 1986).
Akcja toczy siê w ostatnim okresie mordów ukra-
iñskich i wyjazdów Polaków z rodzinnej wsi. Osie-
dlaj¹ siê na Opolszczy�nie, jeszcze przy obecno-
�ci ludno�ci niemieckiej.

Wac³aw Biliñski, Pomadka od Hawurasa
(Krajowa Agencja Wydawnicza, £ód� 1986).
Bohaterem powie�ci jest maturzysta, który pod
wp³ywem wydarzeñ lwowskich w 1936 r. dojrze-
wa do solidarno�ci ze �rodowiskami lewicowymi.
Mocny w¹tek erotyczny.

Ferdynand Zamojski, Noc nad miastem
(Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
Warszawa 1984).
Akcja powie�ci toczy siê w czasie okupacji nie-
mieckiej w miejscu na Podolu, ale nie wykluczo-
ne, ¿e chodzi o Stanis³awów. ¯ycie polskiej rodzi-

ny na tle warunków okupacyjnych i konfliktów
z Ukraiñcami, przy równocze�nie dobrych kon-
taktach z wojskowymi Wêgrami i Austriakami oraz
Polakami w niemieckiej armii, zmobilizowanymi
na Opolszczy�nie.

Ferdynand Zamojski, Azyl nad Dniestrem
(Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
Warszawa 1986).
Rzecz dzieje siê w czasie okupacji niemieckiej na
folwarku pod Samborem. ¯ycie polskiego �rodo-
wiska inteligenckiego w zagro¿eniu od band ukra-
iñskich, zakoñczone wyzwoleniem przez sowiec-
k¹ armiê.

Julian Schulmeister, Piaski p³on¹ (Krajo-
wa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988).
T³umaczenie z jêz. rosyjskiego. Sfabularyzowa-
ne wspomnienia sowieckiego pisarza, który jako
prawnik zosta³ oddelegowany do Lwowa w celu
badania przestêpstw faszystowskich katów
Lwowszczyzny.

Przemys³aw Bystrzycki, P³ynie Rzeka, p³y-
nie, t. 1 i 2 (Wydawnictwo Poznañskie, 1989).
Powie�æ rozgrywa siê w czasie II wojny w wojsku
i partyzantce w symbolicznym Mie�cie nad Rzek¹
(o niepodanych nazwach, ale przewijaj¹ siê nazwy
typu Zniesienie, Zboiska, Ho³osko) oraz w bli¿szych
i dalszych okolicach (nazwanych, bo na pewno
cenzorom nic nie mówi³y!). Rzecz dzieje siê w �ro-
dowisku o mieszanym sk³adzie etnicznym.

El¿bieta Mokrzyska, Irena Suchanek,
Danuta Trylska-Siekañska

Ze smutkiem przyjêli�my wiadomo�æ o �mier-
ci Prezesa bratniej organizacji kresowej
w Krakowie � Towarzystwa Mi³o�ników Wil-
na i Ziemi Wileñskiej

�p. Micha³a
Poczobutta-Odlanickiego

1 9 1 0 � 2 0 0 4

rodem z Grodzieñszczyzny, profesora Akade-
mii Górniczo-Hutniczej, znakomitego uczone-
go, doktora h.c., Nestora Geodetów �wiata.

Wszystkim Wilnianom i Grodnianom
w Krakowie sk³adamy serdeczne wyrazy
wspó³czucia.

Towarzystwo Mi³o�ników Lwowa i Kresów
PW oraz Redakcja CRACOVIA-LEOPOLIS
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wszystkich tzw. przesiedleñców: musia³
opu�ciæ Lwów. Zamieszka³ w Lubaczowie,
w tym skrawku archidiecezji lwowskiej, któ-
ry zosta³ w granicach PRL po ustaleniach
w Ja³cie. Ksi¹¿ê Sapieha, arcybiskup kra-
kowski, w ostatnim roku przed �mierci¹ pro-
si³, ¿eby ks. arcybiskup Baziak, zmuszony
przemoc¹ opu�ciæ swoj¹ diecezjê, by³ jego
koadiutorem. Tak wiêc chronologicznie moje
biskupstwo jest zwi¹zane z tym tak do�wiad-
czonym hierarch¹.

Nastêpnego dnia zg³osi³em siê zatem do
ksiêdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka na
ulicê Franciszkañsk¹ 3 i wrêczy³em mu list
od ks. Prymasa. Pamiêtam jak dzi�, ¿e Ar-
cybiskup wzi¹³ mnie pod rêkê i wyprowadzi³
do poczekalni, gdzie siedzieli ksiê¿a, i po-
wiedzia³: Habemus papam. W �wietle pó�-
niejszych wydarzeñ mo¿na powiedzieæ, ¿e
by³y to s³owa prorocze. [...]

W�ród zdjêæ znajdujemy kilka takich, na
których jest � albo powinien byæ � abp Ba-
ziak. Niestety w dwóch miejscach wkrad³y
siê przykre b³êdy: na str. 42 i 107 biskupa
Jopa opisano jako Baziaka (w dodatku zu-
pe³nie niepodobny). Nawet w odno�nym
tek�cie jest mowa o bpie Jopie, a nie Bazia-
ku. Mamy nadziejê, ¿e w ewent. drugim
wydaniu zostanie to poprawione.

Æ �Rzeczpospolita� z 1 listopada �04 wy-
da³a � we wspó³pracy z Rad¹ Ochrony Pa-
miêci Walk i Mêczeñstwa � 12-stronicowy
okoliczno�ciowy dodatek pt. Cmentarze.
Ju¿ pierwsz¹ stronê zdobi wielkie zdjêcie
kamiennego or³a z nagrobka gen. Józefa
�miechowskiego (uczestnika powstañ 1831
i 1863 r.) z Cmentarza £yczakowskiego.
Dalej Przywrócone krzy¿e � o opiece Har-
cerzy ze Zgierza nad polskimi grobami po-
leg³ych na terenie pañstwa Ukraina (w tym
na Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschodniej),
oraz Legendy Powstania Listopadowego,
gdzie jeden z ustêpów po�wiêcono Konstan-
temu Ordonowi, ze zdjêciem jego pomnika
na Cmentarzu £yczakowskim. Na ostatniej
stronie Listopad we Lwowie � o Cmentarzu
Obroñców Lwowa ze zdjêciami z czasu jego
budowy i wspólczesnym.

Bardzo za to dziêkujemy!

Æ �Lwowskie Spotkania� � doskona³e
pismo zawsze oczekiwane i chêtnie czyta-

ne � ukazuj¹ siê ostatnio rzadziej (wiemy
dlaczego, pisali�my o tym), pojawia siê jed-
nak �wiate³ko w tunelu. Ale � sza! Nie za-
peszmy.

Pismo (omawiali�my je w CL 1/02) jak-
by zmieni³o swoj¹ formu³ê � trudno powie-
dzieæ, czy na sta³e, czy czasowo. Numery
sta³y siê niemal monotematyczne, co sta-
nowi pewne novum, ale o tym za chwilê.
Wcze�niej opisywany przez nas numer
z 2003 r. by³ po�wiêcony Janowi III, numer
z XII 03�I 04 � lwowskiej rodzinie Pazdrów,
z X 04 � Zbigniewowi Herbertowi, za� nu-
mer specjalny, otrzymany w listopadzie
�04 � 60. rocznicy Akcji �Burza�, wszystkie
niezwykle ciekawe. Ka¿dy temat sk³ada siê
ze zbioru artyku³ów ró¿nych autorów
i ró¿nych, wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê
aspektów wiod¹cego w¹tku. Tym samym
LS odesz³y od formu³y w pe³ni gazetowej,
co nale¿y uznaæ za uzasadnione i korzyst-
ne, bo funkcjê magazynu wiadomo�ci
spe³nia na tym samym terenie �Gazeta
Lwowska�.

Droga Redakcjo! Wasze czasopismo dla
polskiej inteligencji prosi siê o zerwanie
z formatem gazetowym. Warto�ciowa tema-
tyka ka¿dego kolejnego numeru nie mo¿e
pój�æ na marne, a przecie¿ wiadomo, co
dzieje siê z gazet¹ po jakim� czasie. Cza-
sopismo w formacie ksi¹¿kowym (A4, B5)
mo¿e byæ przechowywane d³ugo i d³ugo
s³u¿yæ zainteresowanym, du¿a gazeta nie.
I na pewno czyta siê lepiej, wygodniej.
Wiêkszo�æ periodyków o charakterze po-
dobnym do Waszego pisma ma w³a�nie
takie rozmiary.

Oczywi�cie kwestia kosztów: nieco lep-
szy papier (lecz bez przesady), konieczno�æ
zszywania. Ale mog¹ byæ te¿ oszczêdno-
�ci: mniej ozdobników (z korzy�ci¹), mniej-
sze zdjêcia, niektóre � du¿o mniejsze. Op³aci
siê skórka za wyprawkê.

Prosimy: nie miejcie nam za z³e uwag!
(bo to siê zdarza). Przecie¿ �Lwowskim
Spotkaniom�* ¿yczymy jak najlepiej i zawsze
chêtnie zabieramy siê do ich czytania. Chce-
my je te¿ przechowywaæ w domowych bi-
blioteczkach.

* Lepiej by³oby odwrotnie: Spotkania Lwowskie,
tak jak Dziennik Polski, Wiek Nowy czy Gaze-
ta Krakowska, nie mówi¹c o Gazecie Lwow-
skiej (od 1811 roku!).
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Æ Bardzo sympatycznie napisa³a o nas
p. Teresa Siedlar-Ko³yszko, dziennikarka
i publicystka, autorka ksi¹¿ek o Ziemiach
Wschodnich, z któr¹ rozmowê J. Palucha
zamie�cili�my w porzednim numerze CL.
Pani Teresa, zamieszka³a od lat w Amery-
ce, pisuje stale Kronikê Kresow¹ dla pol-
skiego �Nowego Dziennika�, wydawanego
w Nowym Jorku. W³a�nie tam, w odcinku
10. zawartym w numerze z 5�6 czerwca �04
przeczytali�my mi³e s³owa, które prezentu-
jemy w formie ilustracji, a nie przedruku
(¿eby by³o bardziej wiarygodnie!).

Pani Teresa Siedlar-Ko³yszko przy ka¿-
dej bytno�ci w Krakowie (jest rodowit¹ kra-
kowiank¹) przychodzi na nasze lwowskie
spotkania w Zau³ku i u Dominikanów i ju¿
parokrotnie wyg³asza³a prelekcje. Podobnie
w �ródmiejskim O�rodku Kultury � zawsze
przy nabitej sali.

Æ Wydawane poza wschodnim kordonem
polskie czasopisma � poza �Gazet¹ Lwow-
sk¹� � nie docieraj¹ do nas regularnie.
O �Lwowskich Spotkaniach� wiadomo � pi-
szemy o tym wy¿ej. Okazjonalnie otrzymu-
jemy �Rado�æ Wiary� � obecnie organ Ar-
chidiecezji Lwowskiej (omawiali�my w CL
2/99). Redakcja, dawniej w Drohobyczu
u oo. Bonifratrów, obecnie mie�ci siê we
Lwowie, redaktorem naczelnym jest ks.
Marian Skowyra. Pismo jest obecnie (chy-
ba) dwumiesiêcznikiem, ostatnio wyszed³
nr 41. Jego szata graficzna sta³a siê bar-
dziej reprezentacyjna, ok³adki kolorowe. Ar-
tyku³y pisane s¹ w dwóch jêzykach, ale nie
s¹ to teksty to¿same. Po prostu � jedne po
polsku, inne po ukraiñsku. O co chodzi?
Czy � jak powiedzia³ który� z szekspirow-
skich bohaterów � w tym szaleñstwie jest
metoda?

Drugim pismem nieregularnie przez nas
ogl¹danym jest �G³os Nauczyciela� (dwu-
miesiêcznik omawiany w CL 4/02; ostatnio
wyszed³ nr 25�26), wydawany w Drohoby-
czu, jak zawsze pod redakcj¹ Adama Ch³op-
ka. Spotykamy tam materia³y zarówno me-
todologiczne (gramatyka, s³ownictwo, sk³ad-
nia itp.), jak i historyczne, biograficzne, na-
wet literackie. Szkoda, ¿e zawarto�æ tego
pisma ma docieraæ tylko do nauczycieli!
By³oby ze wszech miar po¿¹dane, by GN
trafia³ szeroko pod strzechy. Mo¿e warto
o tym pomy�leæ?

w
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Æ W pi�mie �Wspólnota Polska� 4/04 za-
mieszczono rozmowê P. Mys³akowskiego
z Pierre Casimirem Zaleskim (ur. 1928 w Pa-
ry¿u), nowym dyrektorem Biblioteki Pol-
skiej w Pary¿u. Warto przypomnieæ, ¿e ta
zas³u¿ona placówka powsta³a w 1838 r.
i liczy obecnie ok. 220 tys. ksi¹¿ek, 32 tys.
obiektów artystycznych i ogromn¹ ilo�æ ar-
chiwaliów. Dzi� � po latach stagnacji � prze-
¿ywa modernizacjê i aktywizacjê.

Donosimy o tym z dwóch powodów. Po
pierwsze omawiana instytucja zawiera bar-
dzo wiele obiektów archiwalnych i muzeal-
nych zwi¹zanych z Ziemiami Wschodnimi,
w tym ze Lwowem i Ma³opolsk¹ Wschod-
ni¹. Po drugie trzeba wyraziæ rado�æ, ¿e
dyrektorem nie jest ju¿ poprzednik, którego
sympatie kierowa³y siê w stronê nie ca³kiem
zgodn¹ z polsko�ci¹ tej instytucji, co odbija-
³o siê na charakterze imprez tam organizo-
wanych.

Æ W krakowskim wydaniu �Gazety Wybor-
czej� (z pa�dziernika? � kto�, kto nades³a³
nam wycinek, nie poda³ numeru ani daty)
ukaza³o siê wspomnienie o metropolicie
Andrzeju Romanie Szeptyckim. Autor,
Jan Kot (?), zapêdzi³ siê do�æ daleko w apo-
logii tej kotrowersyjnej postaci. Ka¿demu
wolno, a patronom z GW to odpowiada.
Tylko, ¿e coraz mniej ludzi czyta ten obcy
nam ideowo dziennik.

Autor s³usznie pisze, ¿e Roman wycho-
wa³ siê w �rodowisku, w którym my�lano
i mówiono po polsku. I to wcele nie tylko
dlatego, ¿e matka by³a Fredrówna, tak¿e
dlatego, ¿e od paru pokoleñ Szeptyccy byli
rodzin¹ polsk¹, choæ z korzeniami ruskimi.
Tak jak wspania³e rody polskie o korzeniach
litewskich i ruskich � Czartoryscy, Sapieho-
wie czy Radziwi³³owie. I tak jak rody o po-
chodzeniu niemiecko-ba³tyckim: Platerowie,
Tyzenhauzowie, Krusensternowie. A tak¿e
liczne rodziny niearystokratyczne, np. Long-
champs z Francji (hugenoci, osiadli we
Lwowie na prze³omie XVII/XVIII w.) lub
Meraviglia-Crivelli lub Ricci z W³och (te¿
Lwów). I jak tysi¹ce zwyk³ych Polaków, któ-
rzy nosz¹ obce nazwiska, jako Polacy wal-
czyli w powstaniach (Traugutt, Emilia Pla-
ter), w kampanii wrze�niowej (gen. Kleeberg,
Orlik-Ruckemann, Mond), w AK, cierpieli
w Auschwitz i na nieludzkiej ziemi. Rzecz
w tym, ¿e przez pokolenia mê¿czy�ni o ta-

kim pochodzeniu ¿enili siê z Polkami, udzia³
wiêc krwi obcej � w naturze i przeno�ni �
dochodzi³ z czasem do zera, pozostawa³o
tylko nazwisko. W potomstwie po k¹dzieli
w ogóle o tym zapominano. Ba, nawet ga-
³¹� rodziny cesarskiej � Habsburgowie ¿y-
wieccy, którzy w czasie II wojny wybranej
polsko�ci siê nie wyparli, byli prze�ladowa-
ni i s³u¿yli w polskim lotnictwie na Zacho-
dzie. Z drugiej strony � i w�ród Polaków
bywali renegaci.

Autor pisze w zakoñczeniu: Hrabia me-
tropolita by³ cz³owiekiem pogranicza, Ukra-
iñcem z dziada-pradziada, mê¿em bo¿ym,
kochaj¹cym Polskê itd. Co s³owo, to nie-
prawda: nie by³ Ukraiñcem (prêdzej Rusi-
nem), lecz Polakiem � przecie¿ ten sam
autor wy¿ej o tym pisze! � gente rutenus,
natione polonus, zwi¹zany rodzinnie z pol-
sk¹ arystokracj¹ i ziemiañstwem. Polski
wcale nie kocha³, bo chcia³ z jej terytorium
wykroiæ ukraiñskie pañstwo, a w 1941 r.
wyda³ proklamacjê, witaj¹c wchodz¹ce na
tereny Galicji oddzia³y niemieckie. Co praw-
da szybko oprzytomnia³, ale te¿ wcale nie
z mi³o�ci do Polski.

A czy by³ mê¿em bo¿ym � nie nam oce-
niaæ.

W kolejnym numerze GW ten sam autor na-
pisa³ w podobnym tonie o nastêpcy Szeptyckie-
go, Józefie Slipym (1892�1984). Ten jednak by³
autentycznym Rusinem i ofiar¹ sowieckich prze-
�ladowañ.

Æ Austriacy (!) zlecili kilku re¿yserom
z postkomunistycznych krajów Europy �rod-
kowo-wschodniej nakrêcenie cyklu filmów
dokumentalnych pod wspólnym tytu³em
Przez granicê. Filmy maj¹ siê odnie�æ do
ró¿nych aspektów sytuacji, jaka istnieje
w tych krajach w chwili ich wst¹pienia do
Unii Europejskiej.

Ze strony polskiej powsta³ obraz pt. Gra-
nica � o ludziach znad Odry i Nysy, przesie-
dlonych ze Wschodu. Temat � to rozmowy
z lud�mi z Podola (nie podano konkretnie
sk¹d), którzy przypadkowo zostali osadzeni
we wsi ko³o Gubina, nad Nys¹ (niedaleko
od Zielonej Góry). Przesiedleni tu przed 60
laty, patrz¹ na miniony czas, jak na rodzaj
prowizorki. Nie wro�li w to miejsce, przy
ka¿dej okazji wspominaj¹ rodzinne Podole.
I choæ byli tam �wiadkami strasznych rzezi,
przy których bledn¹ okropno�ci wojny jugo-
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s³owiañskiej, opowiadaj¹ o tamtych stronach
jak o utraconej arkadii.

80-letnia kobieta mówi: Ka¿demu serce
boli. I Niemców boli, i nas. My same tu nie
przyszli. My p³akali za swoim te¿. Ich wypê-
dzili st¹d, nas stamt¹d. Autorzy zauwa¿aj¹:
ci ludzie nie boj¹ siê niczego mówiæ, ale te¿
nie ma w nich resentymentów ani wrogo�ci,
jest tylko nostalgia.

Pisze o tym w �Gazecie Wyborczej�
z 10 III �04 T. Sobolewski. Potem nastêpuje
rozmowa z twórc¹ filmu Paw³em £oziñskim.
Wraz z operatorem Jackiem B³awutem mieli
ró¿ne pomys³y, ale: W koñcu wpadli�my na
trop najbardziej oczywisty � ludzi zza Buga
[Podole nie le¿y za Bugiem, ta bzdura wy-
nika z niskiej �wiadomo�ci geograficzno-hi-
storycznej � przyp.red.], przywiezionych tu
w 1946 r., którzy ¿yj¹ dzi� nad wysychaj¹c¹
rzeczk¹ Nys¹ w kompletnej pustce, wspo-

minaj¹c przesz³o�æ. Rodzinne Podole wy-
daje im siê rajem, a smêtne, p³askie, nie-
¿yzne strony nadgraniczne robi¹ wra¿enie
ziemi niczyjej, o któr¹ siê nie dba. Ci, któ-
rych tu przywieziono po wojnie, mieli poczu-
cie, ¿e przyjechali tu tylko na chwilê. I tak
pozosta³o. [...] To sympatyczni, otwarci lu-
dzie. Mili, dowcipni, jak to ze Wschodu. S¹
ofiarami bezwzglêdnej polityki. Chcieli�my
poprzez ich losy opowiedzieæ austriackim
widzom kawa³ek historii, o której sami zapo-
minamy. Mordowani przez Hitlera, przegna-
ni przez Stalina, wyzyskiwani przez komu-
nizm, nosimy baga¿ przesz³o�ci, którego nie
widaæ w zgie³ku przy�pieszonego ¿ycia.
A tam, w tych chaszczach nad Nys¹, czuje
siê historiê.

Czego� nam w relacji re¿ysera brakuje:
poza mordowaniem przez Hitlera i przegna-
niem przez Stalina by³o jszcze co�, mo¿e

Listy do redakcji

List otrzymany w grudniu �04 od ks.
Macieja Józefowicza, duszpasterza Polaków
na Wêgrzech:

Szanowna Redakcjo!
Serdecznie pozdrawiam z Wêgier, gdy¿ pra-

cujê duszpastersko ko³o Budapesztu i jednocze-
�nie zajmujê siê histori¹ duszpasterstwa polskie-
go, którego za³o¿ycielem by³ kap³an Archidiecezji
Lwowskiej � z inicjatywy b³og. Arcybiskupa Józe-
fa Bilczewskiego � ks. Wincenty Danek. W tej
chwili pracujê nad opracowaniem, choæ w krótki
sposób, nad duchowo�ci¹ tego kap³ana � w ra-
mach przygotowañ do po�wiêcenia jego pomni-
ka, które bêdzie mia³o miejsce w przysz³ym roku,
w 60. rocznicê �mierci ks. Danka, tj. 27 IV. Po-
piersie z br¹zu jest ju¿ gotowe i czeka na postu-
ment w Domu Polskim, który jest w jednym kom-
pleksie zabudowañ wraz z ko�cio³em.

Pragnê prosiæ o pomoc w ewentualnym za-
pe³nieniu bia³ych plam w historii ¿ycia ks. Danka.
Zachowa³y siê archiwalia zwi¹zane z jego poby-
tem w Budapeszcie od 1 IX 1908 roku. Co do
wcze�niejszych lat odnalezione zosta³y jedynie
pewne tylko informacje pisane oraz relacja by³e-
go ministranta ks. Danka, któremu nieco opowie-

dzia³ o sobie. Tak wiêc tyle tylko jest udokumen-
towane w archiwaliach � ¿e urodzi³ siê w roku
1870 w Stryju, ojciec jego mia³ na imiê Stanis³aw,
wspomniana jest siostra Zofia. Po �mierci ojca
w 1907 roku naby³ prawo do dziedziczenia swojsz-
czyzny w gminie Kuty. �wiêcenia przyj¹³ w 1901
roku we Lwowie. Jako wikariusz pracowa³ w Ole-
szycach k. Lubaczowa, Opry³owcach i Berezow-
cach Wielkich k. Zbara¿a. 1 IX 1908 roku rozpo-
cz¹³ pracê duszpastersk¹ w Budapeszcie � dziel-
nicy Kobanya � jako kapelan Kolonii Polskiej, or-
ganizuj¹c budowê ko�cio³a oraz schroniska �
Domu Polskiego. Zmar³ 27 IV 1945 roku i jest po-
chowany na parceli polskiej cmentarza Rakoske-
restur w Budapeszcie.

Obecnie prowadzi poszukiwania p. Tatiana
Bojko w Stryju, gdzie parafia posiada ci¹g³o�æ
istnienia, tak wiêc ¿ywimy nadziejê, ¿e mo¿e
zachowa³y siê jakie� �lady po rodzinie Danków.
Prosiæ pragnê o sformu³owanie komunikatu
i umieszczenie go w Waszym kwartalniku, ale tak-
¿e mo¿e w�ród znajomych bêd¹ osoby, które mo-
g³yby udzieliæ informacji i pomóc zape³niæ owe
�bia³e plamy� ¿yciorysu ks. Danka. Ogromnie
zale¿y mi na tym, poniewa¿ jestem g³êboko prze-
konany, ¿e kap³an ten powinien byæ wyniesiony
na o³tarze, daj¹c �wiadectwo praktyki cnót kardy-
nalnych w heroiczny sposób, o czym �wiadcz¹
jego postawa oraz dzie³a, które pozostawi³.

Z opowiadania wiemy natomiast tylko tyle, ¿e
ukoñczy³ Wydzia³ Prawa na Uniwersytecie we
Lwowie, pracowa³ w s¹dzie krótko, o¿eni³ siê i mia³
dwoje dzieci. W nieznanych nam okoliczno�ciach
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najgorsze, ludzie o tym te¿ mówili. Co dzia-
³o siê w cieniu wielkiej wojny...

Æ Dziwna afera � w któr¹ zamieszane jest
�Stowarzyszenie Dziedzictwo Karpat� � wy-
buch³a w Bieszczadach w zwi¹zku z budo-
w¹ jakiego� Centrum Edukacyjno-Ekologicz-
nego � Instytut Karpacki w Michniowcu.

Przed paroma miesi¹cami przeczytali-
�my w prasie o powo³aniu do ¿ycia takiego
stowarzyszenia w Krakowie, a jego za³o¿y-
cielem i prezesem jest nieznany nam dr
Andrzej Czech. To nazwisko i odniesienie
geograficzne skojarzy³o siê nam � co praw-
da ca³kiem marginesowo � z niejakim Myro-
s³awem Czechem, b. sekretarzem general-
nym Unii Wolno�ci i dziennikarzem ukraiñ-
skiego czasopisma w RP, ale có¿, nie ka¿dy
Czech musi byæ... Czechem. I ka¿demu
wolno.

I oto w �Rzeczypospolitej� nr 246 z pa�-
dziernika �04 przeczytali�my o zatrzymaniu
realizacji huculskiej chaty, usytuowanej we
wsi Michniowiec, tu¿ przy granicy z Ukrain¹,
na 60 hektarach nieu¿ytków � wokó³ tylko
lasy i ugory. Przyby³a tam Stra¿ Graniczna
i wydali³a z RP grupê cie�li, �ci¹gniêtych tu
z ukraiñskiej Huculszczyzny, oraz profesora-
konsultanta z Kosowa (autorzy artyku³u Ha-
rald Kittel i Jerzy Matusz napisali: z Kosiva
k. Ko³omyi). Wszyscy jakoby pracowali bez
wynagrodzenia (!), okaza³o siê jednak, ¿e
budowa prowadzona jest nielegalnie.

W Michniowcu mia³a byæ odtworzona
dawna tradycja tych ziem: budownictwo, rze-
mios³o. Jednocze�nie zostan¹ tam � wedle
zamierzeñ inicjatorów � wprowadzone naj-
nowocze�niejsze w �wiecie metody ochrony
�rodowiska. Zapewne wzorem Ukrainy.

Czas poka¿e, co mamy o tym my�leæ.

¿ona z dzieæmi ponios³a �mieræ. W nied³ugim
czasie zg³osi³ siê do Seminarium. By³ przyjacie-
lem, a wcze�niej studentem Abpa Bilczewskiego,
któremu zawdziêcza wy�wiêcenie na kap³ana,
gdy¿, jak pisa³ w 1900 r. z Zakopanego, bardzo
by³ s³abego zdrowia. Tyle wiemy.

W nadziei, ¿e niebawem co� wiêcej bêdzie-
my wiedzieli, z góry dziêkujê za pomoc! [...]

Z powa¿aniem oraz kap³añskim pozdrowie-
niem

ks. mgr Maciej Józefowicz

Bardzo dziêkujemy za list oraz do³¹czo-
n¹ ksi¹¿eczkê pióra Ksiêdza � o ko�ciele
polskim w Budapeszcie.

Od p. Cz. Blicharskiego, zawsze przez
nas admirowanego dziejopisa Tarnopola
i Tarnopolszczyzny, otrzymali�my taki oto list:

W ostatnim numerze CL na s. 38, w notatce
Kustosz Pamiêci Narodu poinformowano, ¿e
w�ród tegorocznych uhonorowanych znale�li siê
równie¿: Czes³aw E. Blicharski...

Jest to stwierdzenie bezpodstawne, poniewa¿
nie zosta³em uhonorowany, a jedynie przedsta-
wiony do tego wyró¿nienia.

Domy�lam siê, ¿e kresowiak-autor notatki
wzi¹³ ¿yczenie, by Kresy Wschodnie znalaz³y
nale¿ne im miejsce w Pamiêci Narodu, za fakt.

Z kresow¹ serdeczno�ci¹ [...]
PS Nie oczekujê przeprosin [!], a jedynie pro-

szê o sprostowanie.

Dziêkujemy za list. Prostujemy, choæ
uwa¿amy, ¿e samo przedstawienie do wy-
ró¿nienia ju¿ stanowi uznanie, mimo i¿ jesz-
cze nie w pe³ni satysfakcjonuj¹ce. Najgor-
sza jest jednak niepewno�æ: czy post¹pili-
�my s³usznie czy nies³usznie?

Dostali�my niepodpisany (dlaczego?)
list od Czytelnika z Warszawy, który nawi¹-
zuje do zdania zamieszczonego w jednym
z numerów naszego kwartalnika: �Drugi ser-
deczny problem � to cmentarze naszych
bliskich: Orlêta, Katyñ, Monte Cassino...�
I pisze:

[...] Chcia³em przypomnieæ, ¿e s¹ jeszcze inne
cmentarze, jak w Zgorzelcu (ponad 4000)
i w Siekierkach, gdzie le¿¹ Sybiracy i Lwowiacy,
s¹ to groby przewa¿nie ludzi ze Wschodu. Wielu
¿yj¹cych, którzy utracili bliskich, walcz¹cych
z hitlerowskim okupantem w I i II Armii na Wscho-
dzie ma ¿al do Waszej Redakcji, ¿e nie widzicie,
i¿ krew przelana przez Polaków jest jednakowo
cenna...

Czytelnik z dawnego Wojew. Lwowskiego

Drogi Panie, ma Pan oczywi�cie racjê,
¿e Polacy przelewali krew na wielu frontach,
tak¿e na wschodnim. To wszystko siê liczy
i zas³uguje na nasz¹ pamiêæ i szacunek.
Ale to, co napisali�my, odebra³ Pan zbyt jed-
nostronnie. Przecie¿ nie by³o te¿ o Narviku
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Æ Przegl¹daj¹c niedawno jeden z dzienni-
ków z czerwca �04, znale�li�my wypowied�
Wiktora Juszczenki, ówczesnego kandyda-
ta na prezydenta Ukrainy w zwi¹zku ze
�mierci¹ Jaceka Kuronia. Juszczenko
okre�li³ go jako wielkiego Polaka i wielkiego
Ukraiñca (!) oraz przywióz³ na jego grób
gar�æ ukraiñskiej ziemi, która Jacka urodzi-
³a... Sami swoi.

O wyborach prezydenckich w pañstwie
Ukraina � które nas, ekspatriantów, nie mog¹
nie interesowaæ � piszemy w innym miejscu
tego numeru.

Æ W dodatku do �Rzeczypospolitej� Moje
podró¿e znajdujemy nierzadko artyku³y po-
�wiêcone piêknu i atrakcjom turystycz-
nym Ma³opolski Wschodniej. W kwietniu
(90/04) D. Rostkowski napisa³ �wietny arty-
ku³ pt. Miasto warte zachodu i wschodu,
a nad jego tytu³em znalaz³o siê zdanie: Lwów
dorównuje bogactwem i urod¹ najpiêknie-

szym metropoliom Europy. We wrze�niu �04
M. Kozubal opisa³ Dziki Dniestr (tylko dla-
czego raz pisze prawid³owo Chocim, a dru-
gi raz Chotyñ i Ny¿niw zamiast Ni¿niów?).

Æ Nie cytowali�my dot¹d nowego dzienni-
ka �Fakt�. Jego dziennikarz, Artur Szczepa-
nik, odkry³ kompromituj¹ce prezesa PZPN
Micha³a Listkiewicza poci¹gniêcie: oto wy-
s³ano m³odzie¿ow¹ reprezentacjê pi³ki no¿-
nej na... 110-lecie ukraiñskiego futbolu. Jako
dzieñ ich jubileuszu uznano tam rocznicê
pierwszego meczu polskich dru¿yn, jaki
odby³ siê we Lwowie 14 lipca 1894 r. miêdzy
�Soko³em� lwowskim a �Soko³em� krakow-
skim. O ¿adnych Ukraiñcach siê tam nie �ni³o.

Szczepanik uwa¿a, ¿e prezes Listkiewicz
� podobno cz³owiek wykszta³cony � powi-
nien wiedzieæ, i¿ Lwów by³ miastem polskim,
a mieszka³o tam tylko kilka procent Ukraiñ-
ców. Zaw³aszczona przez Ukraiñców data
jest �wiêtem p o l s k i e g o  sportu, bo jest

i Tobruku, o Anconie, Arnhem lub Ko³obrze-
gu. Wymienili�my nazwy-symbole, pod któ-
rymi kryje siê ca³e morze polskiej krwi. Pro-
szê wiêc nie mieæ ¿alu.

Domy�lamy siê, ¿e jest Pan jednym
z tych, których udzia³em by³ szlak bojowy
z Rosji a¿ po Niemcy. Mo¿e wiêc napisa³by
Pan osobiste wspomnienie o sobie i kole-
gach rodem z Ma³opolski Wschodniej, któ-
rzy bez w³asnej woli i winy znale�li siê na
�nieludzkiej ziemi� i stamt¹d jako polscy
¿o³nierze chcieli powróciæ w rodzinne stro-
ny? Niestety nie by³o im to dane.

Chêtnie to wydrukujemy. Serdecznie
pozdrawiamy.

Pan Antoni Dwojak nades³a³ nam z Mie-
rzowic imponuj¹cy wiersz, napisany pod
wp³ywem emocjonuj¹cych wydarzeñ na
wschodzie z koñca minionego roku. Dziê-
kujemy, my jednak nie mieszamy siê w �po-
marañczowe� sprawy � najpierw musimy
zobaczyæ, co z tego wyniknie dla naszych
Rodaków za ja³tañsk¹ granic¹ i dla nas
wszystkich. Proszê bacznie obserwowaæ.

Artyku³ £. Walczego �Pocz¹tki Lwowa...�
z CL 2/04 nasun¹³ panu Tadeuszowi Tom-

kiewiczowi � te¿ naszemu autorowi z CL
4/04 (o bazie �Topór�) � takie oto wspo-
mnienie:

Pochodzê z Bukaczowiec, miasteczka po³o-
¿onego przy linii kolejowej Lwów�Stanis³awów,
pomiêdzy Chodorowem a Haliczem. Po przeczy-
taniu przytoczonego w tytule artyku³u my�lami
powróci³em do roku 1943, kiedy to mnie jako
m³odego ch³opca przymusowo wcielono do Bau-
dienstu, brygad roboczych na rzecz Rzeszy (rok
wcze�niej uciek³em z transportu wioz¹cego mnie
na roboty do Niemiec). Wczesn¹ wiosn¹ wspo-
mnianego roku zakwaterowano nas w Brze¿a-
nach, sk¹d dowo¿ono na roboty ziemne na wê-
z³ow¹ stacjê kolejow¹ Potutory. Pewnego razu
nasza grupa by³a �wiadkiem niezwykle raduj¹ce-
go serca nasze, ale zarazem niebezpiecznego
wydarzenia. Otó¿ na tej stacji przystan¹³ eszelon
wojska w³oskiego, zd¹¿aj¹cego na wschodni front.
¯o³nierze w³oscy powychodzili z wagonów (by-
dlêcych) i rozpoczêli kradzie¿ desek, prawdopo-
dobnie na ³awki, prycze. Rozpoczê³a siê szarpa-
nina ¿o³nierzy z Bahnschutzami, pilnuj¹cych sk³a-
du desek. Po chwili rozpoczê³a siê strzelanina,
na pomoc stra¿nikom przyszli ¿o³nierze Wehr-
machtu � rozgorza³a walka wrêcz z gêst¹ wymia-
n¹ ognia. Po³o¿yli�my siê plackiem w wykopane
przez nas rowy i wyli�my z uciechy na widok �bra-
tania� siê armii sojuszniczych. Na szczê�cie (nie-
szczê�cie?) który� z przytomniejszych oficerów
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zdo³a³ u�mierzyæ �bój o deski�. Chyba nie by³o
zabitych, lecz kilku rannych s³u¿by sanitarne �
tak jednych, jak i drugich � zbiera³y �z pola walki�.

Ale wracam do zasadniczego tematu. Po
miesiêcznym pobycie w Brze¿anach wywiezio-
no nas do Lwowa i zakwaterowano w barakach
na Lewandówce, niedaleko za Dworcem G³ów-
nym. Pracowali�my przy monta¿u kolejnych
baraków. W kwietniu tego roku podano w �Kurie-
rze Lwowskim� (?) informacjê i listê oficerów
polskich pomordowanych przez NKWD w Katy-
niu. Wczesnym latem z naszego oddzia³u wy³o-
niono grupê kilkunastu junaków, w�ród której i ja
siê znalaz³em, i pod komend¹ vorarbeitra je�dzi-
li�my tramwajem codziennie na dworzec Pod-
zamcze do prac ziemnych. W tym to te¿ czasie
spotykali�my i w tramwaju, i na ulicy wielu ludzi,
którzy z przera¿eniem w oczach opowiadali o rze-
zi Polaków na Wo³yniu przez bulbowców. Wtedy
jeszcze nie spodziewali�my siê, ¿e wkrótce i nas
taki los spotka.

Na dworcu Lwów-Podzamcze kopali�my g³ê-
bokie na dwa metry rowy kanalizacyjne. Praca
by³a ciê¿ka � najpierw nale¿a³o zdj¹æ warstwê
szutru, potem sprasowany humus i dopiero wte-
dy, w warstwie piaszczystej przeplatanej opok¹,
praca postêpowa³a szybciej. Jakie by³o nasze
zdumienie, gdy na g³êboko�ci pó³tora do dwóch
metrów zaczêli�my wykopywaæ szcz¹tki ko�ci �
najpierw s¹dzili�my, ¿e s¹ to ko�ci zwierzêce, ale
gdy wykopali�my czaszkê ludzk¹ � nie mieli�my

w¹tpliwo�ci, ¿e tu, u podnó¿a Wysokiego Zamku,
kiedy� musia³ byæ cmentarz. Z pocz¹tku my�leli-
�my, ¿e to mo¿e jaki� pojedynczy grób, ale w miarê
postêpu prac tak ko�ci, jak i czaszek ludzkich,
czasem jakich� dziwnych niezidentyfikowanych
przedmiotów obro�niêtych rdz¹, by³o coraz wiê-
cej. Na polecenie majstra, który kierowa³ praca-
mi, ko�ci sk³adali�my w jedno miejsce, a zaopie-
kowali siê nimi kolejarze. O ile sobie przypomi-
nam, pierwsze ko�ci pojawia³y siê mo¿e kilka-
dziesi¹t metrów od dworca Podzamcze w kierunku
wschodnim i znajdywali�my je gdzie� oko³o kilka-
dziesi¹t metrów w tym kierunku. Mo¿e znajdywa-
no je i dalej, ale nasz¹ grupê odwo³ano do obozu
na Lewandówce, sk¹d wyjechali�my do Rudnika
nad Sanem. Na skutek morderczej, ciê¿kiej pra-
cy w lesie (znanego z �potrzeby Rudnickiej� i go-
nitwy Rocha Kowalskiego za królem szwedzkim,
z Potopu) oraz g³odu � zdecydowa³em siê na
ucieczkê z Baudienstu i ukrywa³em siê w ró¿nych
miejscach.

To ciekawe, ale czy by³y wtedy jakie�
domys³y, z jakiego czasu mog³o pochodziæ
owo cmentarzysko? Czy z epoki, o której pisa³
dr Walczy? Czy raczej nie by³y to pozosta³o-
�ci cmentarza na Paparówce, który czê�cio-
wo zlikwidowano, gdy budowano liniê kolejo-
w¹ i stacjê Podzamcze w latach 60. XIX w.?
� pisali�my o nim w S³owniku w CL 4/03.

to prapocz¹tek polskiej pi³ki no¿nej. O tym
te¿ zapomnia³ homo novus Listkiewicz.

Cieszymy siê, ¿e �Fakt� to poruszy³.
Dziêki.

Æ Nie wiedzieli�my dotychczas o istnieniu
w Polsce tygodnika �Przegl¹d� (Warsza-
wa). W³a�nie wpad³ nam w rêce (nr 47/04),
a tam � obszerny artyku³ Jaki znak twój.
Autorka, H. Kowalik, opisuje swoj¹ obec-
no�æ we Lwowie na uroczysto�ci �wiêta
Niepodleg³o�ci �04 (co i my relacjonujemy
w tym numerze), a potem w Drohobyczu,
Stryju, Samborze, Stanis³awowie. Rozma-
wia z lud�mi, dowiaduje siê ciekawych rze-
czy � tych buduj¹cych i tych niedobrych.

Do tych drugich zamierzamy niebawem
wróciæ, bo czas leci, a to, co widzimy � pro-
wadzi do ca³kowitej klêski polsko�ci w pañ-
stwie Ukraina, i to wcale nie tylko z powo-
dów �nadrzêdnych�. Trzeba to koniecznie
jako� zebraæ i podsumowaæ � póki czas.

Æ Sympatyczne zaskoczenie spotka³o nas,
gdy w pa�dzierniku pod drzwiami mieszkañ
w Krakowie znale�li�my � w�ród wielu �
ulotkê reklamow¹ marketu Kaufland. Na
jej odwrocie zdjêcia i opisy najcenniejszych
cmentarzy polskich � pod tytu³em Za bram¹
wielkiej ciszy � Rossa, £yczaków, Pow¹zki,
Rakowice i Pêksowy Brzyzek w Zakopanem
(w takiej kolejno�ci, po starszeñstwie). O na-
szym napisano tak:

Cmentarz £yczakowski zosta³ za³o¿ony
w 1786 r., choæ w tym miejscu grzebano
umar³ych ju¿ w XVI w. W porównaniu
z cmentarzem na Rossie cmentarz ³ycza-
kowski to prawdziwy gigant (ok. 40 hekta-
rów). Wiêcej jest w nim kaplic i imponuj¹-
cych pomników. Spoczywaj¹ tu bojownicy
o wolno�æ i niepodleg³o�æ Polski: ¿o³nierze
ko�ciuszkowscy i napoleoñscy, uczestnicy
powstañ listopadowego i styczniowego,
a tak¿e obroñcy Lwowa, którzy walczyli
o polsko�æ miasta w 1918 r. Obok tych,
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którzy o Polskê walczyli orê¿em, spoczy-
waj¹ ci, którzy do walki u¿ywali pióra i pêdz-
la: Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska,
Seweryn Goszczyñski, Artur Grottger...

Autorom pomys³u nale¿y siê uznanie
i wdziêczno�æ, bo dziêki temu wielu miesz-
kañców Krakowa powi¹¿e sobie na nowo
historiê i kulturê Polski ze Lwowem. Szko-
da, ¿e nie nadmieniono, i¿ ¿aden z wymie-
nionych najwa¿niejszych cmentarzy polskich
n i e  d o r ó w n u j e  £yczakowskiemu pod
wzglêdem architektoniczno-krajobrazowym.

Czy w innych miastach te¿ znalaz³y siê
podobne ulotki? Jeste�my bardzo ciekawi,
prosimy o wiadomo�ci.

Æ W krakowskim �Dzienniku Polskim�
w ostatnich miesi¹cach i tygodniach znów
sporo artyku³ów zwi¹zanych bezpo�rednio
czy po�rednio ze Lwowem i Ma³opolsk¹
Wschodni¹. I na ró¿ne tematy.

l DP 213/04 (wrzesieñ): M. Korkuæ,
Burza ostatniej szansy. Oczywi�cie chodzi
o Akcjê �Burza� w 1944 r. Cytujemy � dla
przypomnienia:

[...] Równie¿ na po³udniu Polski Rosjanie pro-
wadzili rozleg³e aresztowania AK w okrêgach sta-
nis³awowskim i tarnopolskim. Próbê realizacji
�Burzy� podjêto tak¿e na ziemi lwowskiej. Poprze-
dzi³y j¹ tam liczne starcia z Niemcami oraz Ukra-
iñcami, którzy podobnie jak na Wo³yniu prowadzi-
li akcje mordowania polskiej ludno�ci. W walkach
o Lwów (23�27 lipca 1944 r.) wziê³y udzia³ jed-
nostki 5. DP AK oraz 14. pu³k U³anów Jaz³owiec-
kich AK. Po ich zakoñczeniu Rosjanie niezw³ocz-
nie za¿¹dali rozbrojenia akowców. Kilka dni pó�-
niej delegacja dowództwa Obszaru Lwowskiego
AK z p³k. W³adys³awem Filipkowskim na czele,
po wyje�dzie na rozmowy do ¯ytomierza, w nocy
2/3 sierpnia zosta³a aresztowana przez NKWD.

Wywózki do ³agrów prowadzono ju¿ wtedy
na ca³ym obszarze wschodniej Polski. AK ponio-
s³a straty w zabitych, rannych i aresztowanych.
Do obozów koncentracyjnych w g³êbi ZSRR wy-
wieziono kilkadziesi¹t tysiêcy ¿o³nierzy polskiego
podziemia i wielu cz³onków ich rodzin. Nowa
okupacja wschodniej Polski sta³a siê faktem. [...]

l DP 249/04 (pa�dziernik): A. Nowak,
Krisza, kiwka i biznes. �Krisza� to plecy, któ-
re umo¿liwiaj¹ poruszanie siê w g¹szczu
wzajemnych powi¹zañ, zobowi¹zañ, wspó³-
zale¿no�ci. �Kiwkê� stosuj¹ czêsto Ukraiñ-
cy w biznesie:

[...] to jest co� jak zwód w futbolu � przeciw-
nik my�li, ¿e pobiegniesz w prawo, ale ty robisz
nag³y zwrot, biegniesz w lewo i wtedy wbijasz
mu gola. [...]

Warto przypomnieæ, ¿e nie tak dawno
�partnerzy� ukraiñscy we Lwowie zastoso-
wali tê w³a�nie metodê, by wy�lizgaæ pol-
skich wspó³w³a�cicieli domu towarowego
�Magnus�, którzy go za³o¿yli i zorganizowali.
Gdy ci wyjechali na krótko ze Lwowa, zwo-
³ano po�piesznie zebranie zarz¹du spó³ki
i Polaków pozbawiono udzia³ów. Pisa³a
o tym nasza prasa.

Dowiedzieli�my siê te¿, ¿e biznesowym
eldorado jest dzi� Jaworów: dzia³a tam sto
firm, w tym 35 polskich. Tak¿e Tarnopol,
£uck, Chmielnicki (P³oskirów).

l DP 265/04 (listopad): Przystañ � frag-
menty I rozdzia³u wydanej ostatnio Autobio-
grafii o. Joachima Badeniego, dominikani-
na. Opowiada o rodzinnym Busku nad Bu-
giem. Ksi¹¿kê omówimy w swoim czasie.

Osobnym tematem prasowym (i nie tyl-
ko) by³y wydarzenia w Kijowie na prze³omie
listopada i grudnia �04. W�ród morza infor-
macji i komentarzy, w wiêkszo�ci zbyt po-
chopnych, zauwa¿yli�my trzy ciekawe, bo
rozs¹dnie umiarkowane wypowiedzi:

� DP 272/04 (20 listopada): Nieprzewi-
dywalna Ukraina � rozmowa W. Knapa
z dr. Tadeuszem A. Olszañskim, ekspertem
O�rodka Studiów Wschodnich

� DP 277/04 (26 listopada): W³odzimierz
Knap, Niepewni swojego losu � o sytuacji
Polaków w pañstwie ukraiñskim. Prawdê
mówi¹c, to interesuje nas najbardziej.

� W �Rzeczypospolitej� 284/04 (4�5
grudnia) przeczytali�my artyku³ Klausa
Bachmanna, korespondenta niemieckiego
w Polsce � Pierwszy krok na nieprzetartym
szlaku. Cytujemy jedno zdanie: Sytuacji na
Ukrainie nie mo¿na porównywaæ do polskie-
go Sierpnia �80 czy Czerwca �89. Nie ma
szans na prze³om i radykalne zmiany, co
najwy¿ej krok ku demokratyzacji ¿ycia poli-
tycznego.

Æ W tym samym numerze �Rzeczypospo-
litej� (284/04) zamieszczono artyku³ Czarne
owce z bia³o-czerwonym rodowodem. Au-
torka, ¯anna S³oniowska, to Ukrainka, za-
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mieszka³a dzi� w Krakowie. Opowiada o pol-
skim rodzeñstwie (siostra i brat) ze Lwowa,
które po studiach w RP powróci³o do Lwo-
wa. Cytat:

[...] We Lwowie czujê siê bardziej kom-
fortowo pod wzglêdem psychicznym � przy-
znaje siê Stach Basarabowicz. � Chocia¿
wcale nie ³udzê siê co do tutejszych per-
spektyw. Wiem, ¿e nie dorobiê siê, ¿e kraj
jest na bakier z kultur¹. Ale w naszym ma-
³ym ukraiñskim bagienku jest mi cieplej, bo
tutaj wiêcej ludzi ¿yje dusz¹, a nie pieniêdz-
mi. [...]

Gorzej jest z poczuciem przynale¿no�ci
do konkretnego pañstwa. Urodzeni w Zwi¹z-
ku Radzieckim, wychowani na Polaków,
mieszkaj¹cy w niezale¿nej Ukrainie, niezbyt
go�cinnie potraktowani w Polsce. Ci¹g³e
rozdarcie wewnêtrzne. [...]

No w³a�nie, to temat-problem dla dzia-
³aczy w RP, od góry do do³u. Tak samo dla
w³adz pañstwowych, dla �Wspólnoty Pol-
skiej�, dla Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz in-
nych stowarzyszeñ kresowych. Niby czyni
siê du¿o, ale nie do koñca. Czy TMLiKPW
� najbardziej sercem zainteresowane � nie
powinno po�wiêciæ temu specjalnej, dobrze
przygotowanej sesji? I zaprosiæ redaktorów
Olszañskiego z Warszawy, Knapa z Krako-
wa, pañ Chmielowej i Dutkiewicz ze Lwo-
wa, p. Ch³opka z Drohobycza, p. Mechaty,
która uczy na dalekiej Ukrainie... I rodzeñ-
stwo Basarabowiczów. Sponsor na pewno
by siê znalaz³.

Æ �Dziennik Polski� 177/04 zaprezentowa³
kolejny be³kot Jurija Andruchowycza, ukra-
iñskiego literata, zamieszka³ego w Stanis³a-
wowie (Dryfuj¹c na Wschód, rozmowa
z J. Bañk¹ i M. Wilkiem). Rozrzewni³a nas
w tej rozmowie jego opinia o tomiku Zaga-
jewskiego Jechaæ do Lwowa: b ó l e  f a n -
t o w e. Czuje siê Pan poklepany po ramie-
niu, Panie Adamie?

Zaciekawi³ nas jedynie ustêp o jêzykach:
rozmówcy pytaj¹ o e k s p a n s j ê  jêzyka
rosyjskiego i sur¿yka � mieszaniny rosyj-
skiego i ukraiñskiego. Oto odpowied� An-
druchowycza:

Jest taki spo³eczny stereotyp, ¿e Ukra-
ina zachodnia, tam, gdzie ja ¿yjê, rozmawia
po ukraiñsku, za� czê�æ wschodnia po ro-
syjsku. Tymczasem ja ju¿ tego nie s³yszê,

albo raczej s³yszê sur¿yk w zachodniej czê-
�ci. Jako pisarz zwracam na to szczególn¹
uwagê. Jednak pewne tendencje jêzykowe
na tyle s¹ sprzeczne, ¿e tak naprawdê trud-
no opisaæ to zjawisko. Do�wiadczam wiêcej
ukraiñskiego w stolicy, w Kijowie. Prawdo-
podobnie wi¹¿e siê to z tym, ¿e jêzyk ukra-
iñski obowi¹zuje w szkole. W Donbasie
wygl¹da to ju¿ inaczej � nie wszêdzie mo¿-
liwe jest tam swobodne pos³ugiwanie siê
jêzykiem ukraiñskim, bo nie wszyscy go po
prostu u¿ywaj¹. Natomiast Ukraina �rodko-
wa, najwiêksza, jest kompletnie pasywna
pod wzglêdem odnajdywania swojej to¿sa-
mo�ci kulturowej. Je�li wiêc przyj¹æ, ¿e
odbywa siê jaka� konkurencja jêzyków na
Ukrainie � to prowadzi w niej bezsprzecznie
jêzyk rosyjski. Jest to historycznie uwarun-
kowane � po prostu bardzo d³ugo jêzyk ten
tam dominowa³. Dla ukraiñskiego upatrujê
szanse w jego jak najwiêkszej pragmatyza-
cji. Trzeba siê tego jêzyka uczyæ, u¿ywaæ
go i po prostu nim ¿yæ. To jest d³ugi proces
i nie mo¿na tego przeprowadziæ si³¹. Jêzyk
ukraiñski potrzebuje teraz normalno�ci
i spokoju.

Widzimy jednak, ¿e owa normalno�æ
i spokój raczej oddalaj¹ od upragnionego
celu. Narody Ukrainy ró¿nymi drogami, krok
po kroku, zbli¿aj¹ siê ku rosyjsko�ci � kultu-
rowo, jêzykowo, politycznie (vide ostatnia
wywrotka Kuczmy). Zawdziêczaj¹ to zapew-
ne g³upocie w³asnych nacjonalistów, których
ha³a�liwe wybryki jednych obezw³adni³y, in-
nych zniechêci³y.

Æ Na koniec wertujemy prezentacjê tele-
wizyjn¹: 1 program TVP z 1 wrze�nia �04 �
sprawozdanie z uroczysto�ci 65. rocznicy
wybuchu II wojny �wiatowej. P. Marek Czy¿
przeprowadza wywiad ze starsz¹ lwowian-
k¹ � nazwiska nie zapamiêtali�my � i zada-
je jej pytanie: � 1 wrze�nia by³a pani daleko
od frontu, na Ukrainie we Lwowie. Co pani
zapamiêta³a z tego dnia?

Panu prezesowi Zarz¹du TVP Janowi
Dworakowi mo¿na pogratulowaæ kompetent-
nego pracownika, który nie wie, ¿e 1 wrze-
�nia 1939 Lwów by³ jeszcze ci¹gle miastem
polskim, dopiero 22 IX popad³ pod pierwsz¹
z kolejnych okupacji. A wiêc ignorant czy
zwyk³y tuman z tego dziennikarza? Naj-
pewniej jedno i drugie.

El¿bieta Mokrzyska
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Niniejszy numer CRACOVIA-LEOPOLIS zosta³ wydany przy pomocy finansowej

Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu Miasta Krakowa.

Redakcja sk³ada serdeczne podziêkowanie w imieniu Czytelników, Autorów i w³asnym

Pojawia siê sporo wydawnictw po�wiêconych omawianym tu problemom naszej nie-
dawnej historii. Po niema³ej serii wspomnieñ i cz¹stkowych opracowañ profesjonalnych
ukaza³y siê ju¿ dwa ogromne dzie³a dokumentuj¹ce w ca³o�ci ukraiñskie ludobójstwo na
Wo³yniu i w Tarnopolszczy�nie (pisali�my o tym i nadal piszemy w naszym kwartalniku).
Niebawem do³¹cz¹ do nich dwa nastêpne: z województw stanis³awowskiego i lwowskiego.
Teraz kolej na dokumentacjê sowieckich deportacji. Przeczytali�my w prasie, ¿e m.in.
w przygotowaniu s¹ spisy wywiezionych w latach 1940�41 (O�rodek �Karta�). Pomó¿my
wiêc autorom, przekazujmy im posiadane wiadomo�ci, w³asne relacje.

Mamy tu ma³¹ uwagê: w tytu³ach artyku³ów gazetowych u¿yto s³owa: wysiedleni. To niew³a�ciwe
okre�lenie � ma ono zastosowanie raczej do nas wszystkich, którzy zostali�my w latach 1944�46
wyrzuceni z Ziem Wschodnich do powojennej Polski. Do wywózek na nieludzk¹ ziemiê pasuj¹ s³owa
d e p o r t a c j a, d e p o r t o w a n i. Przy okazji zwróæmy uwagê, ¿e ci, którzy do powojennej Polski
powrócili z Rosji (tak jak i z Niemiec, albo z emigracji), to r e p a t r i a n c i, ale my, wysiedleni z Polski
wschodniej, jeste�my e k s p a t r i a n t a m i. My�my wcale nie wracali, my zostali�my przesiedleni si³¹
z zabranych stron rodzinnych na ziemie zachodnie czy do Polski centralnej. Nie mieszajmy wiêc tych
pojêæ � pamiêtajmy, ¿e m³odsze pokolenia powinny to zrozumieæ w sposób jednoznaczny.

dokoñczenie z II strony ok³adki



Przegl¹daj¹c miesiêcznik �Klub Inteligencji Katolickiej� nr 27 z Lubaczowa, natra-
fi³am na taki oto wierszyk Mariusza Olbromskiego:*

... �cie¿ki filozofów zawsze samotne
bo nie ma przecie¿ jednej drogi.
W cieniach lwowskich zau³ków
wêdrowa³ metafizyk Wartenberg.
B³¹dzi³ w zadumie profesor Twardowski.
Spotykali siê czasem, k³aniali siê sobie.
Roman Ingarden wiód³ tu przez lata
przedziwny spór o istnienie �wiata...

Wszyscy wymienieni tworzyli s³awn¹ na ca³¹ Polskê �szko³ê lwowsk¹�. Trudno mi tu
scharakteryzowaæ ich dokonania w formie skróconej. Profesor Wartenberg (1868�1938)
specjalizowa³ siê w filozofii Kanta i by³ autorem pracy zatytu³owanej �Obrona metafizy-
ki�. Profesor Kazimierz Twardowski (1866�1938) by³ znanym logikiem i semantykiem,
za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, oraz mia³ wielkie zas³ugi dla organi-
zacji wy¿szego szkolnictwa w Polsce XX wieku. Jego znane prace to: �O tzw. prawdach
wzglêdnych� oraz �Rozprawy i artyku³y filozoficzne�. Obaj ci uczeni nie do¿yli wojny
i trzech okupacji oraz niedoli opuszczenia rodzinnego miasta.

Natomiast Roman Ingarden (1895�1970) by³ zmuszony do opuszczenia Lwowa
i przeniós³ siê do Krakowa. Jego wielk¹ zas³ug¹ by³o to, ¿e nie dopu�ci³ do ca³kowitego
�zmarksizowania� filozofii krakowskiej i skierowa³ zainteresowanie swoich uczniów filozofi¹
swojego mistrza i nauczyciela, Edmunda Husserla. Zadba³ o to, a¿eby filozofia by³a praw-
dziw¹ nauk¹, a nie propagandow¹ tub¹ rz¹dz¹cych Polsk¹ w owych czasach komunistów.

Do tej �trójcy� profesorów uniwersytetu lwowskiego dorzuci³abym te¿ Leona Chwistka
(1884�1944) � logika, matematyka, filozofa, malarza i teoretyka sztuki. W sztuce by³
propagatorem nowoczesno�ci, a zw³aszcza modnego podówczas �formizmu�. Zaprzyja�ni³
siê z grup¹ krakowskich malarzy (Kantor, Jaremianka, Stern)** i nada³ im znan¹ nam
do dzi� nazwê �Grupy Krakowskiej�.

* Pan Mariusz Olbromski udzieli³ swego zezwolenia.
** Charakterystyczne: Leon Chwistek by³ krakowianinem, a dzia³a³ we Lwowie, Maria Jaremianka i Jo-

nasz Stern pochodzili za� �ze stron lwowskich� (Sambor, Ka³usz) i dzia³ali w Krakowie. Tadeusz
Kantor urodzi³ siê w po³owie drogi miêdzy Krakowem i Lwowem � pod Rzeszowem. Patrz tak¿e
Kultura�Sztuka w tym numerze � o wystawie w krakowskich Krzysztoforach (przyp. red.).

O FILOZOFACH LWOWSKICH
Felieton

Na ok³adce naszego kwartalnika wykorzystali�my rysunek pierzei Rynku
lwowskiego, zamieszczony w przewodniku turystycznym pt. LWÓW Miasto wscho-
du i zachodu, autorstwa Aleksandra Strojnego, Wydawnictwa Bezdro¿a (Kraków
2003) � nie zwracaj¹c siê o zezwolenie, ani nie informuj¹c o �ródle, z którego
pochodzi³ rysunek. Jako osobi�cie odpowiedzialny za z³amanie przepisu prawa
autorskiego, serdecznie przepraszam Wydawnictwo, Autora przewodnika oraz
Autora rysunku, p. W. Kwietnia-Janikowskiego.

Andrzej Chlipalski, redaktor naczelny
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dokoñczenie na s. 64

Dopiero po piêtnastu latach od odzyskania przez Polskê wolno�ci trafiaj¹ oficjalnie
i szeroko do publicznej �wiadomo�ci Polaków bezprzyk³adne w swych rozmiarach i okru-
cieñstwie zbrodnie po wschodniej stronie naszego kraju, dokonane na milionach zwyk³ych,
cywilnych ludzi, gorzej � na ca³ych rodzinach. Zakres sowieckich zsy³ek na nieludzk¹
ziemiê i osadzania w ³agrach oraz ukraiñskiego ludobójstwa nie ustêpuj¹ swym ogromem
holocaustowi, o którym na �wiecie g³o�no nie od dzi�. Jedne i drugie stanowi³y zaplano-
wane i konsekwentnie realizowane c z y s t k i  e t n i c z n e.

Tak wiêc dopiero ca³kiem ostatnio mieli�my mo¿no�æ � pomimo rozlicznych przeszkód
i trudno�ci � obchodzenia 60. rocznicy okrutnego wymordowania przez Ukraiñców paruset
tysiêcy mê¿czyzn i kobiet, starców i dzieci, osób duchownych, a nawet w³asnych wspó³-
plemieñców, którzy Polaków wa¿yli siê ratowaæ, bodaj ostrzegaæ. I dopiero teraz � po
65 latach � mo¿emy rodakom z reszty kraju opowiedzieæ o nieznanej w historii Europy
akcji przerzucania setek tysiêcy rodzin ze swych miast, miasteczek i wsi na pó³bezludne
stepy Dalekiego Wschodu i �niegi dalekiej Pó³nocy. Ten rozmiar zbrodni � mimo roz-
maitych okrucieñstw wojny � nie dotkn¹³ ¿adnej innej czê�ci II Rzeczypospolitej.

W ubieg³ym roku odby³a siê uroczysto�æ � zaledwie symboliczna � upamiêtnienia
zbrodni ukraiñskich nacjonalistów na Wo³yniu, ale wy³¹czono z tego Ma³opolskê Wschod-
ni¹ � Tarnopolszczyznê, Stanis³awowskie, rejony Lwowa i Przemy�la. ¯eby nie by³o za
wiele?! W lutym tego roku z a u w a ¿ o n o  (to i tak dobrze!) rocznicê deportacji sowiec-
kich do Kazachstanu, na Syberiê, pod i za ko³o podbiegunowe. Wypada zapytaæ, dlaczego
musia³y wymrzeæ dwa pokolenia, by wreszcie Polska i �wiat dowiedzia³y siê o Apokalipsie
Wschodu?

£atwiej wyt³umaczyæ sobie owo milczenie przez pierwsze pó³wiecze: nie byli�my w wol-
nym kraju, a nasi sowieccy i miejscowi suwereni mieli szczególne podej�cie do prawdy, do
wolno�ci przekonañ i informacji. K³amstwo przychodzi³o wiêc z zewn¹trz. Trudniej � ale
tylko z pozoru � poj¹æ dezinformacjê przez ostatnich kilkana�cie lat w wolnym ju¿ kraju.
Jednak nietrudno to rozgry�æ. Zmowy milczenia pilnowa³y zapewne si³y, które niewiele
wspólnego mia³y z naszym narodowym stosunkiem do przesz³o�ci i tera�niejszo�ci. Szczê-
�ciem jedna z nich pad³a wcze�niej, ale jeszcze swój ugór oddaje pod cudz¹ uprawê.
Druga roz³azi siê na naszych oczach.

B¹d�my wiêc dobrej nadziei i pamiêtajmy, ¿e nikomu nie uda siê dwa razy wej�æ do
tej samej rzeki.

* * *
Zmiany na lepsze obserwujemy u nas w ró¿nych sprawach. Oto Rosja � na chwilê

przed obchodami 60. rocznicy zwyciêstwa nad Niemcami � poczu³a siê ura¿ona, i¿ Ja³ta
(tzn. ustalenia konferencji ja³tañskiej z 1945 r.) ma w Polsce okre�lon¹ konotacjê � jako
wrogi akt czwartego rozbioru i podporz¹dkowania naszego pañstwa i narodu sowieckiemu
imperium. A kiedy u nas zaczêto g³o�no o tym mówiæ (wreszcie!) � Moskwa zagrzmia³a,
przypominaj¹c nam dobrodziejstwa, jakich doznali�my przez owe pó³ wieku budowy so-
cjalizmu ze Zwi¹zkiem Radzieckim na czele. I oto nie tylko opozycja, tak¿e w³adze � rz¹d,
parlament, prezydent � zareagowali prawid³owo, rozwa¿aj¹c nawet, czy polska delegacja
z prezydentem powinna pojechaæ w maju do Moskwy na uroczysto�ci rocznicowe z udzia-
³em najwy¿szych w³adz pañstw ówczesnej antyniemieckiej koalicji. Taka sama dyskusja
toczy siê oczywi�cie w pañstwach ba³tyckich, a prasa donosi, ¿e równie¿ Zachód podziela
nasze stanowisko. Na to liczymy, a jak bêdzie � zobaczymy. Wa¿ne to, ¿e przed paroma
laty podobne dyskusje nie by³y mo¿liwe. Lepiej pó�no ni¿ nigdy.

* * *



n Wczesne �redniowiecze. Lêdzianie i prapol-
sko�æ. Grody Czerwieñskie. Nap³yw ludno�ci
ruskiej i czasy Rusi Czerwonej.

Powy¿sze dotyczy ziem po³udniowo-wschodnich.
Analogiczna tematyka dla ziem pó³nocno-wschod-
nich � za ma³o nam znana.

n Proces polonizacji niepolskiej szlachty,
mieszczañstwa, ludno�ci nap³ywowej. Przy-
padki depolonizacji polskiego ch³opstwa. Obro-
na przed wynarodowieniem.

n Problematyka polityczna, narodowa i naro-
dowo�ciowa w I Rzeczypospolitej, w czasie
zaborów oraz w okresie miêdzywojennym �
w II RP, na terenach ZSRR i w pañstwach ba³-
tyckich.

n Historia Ko�cio³a rzymskokatolickiego. Kul-
tura religijna. Uto¿samienie polsko�ci i katoli-
cyzmu. Inne obrz¹dki i wyznania.

n Wielowiekowa obrona ca³ego pañstwa i na-
rodu przed najazdami ze wschodu i po³udnia;
niezliczone akcje militarne (wygrane i prze-
grane, a¿ po II wojnê �wiatow¹); konsekwen-
cje spo³eczne i ekonomiczne. Utworzenie in-
frastruktury obronnej (sieci zamków, grodów
obronnych). Kszta³towanie siê silnej duchowo
i fizycznie spo³eczno�ci polskiej jako konse-
kwencji szczególnych warunków geograficz-
no-obronnych i etnicznych.

n Rozwój cywilizacyjno-kulturowy: budowa
miast na zachodnich zasadach prawno-orga-
nizacyjnych i urbanistycznych, powstanie wy-
bitnych dzie³ architektury i in¿ynierii. Wyposa-
¿enie �wi¹tyñ oraz siedzib szlacheckich
i mieszczañskich w dzie³a sztuki artystów rodzi-
mych i sprowadzanych z zagranicy. Mecenat.

Inne uwarunkowania rozwoju na ziemiach ukra-
innych, Bia³ej Rusi, w krajach ba³tyckich.

n Gospodarka w rozwoju historycznym: han-
del, przemys³. Handel zagraniczny. Konse-
kwencje dla cywilizacji i kultury regionów
wschodnich i ca³ego kraju. Wp³yw utraty ziem
wschodnich na gospodarkê krajow¹ na ró¿-
nych etapach historii.

n Powstanie instytucji kultury o najwy¿szej
randze krajowej: wy¿szych uczelni, towarzystw

PRZYK£ADOWY ZESTAW TEMATÓW
HISTORII I KULTURY KRESÓW WSCHODNICH

naukowych, renomowanych szkó³ �rednich,
muzeów, archiwów i bibliotek. Powstanie ogól-
nopolskich i lokalnych organizacji spo³ecznych
i gospodarczych. Zasilenie fachowcami uczel-
ni i instytucji ca³ego kraju po obu wojnach
�wiatowych.

n Miejsce urodzenia i dzia³ania wybitnych
Polaków o randze ogólnokrajowej i lokalnej.
Ich osi¹gniêcia naukowe, artystyczne i literac-
kie, gospodarcze i techniczne.

n Rozwój ¿ycia spo³ecznego, folkloru, sportu.
Szczególne cechy etosu i kultury spo³eczno-
�ci kresowej, ¯ycie rodzinno-towarzyskie. Li-
teratura wspomnieniowa.

n Walory geograficzno-przyrodnicze. Bogac-
twa naturalne: geologiczne, glebowo-rolnicze,
le�ne. Walory krajobrazowo-turystyczne, uzdro-
wiskowe.

n Zagadnienia dotycz¹ce II wojny �wiatowej
i jej skutków: deportacje, ekspatriacja i repa-
triacja, emigracja, represje. Ludobójstwo
i czystki etniczne dokonane na polskiej ludno-
�ci cywilnej. Samoobrona i walka podziemna.

n Zniszczenie dóbr materialnych i kultury
w I i II wojnie �wiatowej oraz w latach powo-
jennych. Obecny stan zabytków i zbiorów pol-
skich. Problematyka wyw³aszczeñ i odszko-
dowañ w sferze publicznej i prywatnej.

n Sytuacja Polaków i polsko�ci na ziemiach
kresowych po II wojnie �wiatowej. Postawa
i dzia³alno�æ Ko�cio³a rzymskokatolickiego �
dawniej i wspó³cze�nie. Dzia³alno�æ organiza-
cji polskich; szkolnictwo polskie; dzia³alno�æ
kulturalna. Czasopisma polskie. Twórczo�æ lite-
racka i artystyczna Polaków.

n Dzia³alno�æ towarzystw kresowych, organi-
zacji oraz instytucji pañstwowych i polonijnych
w RP i za granic¹: organizacyjna, kulturalna,
o�wiatowa, charytatywna. Dzia³alno�æ wydaw-
nicza: czasopisma i literatura naukowa, wspo-
mnieniowa, literacka.

n Kresy Wschodnie w literaturze naukowej,
wspomnieniowej i literackiej oraz sztuce pol-
skiej � dawnej i wspó³czesnej.

ci¹g dalszy ze s. 3
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