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ZNOWU MIN¥£ ROK

Koniec roku � jak zwykle. Pojawia siê czwarty numer naszego kwartalnika, w czê�ci
po�wiêcony historii walk o niepodleg³o�æ, wojnom (zw³aszcza dwóm ostatnim), martyrolo-
gii. Przez kilka lat tej tematyce w ca³o�ci s³u¿y³ coroczny numer specjalny � pi¹ty, ale
oznaczany �S� � dziêki �rodkom na to z Rady Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa.
W koñcu zrezygnowali�my z tego, by³o za ciê¿ko. Tak¿e i dlatego, ¿e dziêki wiernemu
sponsorowi, Wydzia³owi Kultury i Dziedzictwa Narodowego krakowskiego Urzêdu Miasta,
mamy teraz 80 stron w ka¿dym numerze, a nie 60�64 jak przez wiele lat (a zaczynali�my
od 36, pamiêtacie?). Wiêc tylko pierwsza czê�æ czwórki zawiera tematy walki i martyro-
logii, a reszta jak zwykle: o dziejach, ludziach, kulturze.

A wiêc ostatni kwarta³ roku. Zawsze znacz¹ go dwa szczególne dla nas wydarzenia:
listopadowa kwesta i rocznica Obrony Lwowa. Ale to nie wszystko. W okresie tym mamy
w Towarzystwie zawsze moc innych jeszcze imprez, spotkañ, kontaktów, a tak¿e mi³ych
obowi¹zków: rozsy³ania ¿yczeñ, przekazywania �rodków na �wi¹teczne podarki i wiecze-
rze wigilijne. O tym wszystkim opowiadamy zwykle w naszych czterech dzia³ach informa-
cyjnych w nastêpnym numerze.

Ca³y mijaj¹cy rok up³yn¹³ nam pod znakiem starañ o powo³anie Instytutu Polskiego
Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich. Niewykluczone, ¿e kiedy numer ten
dotrze do r¹k Czytelników, bêdziemy ju¿ po zasadniczej rozmowie w miejscu, które wydaje
siê jako najbardziej w³a�ciwe do ulokowania takiej instytucji. Na razie jednak � gdy ten
numer przygotowujemy, jeszcze do tego nie dosz³o, a zapeszyæ nie chcemy. Aby siê
poczuæ wewnêtrznie mocniej, przeprowadzili�my wstêpnie akcjê zbierania wyrazów po-
parcia z terenu ca³ego kraju. Otrzymali�my w odpowiedzi niemal tysi¹c podpisów powa¿-
nych osób, które widz¹ potrzebê utworzenia takiej instytucji. Najwiêkszego wysi³ku w tej
sprawie dokona³y oddzia³y TMLiKPW w Gorzowie i Lublinie. Serdecznie wszystkim za to
dziêkujemy. Mamy nadziejê, ¿e wysi³ek nie pójdzie na marne.

Co nas najbardziej usatysfakcjonowa³o w mijaj¹cym roku? W naszych lwowskich*
sprawach � po�wiêcenie Orlêcej Nekropolii i rosn¹ca liczbê wycieczek w t a m t e  strony,
przede wszystkim m³odzie¿owych. To najwa¿niejsze dla narodowej �wiadomo�ci � wiêcej
wyja�niaæ nie trzeba. A w sprawach nadrzêdnych? Po ostatnich wyborach czujemy siê
naprawdê w Polsce. Ostatecznie � choæ tu i ówdzie snuj¹ siê jeszcze przykre zapachy �
odesz³a komuna i postkomuna, s¹ wiêc podstawy do optymizmu. Mamy wreszcie IV
Rzeczpospolit¹. Mog³o to byæ wcze�niej, ale lepiej pó�no ni¿ wcale.

Wszystkim wiêc naszym Czytelnikom, Dobrodziejom, Autorom i Wspó³pracow-
nikom, Rodakom na Wschodzie i Przyjacio³om � sk³adamy z g³êbi serca p³yn¹ce
¿yczenia spokojnych i radosnych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczê�liwego No-
wego Roku 2006 i nastêpnych.

Redakcja

* Pamiêtajmy, ¿e u¿ywaj¹c skrótu Lwów, lwowskie, zawsze mamy na my�li ca³¹ Ma³opolskê Wschod-
ni¹, ze Stanis³awowem, Tarnopolem, Drohobyczem, z setk¹ mniejszych miast oraz wsi, gdzie ¿yli,
a miejscami ¿yj¹ nadal i trwaj¹ w polsko�ci nasi Rodacy. My�limy tak¿e o bratnim Wo³yniu.

A propos s e t k i  m i a s t: przygotowuj¹c argumenty w sprawie problematyki badawczej dla
Instytutu PDHiKKW, policzyli�my miasta w Ma³opolsce Wschodniej (licz¹c od dzisiejszego kordonu
po Zbrucz). Wypad³a liczba 102. Tak � ponad setka starych, historycznych miast polskich, które
czekaj¹ na opracowanie ich dziejów. Cieszymy siê z wydania kilku tomów o rezydencjach, kilka-
nastu (dot¹d) tomów o ko�cio³ach i klasztorach, a przed nami s t o  tomów monografii polskich
miast na Ziemiach Po³udniowo-Wschodnich!
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Felieton

PO SZE�ÆDZIESIÊCIU SZE�CIU LATACH

Ten list przyszed³ nie na mój adres, lecz na adres KIK-u*. Nazwisko nadawczyni nic
mi nie mówi³o, tak samo jak miejsce nadania � Gdañsk. Otworzy³am go niezbyt chêtnie,
bo có¿by chcia³a ode mnie ta nieznana mi osoba? List zaczyna³ siê od nic nie mówi¹cego
�Szanowna Pani�. Ale dalszy ci¹g by³ niezwyk³y. Pierwsze zdanie brzmia³o: �Czy Pani
jest t¹ Basi¹, z któr¹ by³am w Jaz³owcu u Sióstr Niepokalanek?�

Ile¿ to trudu sobie zadawa³am, a¿eby nadawczyniê tego listu odszukaæ! I oto po
sze�ædziesiêciu paru latach ona odezwa³a siê do mnie. W pierwszej chwili zdawa³o mi siê,
¿e nie ca³kiem ten list zrozumia³am. Ale poniewa¿ w li�cie by³ adres i numer telefonu,
natychmiast zatelefonowa³am do Gdañska. I g³os, który us³ysza³am w s³uchawce, to by³
g³os Leny**! Oczywi�cie zadecydowa³y�my od razu, ¿e musimy siê spotkaæ.

Ale jako� ci¹gle to �nie wychodzi³o�. I oto w tym roku, dziêki �s³u¿bowemu� wyjazdowi
do Gdañska, nasze spotkanie dosz³o do skutku. Na dworcu rozpozna³y�my siê natychmiast.
Tak, jakby�my siê nigdy nie rozstawa³y! Nie by³o miêdzy nami ¿adnego uczucia obco�ci.

Opowiedzia³y�my sobie ca³y ponadsze�ædziesiêcioletni okres po rozstaniu na stacji we
Lwowie. Jest co� przedziwnego w nas wszystkich, pochodz¹cych �stamt¹d�. To, ¿e spotkaw-
szy tak¹ sam¹ osobê, natychmiast czujemy siê, jakby�my siê znali �od zawsze�,
a spotkawszy siê, natychmiast siê zaprzyja�niamy. I tak prawie wszyscy, z którymi siê
zaprzyja�ni³am w ci¹gu mojego d³ugiego ¿ycia, to ludzie, którzy zostali zmuszeni do
opuszczenia bliskich nam stron.

Barbara Cza³czyñska

* Autorka jest prezesem KIK w Krakowie (patrz CL 1/95)
** Patrz felietony Autorki w CL 1, 2, 3�4/95

Przeczytane
... Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e i dzi� krakowianie czuj¹ siê obywatelami swojego mia-

sta, choæ na ogó³ rozmowy z warszawiakami rozpoczynaj¹ siê od kokieteryjnego
zastrze¿enia, ¿e oni pochodz¹ przecie¿ z prowincji... A jednak Kraków bywa³ zaska-
kuj¹co czêsto w swojej historii w³a�nie prowincjonalnym miastem. Rzeczpospolita
(nawet ta wirtualna, rozbiorowa) opiera³a siê na czterech filarach: Wilno, Lwów, War-
szawa, Kraków. Dwa z nich przepad³y na zawsze, trzeci zosta³ pogruchotany w czasie
wojny. Pozosta³ Kraków � szanujmy tê prowincjê...

Krzysztof Kosiñski, Pi¹ta pora roku
(�Kraków�. Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny 2/05).

Do powy¿szego cytatu mamy tylko jedno ma³e zastrze¿enie, ale pozostawiamy to domy�lno�ci
Czytelników.
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W tym roku minê³a 85. rocznica bitwy
bêd¹cej epizodem wojny polsko-bolsze-
wickiej. Jednej z licznych bitew, które
w owym czasie toczy³y siê wokó³ Lwo-
wa, broni¹cego siê przed sowieckim na-
jazdem. Epizodem niemal zapomnianym,
pewnie ze wzglêdu na niewielkie strate-
giczne znaczenie dla ca³ej kampanii, cho-
cia¿ niektórzy historycy uwa¿aj¹, ¿e bez
niej mog³oby nie byæ �Cudu nad Wis³¹�.
Kombatanci tej bitwy nie utrwalili jej
w pamiêci pokoleñ organizowaniem uro-
czystych zjazdów i pochodów. Nie mogli
� by³o ich zaledwie dwunastu. Je¿eli dzi�
jeszcze kto� pamiêta o Boju pod Zadwó-
rzem, to prawdopodobnie dlatego, ¿e
bitwa ta ze wzglêdu na uderzaj¹ce podo-
bieñstwo okoliczno�ci znana by³a w okre-
sie miêdzywojennym pod nazw¹ �Lwow-
skie Termopile�. Na podstawie nielicznej
literatury opis ca³ego zdarzenia mo¿na
zawrzeæ w kilku zdaniach:

17 sierpnia 1920 roku Czerwona Armia
Konna (Budionnego) dociera³a ju¿ niemal
do bram Lwowa. Pod pobliskim Zadwórzem
silne oddzia³y 6 Dywizji Konnej napotka³y
na opór polskiego batalionu w sile 330 ochot-
ników pod dowództwem kapitana Boles³a-
wa Zaj¹czkowskiego. Mimo ogromnej dys-
proporcji si³ za¿arta bitwa trwa³a jedena�cie
godzin. Prze¿y³o tylko dwunastu polskich
obroñców, ale marsz bolszewików na Lwów
zosta³ zatrzymany. Armia Budionnego po
szybkim przegrupowaniu pod¹¿y³a na pó³-
noc, ale by³o ju¿ za pó�no, by mog³a wp³y-
n¹æ na losy walk po Warszaw¹.

No có¿, powie wielu, oto jeszcze jeden
przyk³ad bohaterskiego zrywu, jakich du¿o
w historii Polski i polskiego orê¿a. Zapewne
godny, aby go utrwaliæ w historycznych opra-
cowaniach i przypominaæ od czasu do cza-
su, by nie uleg³ zapomnieniu. Jednak to prze-
cie¿ zamierzch³a przesz³o�æ, nie maj¹ca od-
niesienia do dzisiejszych czasów zdomino-
wanych przez codzienne, dotkliwe problemy.

Tak rzeczywi�cie siê wydaje, kiedy pa-
trzy siê na historiê jak na pomnik wyryty

Kazimierz Wolff

JAK JEST FASUN, TO TRZA I�Æ
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w spi¿u i pokryty patyn¹ lat. Spójrzmy jed-
nak na ten dzieñ oczami ówczesnych
mieszkañców Lwowa. Ludzi takich samych
przecie¿ jak my, borykaj¹cych siê z takimi
samymi, zarêczam, problemami codzien-
nej egzystencji.

Kiedy do Lwowa dotar³y pierwsze wie�ci
o zbli¿aj¹cej siê konnicy Budionnego (z ko-
misarzem politycznym J.W. Stalinem),
mieszkañcy nie przestali jeszcze op³akiwaæ
swoich synów, córek, mê¿ów i braci pole-
g³ych w ci¹gu 4 lat wojny �wiatowej, boha-
terskiej obrony miasta w 1918 roku i pó�-
niejszego rocznego oblê¿enia. Wszyscy byli
pe³ni niepokoju z powodu braku wie�ci od
bliskich, gdzie� ju¿ daleko walcz¹cych w to-
cz¹cej siê wojnie polsko-bolszewickiej.
Utrzymanie rodziny, we wszystkich grupach
i warstwach spo³ecznych, te¿ nie by³o rze-
cz¹ prost¹. Bezrobocie by³o du¿e i nie³atwo
by³o zarobiæ na jedzenie, ubranie, czynsz,
opa³ i wykszta³cenie dzieci. Powszechna
by³a bieda i zmêczenie niepewno�ci¹ jutra
trwaj¹c¹ ju¿ od sze�ciu co najmniej lat. Zmê-
czenie, ale nie zniechêcenie.

Kiedy do Lwowa dotar³y pierwsze wie�ci
o nadci¹gaj¹cej czerwonej nawa³nicy, raj-
cowie miejscy nie zbierali siê na wielogo-
dzinne ja³owe narady. Politycy nie wykorzy-
stywali czasu na przemówienia pe³ne obiet-
nic, a Iwowiacy nie pikietowali ulic wokó³
Rynku z ¿¹daniami skutecznej obrony przez
wojsko i zakoñczenia wreszcie tych niepew-
nych czasów. W domach te¿ jako� nie dys-
kutowano o tym, co lepiej zrobiæ: schowaæ
siê gdzie� i przeczekaæ, czy te¿ po�piesz-
nie uciekaæ jak najdalej wraz z ca³ym dobyt-
kiem? To zwyczajnie nikomu nie przycho-
dzi³o do g³owy. Mo¿e dlatego, ¿e nie byli
przyzwyczajeni do obietnic, ¿e kto� wszyst-
ko za nich za³atwi? Kto to wie?

W ka¿dym razie przebieg wypadków by³
zgo³a odmienny. W mie�cie zagotowa³o siê
jak w mrowisku. W³a�ciciele sklepów, pie-
karni i masarni ruszyli na wie� po zaopa-
trzenie. W domach matki i córki równie¿
gromadzi³y ¿ywno�æ, zapasy wody i mate-
ria³ów opatrunkowych. Synowie i ojcowie
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umacniali drzwi, bramy i okna, opatrywali
wyci¹gan¹ pospiesznie broñ. Jak¹kolwiek
� od zardzewia³ej szabli dziadka po stare
rewolwery i manlichery. W³adze miasta za-
wiadomi³y stolicê i rozes³a³y we wszystkie
strony kurierów w nadziei �ci¹gniêcia na
powrót regularnych oddzia³ów wojska, któ-
re wszystkie wymaszerowa³y wcze�niej ze
Lwowa w inne rejony Galicji. Na £yczako-
wie, Zamarstynowie i Zniesieniu ludno�æ
cywilna dzieñ i noc budowa³a okopy i umoc-
nienia obronne. Dla wszystkich by³o jasne,
¿e najwa¿niejszy jest czas potrzebny na zor-
ganizowanie obrony i �ci¹gniêcie posi³ków.
Dlatego nale¿a³o za wszelk¹ cenê zatrzy-
maæ naje�d�ców przed granicami miasta.
Choæby na kilka godzin.

Wobec braku wojska trzeba by³o szybko
zebraæ ochotników. Zanim w Ratuszu wydru-
kowano pierwsze odezwy, ju¿ m³odzie¿ aka-
demicka i szkolna, biegaj¹c od domu do
domu, zbiera³a informacje, kto posiada do-
br¹ broñ, kto umie strzelaæ i obeznany jest
w walce na bagnety. Do tego, aby uzbrojeni
ochotnicy zebrali siê w punkcie zbornym, nie
potrzeba by³o wielu dni, obwieszczeñ i akcji
werbunkowych. Wystarczy³o kilka godzin, aby
zebra³o siê 330 uzbrojonych mieszkañców,
Studentów, uczniów, rzemie�lników, naukow-
ców, robotników, przedstawicieli wolnych
zawodów i batiarów. 330 Obywateli Lwowa.

Kto mo¿e nimi dowodziæ? � By³ w mie-
�cie oficer z niezbêdnym do�wiadczeniem
polowym. Kapitan rezerwy Boles³aw Zaj¹cz-
kowski, z zawodu notariusz. Czy zastana-
wia³ siê nad decyzj¹? Czy radzi³ siê w�ród
rodziny i znajomych, co lepiej � ryzykowaæ
¿ycie czy raczej pozostaæ w domu, bo czas
zagro¿enia to przecie¿ dla notariusza okres
du¿ych mo¿liwo�ci zarobkowych? Nie wie-
my tego, ale jestem pewien, ¿e nie zastana-
wia³ siê ani chwili. Zg³osi³ siê bowiem na
ochotnika zaraz na pocz¹tku. Poleg³.

Batalion obroñców by³ gotów. Jeszcze
tylko b³ogos³awieñstwo matek i s¹siadek,
krótkie po¿egnanie z rodzin¹, jak w popu-
larnej lwowskiej piosence: ¯egnaj matko,
¿egnaj bracie. Wiem, ¿e ¿a³o�æ w sercach
macie. Mo¿e uda si, ¿y powrócym zdrów
i zobaczy miasto Lwów. Wiêkszo�ci siê nie
uda³o. Zginêli.

Jeszcze po¿egnanie z dziewczyn¹,
mo¿e z odrobin¹ m³odzieñczej pró¿no�ci
i brawury: Daj ci Bo¿e, Karolciu. Idy na woj-

nê. Wrócym zanied³ugo. Czekaj na mnie
w Stryjskim Parku, na ty ³awce, co to wisz...
Czeka³a na pró¿no. � Nie wróci³ ju¿ nigdy.

Potem forsowny wymarsz. Tak, aby jak
najdalej od miasta zd¹¿yæ wybraæ dogodne
miejsce do obrony. Wypad³o na okolice po-
bliskiego Zadwórza, gdzie droga do Lwowa
bieg³a szerokim w¹wozem... Termopile...

Teraz pospieszne kopanie prowizorycz-
nych stanowisk, przerwane nagle têtentem
koñskich kopyt i turkotem taczanek...

By³ upalny, sierpniowy dzieñ. Szturmem,
z zaskoczenia m³odzi obroñcy odbili zajêt¹
stacjê kolejow¹. Jednak szybko zabrak³o
amunicji, chocia¿ skrzêtnie j¹ zbierano w�ród
rannych i zabitych. Zdziesi¹tkowani i bro-
ni¹cy siê ju¿ tylko samymi bagnetami Pola-
cy odparli sze�æ zmasowanych konnych
szar¿. W koñcu trzy sowieckie samoloty
z karabinami maszynowymi, które pojawi³y
siê przed wieczorem na niebie, zgotowa³y
obroñcom istn¹ rze�, a pozosta³ych przy
¿yciu kozacy Budionnego dobijali bezlito�nie.
Niewiele wiêcej wiadomo o przebiegu ca³ej
bitwy. Znam jeszcze tylko sk¹p¹ relacjê obej-
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muj¹c¹ koñcowy jej fragment z ust bezpo-
�redniego uczestnika. Jednego z tej dwu-
nastki szczê�liwców, którym uda³o siê oca-
leæ. Relacjê nie¿yj¹cego ju¿ dzi�, piêtnasto-
letniego wówczas ch³opca, a wiele lat pó�-
niej � mojego Ojca, który jako kurier z
meldunkiem konno dotar³ z miasta do garst-
ki obroñców i do koñca ju¿ z nimi pozosta³.
Meldunek prawdopodobnie niós³ wiado-
mo�æ, ¿e na pomoc miastu pod¹¿aj¹ ju¿
oddzia³y wojska, ... ¿eby jeszcze wytrwali,
... ¿e warto by³o... W m³odzieñczej pamiêci
zachowa³o siê niewiele. Nie wiadomo na-
wet, czy by³ tam kilka godzin czy zaledwie
kilka minut: g³o�na, nieustanna kanonada,
huk pêkaj¹cych granatów, kwik koni, jêki
rannych i szum opadaj¹cego piasku. Do-
biegaj¹ce z dala ostrzegawcze okrzyki i
rozkazy, d�wiêk rosyjskiej mowy, przywo³y-
wanie przez umieraj¹cych Boga w ostatnim
pojednaniu i bliski g³os strzelca przeklinaj¹-
cego zacinaj¹c¹ siê w karabinie maszyno-
wym ta�mê, któr¹ ch³opiec podawa³ ze skrzy-
ni, bo tê umiejêtno�æ posiad³ dwa lata wcze-
�niej jako Lwowskie Orlê...

Ot, i wszystko. Poleg³o 318 bohaterów,
ocalaj¹c ¿ycie, zdrowie i mienie tysi¹com
swoich bliskich i obcych.

Ca³o�æ opisywanych tu zdarzeñ trwa³a
dobê. Nastêpnego dnia miasto powróci³o do
codziennego ¿ycia, pracy, biedy. Tylko do
Zadwórza corocznie w sierpniu sz³y w sku-
pieniu i ciszy masowe pielgrzymki Iwowia-
ków, aby kwiatami uwieñczyæ groby boha-
terów i podziêkowaæ im za ocalenie.

Te wydarzenia by³y nie tylko wyrazem
odwagi, patriotyzmu i mêstwa. To równie¿,
a mo¿e przede wszystkim przyk³ad dzia³a-
nia w poczuciu wspólnoty. Przyk³ad dzia³a-
nia z my�l¹ nie tylko o sobie, ale równie¿

o swoich s¹siadach i zupe³nie obcych wspó³-
obywatelach. Bez ogl¹dania siê, ¿e kto� za
nas zrobi to, co do nas nale¿y. Dzi�, czyta-
j¹c niektóre wyniki badania opinii publicznej
i przys³uchuj¹c siê przeró¿nym wypowie-
dziom w mediach na temat tego, co siê
zwykle nazywa obywatelskim obowi¹zkiem
� ówczesny Iwowiak z³apa³by siê za g³owê:
Ali wo! Mamuñciu z³ota! Ta co mi bendzi tu
bajtlowa³ durnowaty pumidor? Chce nabraæ
facki jak bidny w torby, cy co? Taki ba³ak
trzech szóstek nie wart. Szpanuj graby, kryj
pazury � jak jest fasun, to trza i�æ! Szpur-
tym. Na pirwszy skinieni!

KAZIMIERZ MARIAN WOLFF (1948�2004) ur.
w Gorlicach. Przez ca³e ¿ycie zwi¹zany z Kali-
szem, gdzie ukoñczy³ szko³y, a po studiach me-
chanicznych na Politechnice Warszawskiej pra-
cowa³ a¿ do �mierci. Zainteresowany Lwowem,
miastem rodzinnym swego ojca, W³adys³awa M.
Wolffa, zredagowa³ i opublikowa³ w internecie jego
wspomnienia, odnalaz³ i zarchiwizowa³ filmy do-
kumentalne z tamtych czasów, w tym na temat
wspó³pracy ojca z prof. Rudolfem Weiglem
w latach 1928�1932.

P r o � b a
Pan Tadeusz Jó�ków, zamieszka³y w Miliczu (wojew. wroc³awskie), a pochodz¹cy

z okolic Kopyczyniec (Tarnopolskie), poszukuje swojej rodziny zamieszka³ej po II wojnie
w Krakowie. By³ to M i c h a ³  C i t k ó w, przed wojn¹ zawodowy wojskowy we Lwowie,
jego ¿ona Zofia i córka Stanis³awa (nazwisko po mê¿u nieznane).

Kto móg³by pomóc w odnalezieniu �ladów tej rodziny, proszony jest o wiadomo�æ
pod adresem: Tadeusz Jó�ków, 56-300 Milicz, ul. M. Kopernika 4a/1, tel. (0-71) 38-40-038,
albo za po�rednictwem naszej redakcji.
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W CL 4/04 za-
mie�cili�my frag-
ment wspomnieñ
Henryka Mozera z
lat 1944�45, nadaj¹c
mu tytu³ �Sam po-
cz¹tek�. By³ to po-
cz¹tek drugiej i d³u-
gotrwa³ej okupacji sowieckiej, jak¿e brze-
miennej w skutki... Jednak samym po-
cz¹tkiem c a ³ e j  t r a g i c z n e j  e p o k i,
któr¹ od po³owy XX wieku przysz³o prze¿y-
waæ Polakom na Wschodzie, jest to, co opi-
sa³ Autor w poni¿ej przedstawionym frag-
mencie: relacja dziewiêcio-dziesiêcio-jede-
nastoletniego ch³opca z pierwszej okupacji
sowieckiej, od wrze�nia 1939.

1939
(...) Po wkroczeniu Rosjan nastêpowa³y

zmiany � w my�l rewolucyjnej zasady:
wszystko na nowo. W praktyce �nowe� sta-
rano siê wprowadzaæ w rêkawiczkach, ale
posuniêcia by³y radykalne, przygnêbiaj¹ce
zw³aszcza w szkole. Uczyli nas w tym sa-
mym budynku ci sami nauczyciele, ale by³a
to zupe³nie inna szko³a. Na miejscu krzy¿a
i portretów marsza³ka Rydza �mig³ego i ele-
ganckiego prezydenta Mo�cickiego straszy³
Lenin � z jednostronnie o�wietlonej twarzy
³ypa³o diaboliczne oko. Ksi¹dz by³ w tej szko-
le nie do pomy�lenia. Na religiê chodzili�my
do ko�cio³a �w. Marii Magdaleny. Siedzieli-
�my na rozstawionych krzese³kach w bocz-
nej nawie. Ks. Józef K³os, wielki mê¿czyzna
z wielkim miêsistym nosem (wydawa³ nam
siê stary, mia³ pewnie ze trzydzie�ci lat, kie-
dy� w szkole pali³ papierosy, co nas dziwi³o,
bo nie wiedzieli�my, ¿e ksiê¿om wolno), sta-
wa³ przed nami na stopniach o³tarza. W o³-
tarzu � �wie¿o wymalowany przez Batow-
skiego � obraz �w. Stanis³awa Kostki z dzie-
ci¹tkiem Jezus; w kunsztownie rze�bionej
ramie � Orze³ Bia³y w koronie przys³oniêty
bukiecikiem suchych kwiatów. Pó�niej zbie-
rali�my siê pod wielkim freskiem Rosena
przedstawiaj¹cym Chrzest w Jordanie, w
baptysterium, wiêc jakby w ukryciu.

Uczono nas nienawi�ci i podejrzliwo�ci.
Musieli�my na przyk³ad przerabiaæ czytanki
o syberyjskich szamanach przedstawianych
tak, jak zabobon ludowy maluje ¯ydów po-
rywaj¹cych dzieci na macê. System sowiecki
by³ dziesiêcioklasowy, dlatego z III klasy, do

której przeszli�my
na wiosnê, zostali-
�my cofniêci do II.
By³o wiêcej przed-
miotów, inne pod-
rêczniki, dodano jê-
zyk rosyjski, który
myli³ siê nam z ukra-

iñskim. Chodzili�my nie na ósm¹, a na dzie-
wi¹t¹. Ale dziewi¹ta by³a w Moskwie, u nas
siódma. Przed wojn¹ uczyli�my siê tylko
w dzieñ, teraz chodzili�my raz rano, raz wie-
czorem � w szko³ach trzeba by³o zrobiæ miej-
sce dla tych ze wschodu. Wstawanie po
ciemku, wêdrówka w lodowatym deszczu,
w �niegu, w ciemno�ciach, czy rano czy wie-
czorem � by³o w tym co� poni¿aj¹cego.

W lutym 1940 nast¹pi³y pierwsze wywo-
zy. W mro�ny ranek na pocz¹tku miesi¹ca
wszed³em do klasy i zasta³em puste ³awki.
Z czterdziestu kolegów zosta³o kilkunastu.
Wolne miejsca wkrótce siê zape³ni³y. Poja-
wi³y siê dziewczynki, stali�my siê szko³¹
koedukacyjn¹, oraz ¯ydzi. Sympatyczni,
eleganccy, z dobrych domów, bo taka by³a
dzielnica. W po�cie jedli macê z jajecznic¹
� nie wszyscy. ¯urawska, czarna, bardzo
³adna, paradowa³a w czerwonym krawacie i
nie jada³a macy.

Pionierom, tym w czerwonych chust-
kach, bo ta organizacja na�ladowa³a skau-
ting, oddano najpierw pa³ac Go³uchowskich
przy Mickiewicza, potem Potockich przy
Kopernika. Mo¿e by³o ich wiêcej w klasie,
nie przypominam sobie. Nasza wychowaw-
czyni, pani Ziemska, nie mog³a skutecznie
agitowaæ do tej pseudoharcerskiej organi-
zacji. Jeszcze w jesieni 1939 zatrzyma³a
mnie po lekcjach i spyta³a, czy nie zabra³-
bym do domu figurki? W maju urz¹dzali�my
w klasie o³tarzyk Matki Boskiej, figurka wci¹¿
znajdowa³a siê w szafie. Zabra³em j¹, a mo¿e
mama po ni¹ przysz³a, w ka¿dym razie przez
d³ugie lata sta³a u nas w domu we Lwowie.

Ta sama szko³a, ci sami nauczyciele, ten
sam ko�ció³, ten sam katecheta w ko�ciele,
sympatyczni koledzy, z którymi razem we-
szli�my w smugê cienia. A jednak wszystkie
wspomnienia z okresu tzw. �pierwszych
sowietów� s¹ naznaczone piêtnem przy-
gnêbienia, szaro�ci i brzydoty. Brzydota nie
by³a czym� subiektywnym, ogarnia³a ca³¹
now¹ rzeczywisto�æ � od paskudnych mun-
durów do malowanych na czerwono trumien.

Henryk Mozer

Sam pocz¹tek
1 9 3 9 – 1 9 4 4
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Paskudne by³y buty z cholewami z brezen-
tu, wymiêtoszone wsuwane za cholewy
spodnie i tzw. gimnastiorki: koszule ze stój-
k¹ zapinane asymetrycznie, k³adzione na
spodnie i �ci¹gane pasem. Ca³a nadobfi-
to�æ tego wierzchniego przyodziewku by³a
zebrana z ty³u i wci�niêta pod pas. Dawno
nie widzia³em so³data, nie wiem, jak teraz
wygl¹da, wtedy rzuca³a siê w oczy osobli-
wo�æ postawy: szeregowy mia³ wypiêty ty-
³ek. A mo¿e nie by³a to kwestia postawy
wojskowej, lecz anatomii ch³opów, nawy-
k³ych do schylania siê i jazdy na oklep?
W ka¿dym razie fa³dy z ty³u uwidocznia³y tê
osobliwo�æ. Na g³owie nosili fura¿erki za-
wsze wygniecione i wyt³uszczone, z tego
samego drelichu co ca³a reszta i w tym
samym wype³z³o-zielonkawoszaro-brudnyrn
kolorze. W wersji zimowej ich ubiór by³ mniej
dziadowski, ale zawsze dziadowski. Nosili
szynele bardzo d³ugie, nieraz na dole wy-
strzêpione, wciête w pasie, z ty³u na wciêciu
� dragonik w kszta³cie ósemki z dwoma
guzikami. Pas szed³ na to lub pod to. Na
g³owie co� w rodzaju pikielhauby, ale su-
kiennej, której opuszczone nauszniki opa-
da³y na barki � sylwetka znana z plakatów
Majakowskiego. Na wielkie mrozy k³adli
walonki, woj³okowe buciory bez podeszew
i obcasów. Id¹c w kolumnie �piewali tylko
refren, kanto �piewa³ zapiewaj³o. Kiedy szli
wieczorem, choæ by³a cisza, zapiewaj³y nie
by³o s³ychaæ, a tylko odzywaj¹cy siê od
czasu do czasu chórek:

Wychadi³a na bierieg Katiusza... albo
... ja drugoj takoj strany nie znaju,

Gdie tak wolno dyszyt cze³awiek.
Obrzydliwe by³y pogrzeby. Nieprzykrytego

wiekiem umrzyka najpierw wystawiano w byle
jakim lokalu, nastêpnie wieziono w otwartej
czerwonej trumnie odrapan¹ ciê¿arówk¹.

Kultura � s³owo to nie schodzi³o z ust �
kultura... Tak, dzia³a³ dobry polski teatr, pro-
wadzony przez Bronis³awa D¹browskiego,
przeniesiony z Wielkiego na ul. Jagielloñ-
sk¹ (widzia³em tam Mieczys³awa Wêgrzyna
w roli Papkina). W Wielkim by³a ukraiñska
opera, na któr¹ podobno sowietki chodzi³y
w jedwabnych koszulach nocnych. Funkcjo-
nowa³y kina z wyj¹tkiem «Roxy», «Pax»,
«Glorii» i «Empire», ale i tak by³o ich sto-
sunkowo wiêcej ni¿ w Moskwie. Kulturze jed-
nak zaprzecza³o wszystko, chocia¿by wy-
gl¹d ulicy, wszechobecny brud i wulgarno�æ,
i te Rosjanki ubrane, jakby je jedna matka
porodzi³a. Zadeptane i brudne by³y sklepy,
ale równocze�nie pe³ne towarów i zapewne
takich, o których gdzie indziej ludzie mogli
tylko �niæ. Sowieci starali siê zmniejszyæ
ró¿nicê standardu, niekiedy w osobliwy spo-
sób. I tak do smarowania chleba mo¿na by³o
kupiæ szczególny symbol obfito�ci: miesza-
ninê mas³a z miodem, tzw. �mas³omiód�.
Pojawi³ siê olej z brzoskwiniowych pestek �
¿adna oliwa nie mo¿e siê z nim równaæ.
Pojawi³y siê ró¿ne frykasy przed wojn¹ nie-
dostêpne: czerwony i czarny kawior, kraby
kamczackie itp. Przypominam sobie dwu-

Batiary swój
honor mieli

W starym, dobrym �Przekroju� � wpraw-
dzie ju¿ nie tym Mariana Eilego, ale jesz-
cze krakowskim (14/94) � znalaz³o siê wspo-
mnienie, którego nastrój przypomina inne,
niedawno u nas przedrukowane � o Panu
Eligiuszu (CL 3/04).

Mój znajomy opowiedzia³ mi tak¹ oto
przygodê. Po klêsce wrze�niowej, ranny,
przebywa³ w lwowskim szpitalu wojskowym.
W zimie zosta³ wypisany ze szpitala.
W mro�ny wieczór szed³ bez celu przez Po-
hulankê. S³owami �dobry wieczór� zaczepi-

³o go kilku batiarów. Odpowiedzia³ na po-
zdrowienie. Dok¹d pan idzie? Nie zd¹¿y³
odpowiedzieæ, gdy przywódca kaza³ mu
zdj¹æ p³aszcz wojskowy i daæ Jó�kowi, bo
on by³ tylko w koszuli. Bluzê wojskow¹ mia³
daæ Frankowi, bo ten mia³ jakie� wiatrem
podszyte paletko. Buty �saperki� � Toñcio-
wi, bo mia³ �meszty�, czyli pó³buty. Zanosi³o
siê na to, ¿e chc¹ go rozebraæ na taki mróz,
na odludziu!

� Tak¹ krzywdê chcecie mi zrobiæ? �
powiedzia³ mój znajomy. � Przecie¿ ja je-
stem ¿o³nierzem zwolnionym ze szpitala.
Jestem nietutejszy.

Nast¹pi³a chwila konsternacji.
� Szczepciu, ja widzia³, on kulei � po-

wiedzia³ jeden z nich.
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metrowego jesiotra wisz¹cego przed nie-
chlujnym sklepikiem.

Tymi jesiotrami i kawiorem u�miecha³a
siê do nas sowiecka w³adza s³odko i fa³szy-
wie, poniewa¿ wiêkszo�ci ludzi nie starcza-
³o na elementarne potrzeby. Jadali nieokra-
szone kartofle, postny chleb popijali wrz¹t-
kiem lub herbat¹ bez cukru. U moich rodzi-
ców chrzestnych, gdy wyczerpa³a siê wielka
niemiecka encyklopedia, pali³o siê w piecu
secesyjnymi albumami na fotografie...

Zaskakuj¹ce wci¹¿ zmiany dla mnie,
dziesiêciolatka, by³y katastrof¹. Niby czyn-
ne by³y szko³y i uczelnie, kina i teatry, ko-
�cio³y i cerkwie. Nie mog³em siê jednak
odnale�æ w tej nowej normalno�ci, wyszu-
kaæ sobie jak¹� niszê, jakie� miejsce, gdzie
nie dociera³yby z³e wie�ci � tego w nocy
zabrali, tych wyrzucili z mieszkania, tamci
g³oduj¹ � gdzie mo¿na by ukryæ siê przed
lêkiem, ¿e, ¿e co� powiem, wygadam siê
mimo woli, wsypiê nauczycieli, rodziców,
domowników, ¿e stanie siê co� straszne-
go. Doro�li tak¿e padali ofiarami wyobra�-
ni, paniki, przestrzegali nas nieustannie
przed zaczajonym donosicielem...

Nikt w moim otoczeniu nie wierzy³ � oczy-
wi�cie � ¿e sta³o siê co� nieodwracalnego
i oto mamy nowe status quo. Sytuacjê uwa-
¿a³o siê za tymczasow¹, ale to poczucie tym-
czasowo�ci kry³o niebezpieczeñstwa. Zakra-
da³o siê pewne rozprê¿enie, zdeklasowa-
nie, poparte prze�wiadczeniem, ¿e i tak gó-
rujemy nad tym wschodem.

Opuszcza³em szko³ê. Nie zawsze umy�l-
nie. Chorowa³em. Z tramwajów przynosi³em
�wierzb, do tego do³¹czy³y siê jakie� uczu-
lenia, w koñcu lekarze nie wiedzieli, co i jak
leczyæ. Mêczy³ mnie katar. Zamiast chustek
musia³em u¿ywaæ tetrowych pieluch. Mia-
³em odmro¿one rêce i nogi. Wskutek nie
ustêpuj¹cej gor¹czki spêdzi³em w ³ó¿ku parê
miesiêcy.

Czeka³y nas jeszcze lata g³odu za Niem-
ców i ostateczna utrata ojczyzny po Ja³cie.
Utrata ojczyzny i ojcowizny. Ale ten pierw-
szy sowiecki okres wydaje mi siê szczegól-
nie ponury. Mo¿e dlatego, ¿e by³em dziec-
kiem, ¿e by³em zale¿ny od innych...

Ba³em siê Niemców, bo byli okrutni i pe³ni
pogardy, ale swoj¹ �religiê� mieli dla siebie.
Sowietów nie tylko siê ba³em, budzili we mnie
odrazê za spraw¹ przymusu k³amliwej wiary.

22 czerwca 1941
Zaczê³a siê wojna niemiecko-sowiecka.

W sobotê Jakow ̄ ak gra³ w Stryjskim Parku
koncert Chopina, a w niedzielê by³a wojna.

Zosta³ mi w oczach obrazek z tego nie-
dzielnego poranka: w bramie na Gródeckiej
auto z rulonem dywanu na dachu i biegn¹cy
przez jezdniê wojskowy dopinaj¹cy spodnie.

Rosjanie wiali jak szczury z ton¹cego
okrêtu. Miejscowa ludno�æ rzuci³a siê na
sklepy. Kolejki by³y monstrualne. Poniewa¿
przed wej�ciem tworzy³a siê tzw. �granda�,
w ogonku panowa³ nieopisany t³ok. Ludzie
stali przywarci do muru i do siebie tak cia-

� Masz pan jaki papir? � zapyta³
Szczepciu.

Okaza³ mu kartê zwolnienia ze szpitala
wojskowego. Widz¹c, ¿e sytuacja jego po-
prawia siê w sposób oczywisty, chcia³ ich
poczêstowaæ papierosami wojskowymi �
�Cienkimi�.

� Schowaj pan, my tu mamy lepsze.
Poczêstowali go �Egipskimi�, wspania-

³ymi papierosami. Wreszcie, oddaj¹c mu
zwolnienie, zapytali:

� Panie, napi³by� siê pan co?
� Pewnie, przecie¿ taki mróz!
Odkorkowali butelkê wódki Baczewskie-

go i wnet j¹ opró¿nili.
� Jó�ku, skocz no do ciotki Bandziu-

chowej po drug¹!

� Sk¹d to macie tak¹ dobr¹ wódkê? �
zapyta³ znajomy.

� Panie. Jak tu siê pali³ Baczewski, to
my trocha przyszperowali! � Ju¿ w dobrej
komitywie wypili drugi litr.

� Panie, d³ugo pan bêdziesz we Lwowie?
� Bêdê jeszcze kilka dni.
� Jakby� pan czego potrzebowa³, to

przyjd� pan wieczorem w to samo miejsce,
to my panu wszystko przyniesiemy. My by
panu nic nie wziêli. My tylko tak ¿artowali!

Takie to by³y lwowskie batiary. Swój
honor mieli! Obrabowaæ ¿o³nierza wraca-
j¹cego z wojny, rannego? I to na Pohu-
lance? To¿ to oczywisty �sztemp�! Zrozu-
mieli to!

Zbyszko Nowak, Kraków
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sno (chodzi³o o to, by nikt nie móg³ siê we-
pchn¹æ miêdzy stoj¹cych), ¿e musieli od-
wracaæ g³owy, ¿eby nie przywieraæ twarz¹
do pleców s¹siada. Je�liby kto nawet ze-
mdla³, nie opu�ci³by kolejki. Górowa³y nad
ni¹ dzieci w powijakach, trzymane na bar-
kach w pozycji pionowej. Kiedy pojawia³y
siê niemieckie samoloty, kolejka rozbiega³a
siê, a gdy zagro¿enie mija³o, z okolicznych
bram zbiera³a siê na nowo i wtedy zaczyna-
³o siê � ja tu sta³am, nie sta³a, sta³, nie sta³
� i dochodzi³o do rêkoczynów.

Jeden z nalotów by³ szczególnie dotkli-
wy. Posypa³y siê bomby zapalaj¹ce. Bomba
przez boczne okienko wpad³a na strych szko-
³y (...). Le¿a³y tam po likwidacji fabryki pra-
dziadka drewniane modele rozmaitych odle-
wów: wielkie i ma³e serca dzwonów, mniej-
sze dzwony, rozmaite kunsztownie rze�bio-
ne przedmioty z lipowego drewna, a tak¿e
rysunki � wszystko to ³atwopalne, wylatywa-
³o teraz do ogrodu. Bombê uda³o siê zagasiæ
zasypuj¹c piaskiem � we wnêce naprzeciw
sta³ pos¹g �w. Floriana, patrona ludwisarzy.

Nasze domy w du¿ym ogrodzie znajdu-
j¹ siê na sk³onie europejskiego dzia³u wód
ku dolinie Pe³twi. �wiêtojurskie wzgórze
góruje nad nami, tak ¿e katedra, mimo za-
budowy ulicy Piotra Skargi, jest widoczna,
ogrody za� ukraiñskiego szpitala, fundowa-
nego przez metropolitê Szeptyckiego, s¹sia-

duj¹ z naszym. Z latarni kopu³y �w. Jura, jak
z komina fabrycznego, zaczê³y siê wydoby-
waæ k³êby czarnego dymu. Pierwszy zauwa-
¿y³ to prof. Janusz Groszkowski, którego
pokój z balkonikiem wychodzi³ na tamt¹ stro-
nê, i zaalarmowa³ mieszkaj¹cego za ogro-
dzeniem dozorcê. Natychmiast wszczêto
akcjê i katedra zosta³a uratowana. Zas³uga
Groszkowskiego, bo mo¿na przypuszczaæ,
¿e w czasie nalotów nikogo w niej nie by³o,
a z bliska po¿ar nie by³ zauwa¿alny.

Zapali³y siê magazyny przy ul. Gródec-
kiej u stóp �wiêtojurskiego wzgórza. P³onê-
³y chyba paliwa p³ynne, bo mimo ró¿nicy
wysoko�ci � Gródecka w tym miejscu stro-
mo opada w dó³ � jêzyki ognia by³y widocz-
ne ponad dachami budynków.

Wymordowanie wiêŸniów
W naszym pierwszym od wej�cia domu

znajduje siê suterena. Zamieszkuj¹cy j¹ lu-
dzie ¿yli w swoim krêgu, kto� ich odwiedza³,
oni kogo� odwiedzali. W sobotê wczesnym
popo³udniem sta³em przy pierwszej furtce,
gdy wszed³ m³ody cz³owiek z opask¹ czer-
wonego krzy¿a w³asnej roboty. Zmierza³ do
sutereny, ale zatrzyma³ siê i z podnieceniem
opowiada³ o wiêzieniach pe³nych trupów.

Fakt znany. Przed opuszczeniem mia-
sta sowieci wymordowali wiê�niów i dzi� ju¿
nikt temu nie zaprzecza: we Lwowie,
w ̄ ó³kwi, w Stanis³awowie itd., itd. Ale wspo-
mnienie tego epizodu przy furtce starcza³o
mi za dowód, gdy propaganda wysila³a siê,
by zrzuciæ odpowiedzialno�æ na Niemców.
Lwów by³ w tym czasie bezpañski.

Nazajutrz ojciec jak zwykle poszed³ na
mszê o 6 rano. Mama kaza³a mi wygl¹daæ
jego powrotu. Sta³em przy bramie na ul. Szum-
lañskich, sk¹d u wylotu uliczki widzia³em Gró-
deck¹ i pierwszych (przynajmniej w naszej
dzielnicy) niemieckich ¿o³nierzy. Jechali mo-
tocyklami z przyczep¹ przez Gródeck¹ z góry
do �ródmie�cia. Mieszkañcy s¹siednich do-
mów, tak¿e ¿ydowska biedota, której sporo
tam mieszka³o, witali ich kwiatami. A ju¿ parê
dni pó�niej tych samych ¯ydów naznaczono
czerwon¹ farb¹ z ty³u na marynarkach (nie
by³o jeszcze opasek) i zapêdzono do odgru-
zowania ruin kina �Gra¿yna�. Pilnowa³ ich
gestapowiec czy ss-man ze stalowym prê-
tem osadzonym w drewnianej r¹czce.
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Ks. Józef Pyrek SDS

¯O£NIERZ I WYCHOWAWCA
Józef Ignacy Dublewicz (1902�1976)

DZIECIÑSTWO I M£ODOŒÆ
By³ synem wielodzietnej rodziny W³a-

dys³awa Dublewicza i Gizeli z domu Sza-
gor. Urodzi³ siê w Buczaczu w 1902 roku.
Mia³ siedmioro rodzeñstwa � dwóch braci
i piêæ sióstr. Ojciec by³ pracownikiem kolejo-
wym. Z prac¹ t¹ wi¹za³y siê do�æ czêste
przenosiny. Pierwszych piêæ lat ¿ycia up³y-
nê³o jednak Józefowi w Buczaczu. Potem
ca³a rodzina przenios³a siê do Chodorowa,
a nastêpnie do Körösmeza � Jasin nad
rzek¹ Cis¹, wreszcie do Stanis³awowa.
Kiedy wybuch³a pierwsza wojna �wiatowa
w 1914 roku, ojciec zosta³ pos³any w inne
miejsce (na Zachód), rodzina pozosta³a
w Stanis³awowie. Brakowa³o �rodków do
¿ycia i m³ody ch³opiec musia³ wykazaæ siê
wielk¹ przedsiêbiorczo�ci¹, by rodzina
mog³a przetrwaæ ten trudny czas. Ucieka-
j¹c przed drug¹ inwazj¹ Rosjan, przenie�li
siê do Zatora w powiecie o�wiêcimskim.
Józef ukoñczy³ tam szko³ê podstawow¹
i rozpocz¹³ naukê w Seminarium Nauczy-
cielskim w Kêtach. Poniewa¿ pobyt w Za-
torze nie trwa³ d³ugo i ca³a rodzina powró-
ci³a do Stanis³awowa, Józef zosta³ uczniem

Seminarium Nauczycielskiego w tym mie-
�cie przy ulicy Trynitarskiej.

M£ODOCIANY ¯O£NIERZ
Wydarzenia wojenne i patriotyzm za-

w³adnê³y wyobra�ni¹ i sercem ch³opca. Nie
prosz¹c rodziców o pozwolenie, pod koniec
pa�dziernika 1918 roku wybra³ siê z koleg¹
do Krakowa. Tam zg³osi³ siê jako ochotnik
w wojskowym Tajnym Komitecie Werbun-
kowym przy ulicy Rajskiej. 1 listopada 1918
roku wzi¹³ udzia³ w rozbrajaniu austriackich
¿o³nierzy na krakowskim dworcu g³ównym.
Jeszcze bez munduru, z bia³o-czerwon¹
opask¹ na rêce. Po dwu tygodniach, ju¿ jako
cz³onek kompanii wojskowej, pospieszy³ do
Przemy�la, by wzi¹æ udzia³ w wyzwalaniu
go z r¹k Ukraiñców. Zapamiêta³ pewien epi-
zod, który opowiedzia³ po latach synowi
Leszkowi: Postawiono mnie na warcie na
cmentarzu i zupe³nie zapomniano o tym, aby
mnie zmieniæ. By³o to dla mnie, jako m³o-
dego ch³opca, do�æ du¿e prze¿ycie i zapi-
sa³o siê trwale w pamiêci.

Wyzwoliwszy Przemy�l, nale¿a³o za-
troszczyæ siê o Lwów. Zmierzaj¹c do Lwo-

¯ycie i czyny tego cz³owieka bardzo �ci�le wi¹¿¹ siê z dziejami Polski XX wieku.
Józef I. Dublewicz by³ jednym z tych kresowych Polaków, którzy od najm³odszych
lat marzyli o Polsce niepodleg³ej i czynili wszystko, co by³o w ich mocy, by Polska
niepodleg³o�æ odzyska³a i nigdy tej niepodleg³o�ci nie utraci³a. Do�wiadczy³ rado�ci
czynnego uczestnictwa w dziele przywracania Polsce niepodleg³o�ci i wielkiej go-
ryczy jej ponownej utraty, nadto wielu udrêk zadanych jemu samemu i jego bliskim
przez sowieckiego agresora i okupanta ziem polskich. Kiedy jego syn, ks. Leszek
Dublewicz SDS, przemawia³ w czasie pogrzebu swego ojca, powiedzia³: Nasza obec-
no�æ tutaj w ko�ciele1, to nie tylko oddanie ostatniej pos³ugi Zmar³emu: to ho³d
z³o¿ony pokoleniu, które odchodzi. Pokoleniu, którego ¿ycie wype³nione by³o walk¹
o Polskê woln¹ i niepodleg³¹. To pokolenie, które urodzi³o siê w niewoli, pragnê³o
wolno�ci jak powszedniego chleba, i o tê wolno�æ walczy³o. Mówi¹c nastêpnie
o losach pokolenia, do którego nale¿a³ jego ojciec, powiedzia³ o nim: Uczestniczy³
w kampanii wrze�niowej, dzieli³ los Sybiraków w Republice Komi, w strefie podbie-
gunowej, a potem los ¿o³nierzy tu³aczy przez Irak, Iran, Egipt, Palestynê, a¿ do Italii,
gdzie bra³ udzia³ w walkach o Monte Cassino. Daleka i krwawa by³a droga do Ojczy-
zny tych ¿o³nierzy tu³aczy, a przecie¿ w Kraju nie zawsze p³acono im wdziêczno�ci¹
i uznaniem. Nie pozwolono na klepsydrze mego Ojca wydrukowaæ, ¿e by³ ¿o³nie-
rzem i ¿e o Polskê walczy³. Mogli jednak mieæ satysfakcjê, ¿e Boga i Polski nie
zdradzili. I temu odchodz¹cemu pokoleniu chcemy dzisiaj z³o¿yæ ho³d.
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wa, walczyli z Ukraiñcami w Medyce, w S¹-
dowej Wiszni i pod Gródkiem Jagielloñskim.
21 listopada wysiedli z poci¹gu pancernego
na dworcu g³ównym we Lwowie. Wita³a ich
bardzo serdecznie ludno�æ polska. Trwa³
rozejm, który skoñczy³ siê nazajutrz. Walki
rozgorza³y na nowo na ulicach miasta.
W dniu 23 listopada nad ranem Lwów by³
wolny. Otrzymali kwatery w koszarach na
£yczakowie, a kilka dni pó�niej w Pasiekach
i Sichowie.

Nasz m³odociany ¿o³nierz walczy³ w od-
dzia³ach, które w pó�niejszym czasie otrzy-
ma³y nazwê V Pu³ku Legionów. Walki z Ukra-
iñcami trwa³y przez ca³¹ zimê. W maju
1919 r. rozpoczê³a siê przeciw nim ofensy-
wa. Józef Ignacy szed³ ze swoim oddzia³em
w stronê Winnik, pó�niej za� w stronê Du-
najowa, Pomorzan, Przemy�lan i Jeziernej.
Wyzwoliwszy Tarnopol, musieli go po kilku
dniach opu�ciæ. Doszli pod Z³oczów i stam-
t¹d rozpoczêli kontrofensywê. W ciê¿kich
walkach pod wsi¹ Go³ogóry jego oddzia³
poniós³ wielkie straty. Walczyli nastêpnie pod
wsi¹ Pieniaki, uwalniali ponownie z r¹k Ukra-
iñców Tarnopol, by wci¹¿ z nimi walcz¹c,
doj�æ do Zbrucza.

BOJE I PRACA W S£U¯BIE
POLSKI NIEPODLEG£EJ

Kiedy walki z Ukraiñcami dobieg³y koñ-
ca, pu³k Józefa Ignacego powróci³ do War-
szawy i zosta³ zakwaterowany przy ulicy

Nowowiejskiej. Jesieni¹ 1919 roku nasz
m³odociany ¿o³nierz zosta³ z wojska zwol-
niony i powróci³ do domu. Tam podj¹³ prze-
rwan¹ naukê, lecz wkrótce znów j¹ porzuci³,
poniewa¿ uzna³ za potrzebne zaanga¿owaæ
siê w dzia³alno�æ plebiscytow¹ na Spiszu
i Orawie. Mieszkaj¹c w Nowym Targu, z my-
�l¹ o dobru Polski prowadzi³ razem z innymi
ochotnikami akcjê u�wiadamiaj¹c¹ w�ród
mieszkañców spiskich i orawskich wiosek.
Jednak¿e i tê pracê przerwa³: powróci³ do
Stanis³awowa, by stan¹æ do walki przeciw
atakuj¹cym Polskê bolszewikom. Zg³osi³ siê
jako ochotnik w 14 Pu³ku U³anów. Pu³k ten
udaje siê najpierw do Lwowa, a potem do
Warszawy. Uzupe³nia swoje zaopatrzenie
w broñ i konie, aby wyruszyæ nastêpnie na
front. Stacza walki z kawaleri¹ Budionnego.
Uwolniwszy od wroga Zamo�æ i Hrubieszów,
kieruje siê w stronê Bugu, Styru i Horynia.
Za walki nad Horyniem Józef Ignacy otrzy-
ma³ Krzy¿ Walecznych. W³a�nie tam, nad
Horyniem, kawaleria Budionnego ponios³a
klêskê. Stamt¹d 14 Pu³k U³anów zosta³ prze-
rzucony na front litewski: najpierw poci¹ga-
mi do Bia³egostoku, a potem marszem kon-
nym.

Nasz m³odociany u³an prze¿y³ w czasie
tej drogi dramatyczn¹ przygodê. � Jecha-
li�my � mówi³ do swego syna Leszka � po-
ci¹gami towarowym: ¿o³nierze w wagonach
razem z koñmi. Ka¿dy musia³ swego konia
dogl¹daæ. Której� nocy konie rozszarpa³y
moje buty, zosta³em wiêc bez butów. Bar-
dzo to smutny widok � maszeruj¹cy boso
¿o³nierz. Konia mojego zabrano do tabo-
rów, a ja szed³em boso za wojskiem. Je-
den z kolegów po¿yczy³ mi jakie� znisz-
czone ³apcie, ale musia³em mu je oddaæ,
bo znalaz³ na nie kupca i sprzeda³ je. Bar-
dzo ciê¿ko idzie siê na bosaka, zw³aszcza
je¿eli cz³owiek nie jest do tego przyzwy-
czajony. Nie mog³em nad¹¿yæ za szwadro-
nem. Ostatecznie pozosta³em w tyle i sze-
d³em sam, oddalony o jakie� kilkadziesi¹t
kilometrów za wojskiem. Uda³o mi siê jed-
nak jako� zdobyæ buty. Do³¹czy³em do
szwadronu, ale mój marsz na bosaka wy-
niós³ oko³o 100 kilometrów.

Z Bia³egostoku marszem konnym pu³k
osi¹gn¹³ Lidê, potem kolejno: Grodno, Wo³-
kowysk i Olkienniki. W Olkiennikach musia³
podj¹æ walkê z partyzantk¹ litewsk¹. Walka
ta trwa³a kilka tygodni.

Józef I. Dublewicz w latach miêdzywojennych



11

DALSZE KSZTA£CENIE SIÊ
I PRACA NAUCZYCIELSKA

Po ustaniu walk z partyzantk¹ litewsk¹
Józef Ignacy zosta³ zwolniony z wojska �
wci¹¿ by³ ¿o³nierzem ma³oletnim � i powró-
ci³ do Stanis³awowa. Tam podj¹³ naukê
w Seminarium Nauczycielskim i w roku 1923
zda³ egzamin dojrza³o�ci. Wkrótce rozpo-
cz¹³ pracê nauczycielsk¹ w Chrzanowie,
potem w Jaworznie. Równocze�nie studio-
wa³ � ale tylko przez rok � na Uniwersytecie
Jagielloñskim jako wolny s³uchacz. Po roku
wraca na Kresy i podejmuje pracê nauczy-
cielsk¹ w Chocimierzu, a nastêpnie w Bu-
dzyniu (powiat t³umacki). Tam udoskonali³
równie¿ swoje umiejêtno�ci wojskowe. Po
przeszkoleniu w szkole podchor¹¿ych
w Gródku Jagielloñskim zosta³ awansowa-
ny na stopieñ podporucznika. Dalsze trzy
etapy jego szkolenia wojskowego wi¹¿¹ siê
z Toruniem, Warszaw¹ i Zambrowem.
8 stycznia 1929 roku zawiera zwi¹zek ma³-
¿eñski z Malwin¹ G³owack¹, nauczycielk¹
szko³y powszechnej w Igrzyskach (powiat
t³umacki). Przenosz¹ siê do Doliny nad Dnie-
strem (tak¿e powiat t³umacki), gdzie nasz
Józef Ignacy obj¹³ stanowisko kierownika
szko³y. Dolina to po³o¿ona na ¿yznej ziemi
wioska ukraiñska. Nie mia³a wówczas pr¹-
du elektrycznego, radio Dublewiczów by³o
tam radiem jedynym.

W Dolinie urodzi³y siê ich dzieci: Zofia,
Leszek i Danuta. Jako nauczyciel Józef Igna-
cy prowadzi³ równie¿ w tym rejonie dzia³al-
no�æ spo³eczn¹: zaplanowa³ i doprowadzi³
do koñca budowê domu strzeleckiego w Bu-
dzyniu. W roku 1938 rozpocz¹³ w Dolinie
budowê nowej szko³y. Dokoñczeniu jej prze-
szkodzi³a wojna. Oboje z ¿on¹ prowadzili
niewielkie gospodarstwo rolne. Mieli ogród
warzywny, hodowali drób, kro-
wy, �winie, mieli w³asn¹ pa-
siekê. W pracy pomaga³y im
trzy kobiety z wioski, zatrud-
nione odp³atnie. W marcu
1939 roku podrzucono Duble-
wiczom pisany po ukraiñsku
list: by³y w nim pogró¿ki i ¿¹-
dania, w tym ¿¹danie zdjêcia
ze szko³y Or³a Bia³ego. Po
kilku dniach szko³a sp³onê³a.

Dublewiczowie przenie�li
siê do Peczyni¿yna pod Ko³o-
myj¹ i zamieszkali tam u ro-

dziców Józefa Ignacego, potem do krew-
nych Malwiny w Ty�mienicy.Tam zasta³a ich
druga wojna �wiatowa. Józef Ignacy, jako
oficer rezerwy, zg³osi³ siê 1 wrze�nia 1939 r.
w swej jednostce wojskowej, czyli w 48 Pu³-
ku Piechoty w Stanis³awowie. Otrzyma³ sta-
nowisko dowódcy batalionu i z nim wyruszy³
do Stryja. Niektóre oddzia³y wziê³y udzia³
w walce z Niemcami miêdzy Stryjem a Prze-
my�lem. Gdy w dniu 17 IX wkroczy³y do
Polski wojska sowieckie, oddzia³y polskie
rozproszy³y siê. Niektóre przesz³y w pe³nym
sk³adzie osobowym na tereny wêgierskie.
Tam znalaz³ siê równie¿ Józef Ignacy.
W Wyszehradzie podj¹³ decyzjê powrotu do
Polski, by zadbaæ o broñ Zwi¹zku Strzelec-
kiego w T³umaczu. Nadto chcia³ odwiedziæ
w³asn¹ rodzinê i rodziny kolegów.

WIÊZIEÑ SOWIECKIEGO
AGRESORA I OKUPANTA

Znajomy cioci Ignacego Józefa przepro-
wadzi³ go wraz z koleg¹ przez Karpaty.
W miejscowo�ci Zielona (na granicy wêgier-
sko-polskiej) zostali pochwyceni przez so-
wietów i osadzeni w piwnicy starego domu
w Nadwórnej. W dzieñ wigilijny 1939 r. do-
³¹czono ich do transportu, zmierzaj¹cego
w g³¹b Rosji. W bardzo trudnych warunkach,
w bydlêcych wagonach, dojechali do Ode-
ssy, gdzie osadzono ich w wiêzieniu. W ce-
lach przeznaczonych dla jednej osoby
umieszczano cztery do piêciu osób. Byli
budzeni w nocy i przes³uchiwani. Od Józefa
Ignacego za¿¹dano podpisania wyroku na
samego siebie � bez orzeczenia s¹du � na
piêæ lat ciê¿kich robót w pó³nocnej Rosji.

W lipcu 1940 r. w³¹czono go do trans-
portu zmierzaj¹cego przez Kijów, Charków,
Moskwê, Gorki i Kirów do miasteczka Ko-
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t³as nad rzek¹ D�win¹. Dalsz¹ podró¿ od-
byli na barkach, pó�niej pieszo i poci¹giem
przez Uchtê (Republika Komi). Tak dotarli
do tajgi w okolicach Workuty nad rzek¹
Peczor¹. By³ to ju¿ wrzesieñ 1940 roku.

Otrzymali rozkaz wybudowania sobie
sza³asów, a potem pracowali przy budowie
linii kolejowej. Jedn¹ z najwiêkszych udrêk
� oprócz ciê¿kiej pracy � by³ g³ód. Tempe-
ratury dochodzi³y do �60°C. Prze�ladowa³
ich te¿ szkorbut. �mieræ zbiera³a obfite ¿ni-
wo. By sobie pomóc w dostêpny w istniej¹-
cych warunkach sposób, wiê�niowie moczyli
sosnowe szpilki w wodzie i wodê tê pili. Józef
Ignacy doszed³ do stanu tak wielkiego wy-
czerpania si³, ¿e sta³ siê niezdolny do pracy.
Umieszczono go w szpitalu, gdzie przele¿a³
trzy tygodnie. Nikogo tam nie leczono, lecz
mo¿na by³o przynajmniej nieco odpocz¹æ.
Potem pos³ano go znów do pracy, ale nie
¿¹dano wykonywania norm.

¯O£NIERZ WOJSKA
POLSKIEGO NA OBCZY•NIE

We wrze�niu 1941 r. pojawi³a siê dla
Józefa Ignacego � i wielu innych Polaków �
mo¿liwo�æ opuszczenia sowieckiego ³agru,
by wst¹piæ do organizowanej w rejonie Kuj-
byszewa polskiej jednostki wojskowej. Józef

Ignacy, razem z innymi Polakami, pragn¹³
z tej mo¿liwo�ci skorzystaæ. Dlatego uda³ siê
w kierunku miejscowo�ci Tockoje i Buzu³uk.
Czeka³y go liczne i trudne próby, m.in. ta, ¿e
musieli mieszkaæ pod namiotami, gdy mróz
osi¹ga³ �40°C. W lutym 1942 r. zostali
przeniesieni do Uzbekistanu, do miejscowo-
�ci Guzar (okrêg Buchara). Tam mieszkali
w ziemiankach. Tyfus dziesi¹tkowa³ przeby-
waj¹cych w tym rejonie Polaków. Kolejnym
etapem by³a dla nich Persja, czyli najpierw
podró¿ do Krasnowodska (nad Morzem Ka-
spijskim), potem kwarantanna w Achmacie
i Teheran. Etapy kolejne to Karaczi, Aden,
Morze Czerwone, Kana³ Sueski i � ju¿ w Pa-
lestynie � Gaza. Tam nast¹pi³a reorgani-
zacja armii polskiej. W sk³ad II Korpusu Pol-
skiego wesz³a wówczas Brygada Karpacka,
która walczy³a pod Tobrukiem.

Trwa³o intensywne szkolenie. W wolnym
czasie mo¿na by³o odwiedzaæ miejsca �wiê-
te w Betlejem, Nazarecie, Kafarnaum, Jero-
zolimie, górê Tabor, jezioro Genezaret.

Kolejnym etapem II Korpusu Polskiego
by³a miejscowo�æ Kanakin w Iraku, gdzie
temperatura siêga³a +50°C. Po trwaj¹cym
rok pobycie w Iraku, Korpus powróci³ do
Egiptu � tam rozbi³ namioty blisko Kairu.

Dokoñczenie w nastêpnym numerze

Wpad³ nam w rêce przedwojenny numer cza-
sopisma �Architektura i Budownictwo� z 1933 r.
(nr 10�12, Warszawa), po�wiêcony w ca³o�ci bu-
downictwu wojskowemu � staremu i nowemu
(nowo realizowanemu w tamtych latach).

Znale�li�my m.in. zamki obronne w Brze¿a-
nach i Tarnopolu. Tego pierwszego � poza frag-
mentami murów � dzi� ju¿ prawie nie ma, wali³
siê na naszych oczach jeszcze w latach 90. Stoi
jeszcze ruina bezcennego ko�cio³a zamkowego,
ale i ona niebawem runie, mimo ¿e ci¹gle odzy-
waj¹ siê g³osy (tak¿e nasze, kilkakrotnie w CL),
by ratowaæ ten zabytek, bez skutku.

S¹ te¿ nowo zbudowane wtedy: ko�ció³ gar-
nizonowy w £ucku (dzi� czynny, jako parafialny),
dom wypoczynkowy w Truskawcu, tereny spor-
towe we Lwowie oraz stra¿nica KOP w Okopach
�w. Trójcy � ten obiekt te¿ wart jest pokazania.
Czy jeszcze istnieje? Raczej w¹tpliwe.

Opisany numer AiB przekazali�my do Mu-
zeum Niepodleg³o�ci w Warszawie.

Archiwum

BUDOWNICTWO
WOJSKOWE
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Poni¿szy tekst ukaza³ siê w �Gazecie
Krakowskiej� nr 72 z 25 marca 1989 r. Po
ponad 16 latach pozwalamy go sobie prze-
drukowaæ.

Do mniej znanych kart z dziejów naszych
si³ zbrojnych na Zachodzie w czasie II woj-
ny �wiatowej nale¿¹ losy Czo³ówki Teatral-
nej Wojska Polskiego �Lwowska Fala�. By³
to zespó³ artystyczny, który dziel¹c ¿o³nier-
sk¹ dolê Polaków w Rumunii, Anglii, Fran-
cji, W³oszech, Holandii, Belgii i w Niemczech
� rozja�nia³ muzyk¹ i piosenk¹ wojenne dni
naszym rodakom. Ka¿dy ¿o³nierz spod bia-
³o-czerwonego sztandaru czu³ siê pokrze-
piony na duchu, gdy z estrady sp³ynê³y s³o-
wa nawet tak proste jak ta piosenka:
Choæ na tu³aczkê wygna³ los nas

wszystkich z³y,
Powróc¹ znowu szczê�cia wolno�ci dni.
Ojczyzna zbiera rozproszone dzieci swe
I w zapomnienie pójd¹ z³ej tu³aczki dnie.

Cz³onkami zespo³u byli niezapomniani
Toñcio i Szczepcio � znani starszemu poko-
leniu z przedwojennych radiowych progra-
mów rozrywkowych �Weso³a Lwowska Fala�.
Okazj¹ do poznania ich przez m³odsz¹ ge-
neracjê by³ niedawno pokazywany w telewi-
zji przedwojenny film W³óczêgi z udzia³em
tych¿e w³a�nie ulubieñców publiczno�ci,
a tak¿e rozmowa Jerzego Janickiego z mie-
szkaj¹cym w Anglii Toñciem1.

Nie³atwo jednak po tylu latach znale�æ
w kraju kogo�, od kogo mo¿na by us³yszeæ
relacje i wspomnienia z pierwszej rêki na
temat Czo³ówki Teatralnej WP �Lwowska
Fala�. Okaza³o siê jednak, ¿e nie trzeba by³o
szukaæ daleko, bo osob¹, która od pocz¹tku
do koñca by³a cz³onkiem tego zespo³u, jest
mieszkaniec Krakowa, dzi� 83-letni S t a -
n i s ³ a w  W a s i u s z y ñ s k i 2. Urodzi³ siê
i wychowa³ w samym centrum Lwowa i jest
jednym z nielicznych ju¿ ¿yj¹cych obroñ-
ców tego miasta w 1918 roku, z grupy s³yn-
nych Orl¹t Lwowskich. Do ósmego roku
¿ycia umia³ pos³ugiwaæ siê tylko gwar¹ lwow-

Tadeusz Stec

ZE SZCZEPCIEM I TOŃCIEM
NA WOJENNEJ „LWOWSKIEJ FALI”

sk¹. Jako absolwent Akademii Handlowej
doszed³ do posady dyrektora uzdrowiska
w Niemirowie Zdroju3. Studiuj¹c w akademii
skoñczy³ szko³ê dramatyczn¹ i wystêpowa³
w teatrach amatorskich Lwowa, m.in. na
scenie �Semafor�. Pozna³ wówczas twórcê
�Weso³ej Lwowskiej Fali� Wiktora Budzyñ-
skiego, bo Toñka pozna³ jako ch³opaka swo-
jej kuzynki, a ze Szczepciem zetknêli siê
jako weselni dru¿bowie. Toñcio wywodzi³ siê
z lwowskiej ¿ydowskiej rodziny przesi¹kniê-
tej duchem patriotyzmu. O jej przywi¹zaniu
do Polski �wiadczy najlepiej to, ¿e ojciec
Toñka, jako naczelnik urzêdu skarbowego
we Lwowie, gdy upad³a Austria, przechowa³
wszystkie pieni¹dze ze skarbca i odda³ je
rz¹dowi niepodleg³ej Polski.

� Wkrótce po wybuchu wojny � opowia-
da pan Wasiuczyñski � w wojskowym mun-
durze wraz z grup¹ kolegów z Polskiego
Radia ze Lwowa znalaz³em siê w rumuñ-
skiej miejscowo�ci Buzau w obozie dla in-
ternowanych. Ju¿ w po³owie pa�dziernika
1939 r. Budzyñski otrzyma³ propozycjê zor-
ganizowania czego� w rodzaju dawnej �We-
so³ej Lwowskiej Fali� i przygotowania jakie-
go� programu. Po naradzie z zespo³em Tolo
poszed³ do kawiarni � najlepiej pisa³o mu
siê przy kawie � i wróci³ z przepiêknym po-
ematem, który nazwa³ 25 s³ów. Muszê tu
wyja�niæ, ¿e w³adze rumuñskie dziêki stara-
niom YMCA zgodzi³y siê, ¿e ka¿dy z nas za
po�rednictwem Czerwonego Krzy¿a mo¿e
przes³aæ do kraju wiadomo�æ, nie przekra-
czaj¹c¹ jednak 25 s³ów.

... Dano ci bracie blankiet bia³y,
Linijek na nim tak ma³o,
Gdy� jednak dotkn¹³ o³ówkiem, serce

zadr¿a³o...
... i napisa³e� �Jam zdrów�...
Ju¿ dwa! � a wolno dzi� tylko dwadzie�cia

piêæ s³ów.
Adres � to cztery, o zdrowiu te dwa,
O matce...? nie starczy ci s³ów...
A o têsknocie?
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Ka¿dy spektakl naszego teatru w czasie
wszystkich pó�niejszych wystêpów na fron-
towych drogach robi³ na widzach wielkie
wra¿enie, wstrz¹sa³ lud�mi, prze³amywa³
w nich beznadziejê, szok i za³amanie � wy-
wo³ane klêsk¹ wrze�niow¹ i oddaleniem od
domów. W czasie tych naszych wieczornic
by³y chwile, kiedy zanika³ podzia³ na scenê
i widowniê. Niezapomniane chwile prze¿yli-
�my w Targoviste, gdzie �piewali�my wraz
z ogromn¹ widowni¹ (pó³tora tysi¹ca ch³o-
pa) piosenkê Wrócimy...

Wrócimy tam, dok¹d serce dzi� têskni
i marzy,

Wrócimy tam wszyscy razem, m³odzi i starzy,
Wrócimy tam, ¿eby zerwaæ Ojczy�nie

kajdany,
Wrócimy tam, gdzie nasz dom, gdzie nasz

kraj kochany!

Podobnie by³o w innych obozach inter-
nowanych, w których wystêpowa³a �Fala�:
w Turnu-Severin, w Pitesti, w Caracal, Cra-
iovej, w Bukareszcie, w Comisani-Vacare-
sti, Targu-Jiu. Pozaartystycznym sukcesem
zespo³u w Rumunii by³o wywiezienie pod
dekoracjami i rekwizytami co najmniej 10
Polaków, którzy pragnêli przedostaæ siê na
Zachód.

Pó�niej by³a Francja. Tam w³a�nie, w miej-
scowo�ci Coëtquidan (nazywali�my j¹ kocz-
kodan) stali�my siê teatrem ¿o³nierskim
i otrzymali�my nazwê: �Polowa Czo³ówka
Teatralna nr 1 Lwowska Fala�. Kierownikiem
i dusz¹ teatru by³ Wiktor Budzyñski, tworzy³
on wiêkszo�æ tekstów, które pisa³ z niewia-
rygodn¹ ³atwo�ci¹. Szczepko i Toñko we
Francji nie mieli ju¿ takiego powodzenia
w przedstawianiu skeczów w stylu lwowskim
jak w Rumunii, bo oprócz lwowiaków w od-
dzia³ach polskich s³u¿yli tak¿e ¿o³nierze
z innych czê�ci kraju. Dlatego najwiêksz¹
furorê w zespole robi³ Józek Wieszczek �
wielki talent estradowy � nowos¹deczanin,
mistrz w godkach i �piwkach w gwarze gó-
ralskiej. S³yn¹³ tak¿e z umiejêtno�ci znako-
mitego na�ladowania g³osu zwierz¹t, pta-
ków, a tak¿e ludzi.

W Port Le Verdon pod Bordeaux zespó³
�Lwowskiej Fali� prze¿y³ gorycz klêski fran-
cuskiej w wojnie z Niemcami i niepokój ocze-
kiwania przez kilka dni i nocy na przewóz
do Anglii. Odp³ynêli na starym frachtowcu

�Clan Fergusson� w sk³adzie I Dywizji Pan-
cernej, by wyl¹dowaæ w Liverpoolu, gdzie
witano ich z wielkimi honorami.

� Proszê sobie wyobraziæ � wspomina
pan Wasiuczyñski � ¿e Brytyjczycy przedo-
stawali siê z Francji do Anglii czêsto ju¿ bez
broni, a niekiedy nawet w bieli�nie, my na-
tomiast l¹dowali�my na angielskim brzegu
z pe³nym uzbrojeniem, co na witaj¹cych nas
w³adzach i ludno�ci robi³o wielkie wra¿enie.
By³o to w lipcu 1940 roku.

Stanêli w utworzonym obozie w Szkocji
w hrabstwie Lanark. Ju¿ we wrze�niu w je-
dynym kinie przyobozowego miasteczka
wystawili rewiê Fish and Chips (ryba z fryt-
kami). Gdy w kilka dni potem wystêpowali
u U³anów Jaz³owieckich, og³oszony zosta³
alarm, bo roznios³a siê pog³oska, ¿e w po-
bli¿u wyl¹dowali niemieccy spadochronia-
rze. Po pó³godzinie alarm odwo³ano
i w du¿ym namiocie � mimo wiatru i desz-
czu � odby³o siê przedstawienie w niczym
ju¿ nie zak³óconej weso³o�ci.

Gdy jêzyk ³amiesz dzi� na �English speak�,
Umiesz: �I love you�, znasz mi³osny trick,
Gdy �very nice girl� ciebie chce,
Pamiêtaj tylko o tym, ¿e:

Raz! Naprzód! �mia³o!
Gdy piosenka weso³o brzmi,
Co nam zosta³o
W te szkockie deszczowe dni?

Przegl¹dam zachowane z tamtych cza-
sów fragmenty kroniki teatru, napisanej
przez cz³onka zespo³u Ludwika Bojczuka.

19 IV 1941 r. Grali�my dla lotników dwóch
dywizjonów bombowych. Atmosfera u nich
wspania³a. Po przedstawieniu zaproszono
nas na start do lotu operacyjnego na Niem-
cy... Nie przynie�li�my im pecha: wrócili wszy-
scy szczê�liwie po wykonaniu zadania.

24 IV 1941 r. Dzisiejsze przedstawienie
po�wiêcone jest dywizjonowi my�liwskiemu
303. Zaczynali�my z trem¹, ale s³awni lotni-
cy byli bardzo szczerzy i serdeczni. Byli�my
i my bardzo szczê�liwi, ¿e mogli�my naszym
przybyciem urozmaiciæ kilka godzin ich nie-
spokojnego ¿ywota.

14 IX 1941 r. Dzi� odwiedzili�my pierw-
szy transport polskich ochotników z Amery-
ki Po³udniowej. Niezapomniane by³o to
przedstawienie i po nim d³ugie rozmowy
w �wietlicy.
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8 V 1942 r. Dali�my wy-
stêp dla za³ogi �Kujawiaka�
przed wyruszeniem w morze.
Spêdzili�my bardzo mi³o po-
po³udnie na pok³adzie, a nasz
wieczorny wystêp zgromadzi³
marynarzy tak¿e z innych
okrêtów polskich.

2 VI 1942 r. �Lwowska
Fala� wystêpuje przed ¿o³nie-
rzami, którzy powrócili z Ro-
sji. Gramy w sali, gdzie chwi-
lowo obozuj¹ i odpoczywaj¹
po d³ugiej i ciê¿kiej udrêce. Na
sali �miech miesza siê ze ³za-
mi. I trudno samemu wytrzy-
maæ na estradzie, aby w spo-
sób niezgodny z obyczajem
teatralnym po prostu nie roz-
beczeæ siê.

Nadesz³a pora inwazji
w Normandii. Teatr wraz z woj-
skami inwazyjnymi znalaz³ siê
we Francji, a potem trasa wio-
d³a przez Belgiê i Holandiê,
które wyzwolone zosta³y przez
oddzia³y gen. Maczka. St¹d
wrócili ponownie do Anglii.
�Fala� jako zespó³ istnia³a jeszcze do 1946
roku. � Jak panu powiem � wyznaje p. Sta-
nis³aw � ¿e by³o tych przedstawieñ kilkaset,
grali�my na trawie, pod namiotami, w han-
garach, na polu, gdzie siê tylko da³o, gdzie
by³ tylko ¿o³nierz, na naszych statkach, na
�Sobieskim�, na �Batorym�, na �Gardlandzie�
i na okrêtach podwodnych, w bunkrach � to
bêdzie jasne, ¿e nazwa �Polowa Czo³ówka�
nie by³a nam dana za darmo. Pamiêtam
przedstawienie w Bredzie pod obstrza³em
bomb. Nie zapomnê nigdy wyprawy Józka
Wieszczka, Szczepka i Toñka na sam¹ liniê
frontu, do bunkrów Pierwszej Polskiej Dywi-
zji Pancernej nad brzegiem rzeki Mozy, za
któr¹ tu¿ byli Niemcy.

Wystêpowali�my z naszym repertuarem
w jêzyku angielskim dla zgrupowañ ¿o³nie-
rzy brytyjskich i amerykañskich. Mia³ w ta-
kim programie swoj¹ popisow¹ rolêToñcio
w jednym ze skeczów, przyjmowanych przez
Anglików i Amerykanów huraganowymi okla-
skami. Grali�my te¿ dla nich �Wesele� Wy-
spiañskiego, choæ z uwagi na nieprzet³u-
maczalno�æ tego dramatu na angielski po-

szczególne sceny by³y obja�niane przez
spikera.

Gdy wspominam o Toñciu � do repertuaru
naszego teatru w przedstawieniach dla pol-
skich ¿o³nierzy, w³¹czana by³a bardzo czêsto
piosenka Toñka pt. �Serce dla Lwowa�.

A ja bym tak chcia³ pos³aæ
serce moje �
daleko, do Lwowa.
Zapytaæ czy Wysoki Zamek stoi,
gdzie Niu�ko siê chowa?
Czy pod Ratuszem jeszcze siedz¹ lwy,
jak dawniej...
Czy w nocy graj¹ lwowskie tam zegary?
I gdzie batiary nasze s¹?

W teatrze obok wymienionych cz³onków
zespo³u byli z nami jeszcze Mira Grelichow-
ska, wielce utalentowana W³ada Majewska
� nazywana lwowsk¹ Ordonk¹, Halina Wik-
toria Zakrzewska, Henryk Hausman, Win-
centy Rapacki i Tadeusz Fabiañski4. Przez
ca³y czas w zespole byli Szczepko i Toñko
(obaj sami pisali sobie teksty monologów),
choæ z pewnymi przerwami, bo obaj niestety
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ciê¿ko chorowali. Toñko po wojnie pozosta³
w Anglii, gdzie mieszka do dzi�5, podobnie
jak W³ada Majewska. Szczepko wróci³ do
kraju i przyjêty zosta³, o dziwo, do Polskiego
Radia w Warszawie, gdzie prowadzi³ audy-
cje �Przy sobocie po robocie�. Kupi³ sobie
samochód �dekawkê�, umar³ nagle za kie-
rownic¹ na wylew krwi do mózgu. By³o to 8
maja 1955 r., mia³ 50 lat. Miesi¹c wcze�niej
w Krakowie zmar³a jego matka. Gdy Szczep-
ko by³ na jej pogrzebie, wyrazi³ ¿yczenie, ¿e
te¿ chce byæ pochowany w Krakowie. I tu
jest jego grób. W Krakowie mieszka siostra
Szczepka � pani Kondolewicz, która do¿y³a
sêdziwego wieku6. Spo�ród cz³onków ze-
spo³u nie ¿yje Wiktor Budzyñski i Józek
Wieszczek.

A powojenne losy Stanis³awa Wasiuczyñ-
skiego?

� Wróci³em do kraju w maju 1947 r., choæ
gdybym zosta³ w Anglii, mia³bym lepszy start
od innych zdemobilizowanych ¿o³nierzy, bo
mia³em zawód. Proponowano mi zreszt¹
w Wielkiej Brytanii pracê w lecznictwie uzdro-
wiskowym. W kraju czeka³a jednak ¿ona
z córeczk¹ i dwoma synami, która jako re-
patriantka osiad³a we Wroc³awiu. Kiedy wiêc
znalaz³em siê w tym mie�cie, zabra³em siê
do uruchomienia miejskiego zak³adu k¹pie-
lowego � jednego z najwiêkszych wówczas
tego typu obiektów w Europie. Otrzyma³em

od w³adz miasta anga¿ na stanowisko na-
czelnego dyrektora tego zak³adu. Ale kiedy
w 1950 r. zaczêto interesowaæ siê moim
pobytem w Anglii, przeczuwaj¹c na co siê
zanosi, sam poprosi³em o zwolnienie.
I wówczas Edward Osóbka-Morawski � szef
uzdrowisk w Polsce � zaproponowa³ mi pra-
cê w Krakowie, gdzie uruchomi³em uzdro-
wiska w Swoszowicach i Matecznym, lecz
w roku 1955 zosta³em zwolniony. Pó³tora
roku chodzi³em bez pracy, a¿ otrzyma³em j¹
dziêki panu Krejczemu, w Biurze Projektów
Cementu i Wapna, jako kierownik dzia³u
obs³ugi technicznej. Przepracowa³em tam 16
lat � do emerytury.

Je¿eli do¿yli�my z ¿on¹ do naszych lat,
to chyba przede wszystkim dlatego, ¿e do-
brze uk³ada³o siê nam ¿ycie rodzinne. Z na-
szych trojga dzieci � jeden syn jest aktorem
w Radomiu, drugi syn samochodziarzem �
specjalizuje siê w naprawie volkswagenów,
córka (najstarsza z ca³ej trójki � jest na
emeryturze), by³a nauczycielk¹ w Ostro³êce.
Mam doros³ych, wykszta³conych wnuków.

Gdy ostatnio zawi¹zywa³o siê w Krako-
wie Towarzystwo Mi³o�ników Lwowa7, pro-
ponowano mi kandydowanie w wyborach do
zarz¹du, ale odmówi³em. S¹ ode mnie tro-
chê m³odsi, mog¹ jeszcze z siebie wiêcej
daæ. Uda³o mi siê odwiedziæ po wojnie Lwów,
gdzie zajrza³em tak¿e do zarz¹dzanej prze-
ze mnie ³a�ni miejskiej. Zasta³em jeszcze

Osiemdziesi¹t lat temuOsiemdziesi¹t lat temuOsiemdziesi¹t lat temuOsiemdziesi¹t lat temuOsiemdziesi¹t lat temu
W swoim codziennym kalendarium krakow-

ski �Dziennik Polski� (257/04) przypomnia³ pod
dat¹ 2 listopada:

1925 � w Warszawie odby³ siê pogrzeb Nie-
znanego ¯o³nierza. W grobie na placu Saskim
z³o¿ono uroczy�cie prochy nieznanego obroñcy
Lwowa. Grób zaprojektowa³ art. rze�biarz Sta-
nis³aw Ostrowski. Miasto z³o¿y³o ho³d po raz
pierwszy zastosowanym kilkuminutowym po-
wszechnym milczeniem.

Jak pamiêtamy, zw³oki Nieznanego ¯o³nie-
rza zosta³y wziête z pobojowiska lwowskiego
w drodze konkursu kilkunastu najwa¿niejszych
pobojowisk polskich I wojny �wiatowej. Trumnê
ze zw³okami � jedn¹ z trzech wystawionych �
wskaza³a pani Stefania Zarugiewiczowa, matka

poleg³ego pod Zadwórzem, lecz nie zidentyfiko-
wanego (patrz CL 3�4/95).

Grób Nieznanego ̄ o³nierza zosta³ urz¹dzo-
ny w Warszawie w arkadowym podcieniu Pa³a-
cu Saskiego. Pa³ac uleg³ zburzeniu w czasie
II wojny, jednak szczê�liwym trafem osta³ siê ów
podcieñ z dekoracj¹ rze�biarsk¹ Stanis³awa
Ostrowskiego, po wojnie odnowion¹ (dochodz¹
s³uchy, ¿e ca³y pa³ac ma byæ wkrótce odbudo-
wany). Ocala³ równie¿ pomnik Marsza³ka Pi³-
sudskiego, wykonany przez Ostrowskiego,
i przed paru laty ustawiono go przed Belwede-
rem. Stanis³aw Ostrowski jest tak¿e autorem
pomnika W³adys³awa Jagie³³y w nowojorskim
Central Parku.

Wybitny rze�biarz polski, Stanis³aw Ostrow-
ski (1879�1947), urodzony w Warszawie, po-
chodzi³ z rodziny lwowskiej i we Lwowie siê wy-
chowywa³. By³ synem równie¿ rze�biarza, Kazi-
mierza (1848�80), urodzonego we Lwowie, ale
jego rodzina wywodzi³a siê z Doliny.
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Panie Prezesie, s³uchaj¹c pana, pomy-
�la³em, ¿e nie uda³oby siê panu ukryæ kre-
sowego pochodzenia!

Jestem rdzennym lwowianinem! Uro-
dzi³em siê we Lwowie w 1923 roku i tam
spêdzi³em m³odo�æ. I pewnie gdyby nie
wojna, mieszka³bym tam do dzi�. W 1939
roku ukoñczy³em gimnazjum i zda³em
tzw. �ma³¹ maturê�. Zosta³em przyjêty do
liceum humanistycznego. To by³o IX Gim-
nazjum i Liceum im. Jana Kochanowskie-
go przy ul. Chocimskiej, nieopodal ko-
�cio³a �w. El¿biety. Po wybuchu wojny
do Lwowa wkroczyli sowieci. Naukê kon-
tynuowa³em, ale ju¿ nie w polskiej szko-
le, ale typu sowieckiego. Tam te¿, w 1941
roku, zda³em maturê.

Czy ju¿ od m³odzieñczych lat by³ pan
zwi¹zany z polskim podziemiem?

Rzeczywi�cie, bo od samego pocz¹t-
ku sympatyzowa³em z ruchem narodo-
wym. Pracê konspiracyjn¹ rozpocz¹³em
w 1937 roku...

Nie pomyli³ pan dat?! Przecie¿ wojna
rozpoczê³a siê we wrze�niu 1939 roku!

Nie, proszê pana, to by³y czasy rz¹-
dów sanacyjnych. Stronnictwo Narodo-
we by³o wtedy �le widziane. Poza tym
w szko³ach nie mo¿na by³o zak³adaæ in-
nych organizacji poza harcerstwem i So-
dalicj¹ Mariañsk¹. Ja wtedy wst¹pi³em
do nielegalnej Narodowej Organizacji
Gimnazjalnej, tzw. �NOGA�. Sk³adali�my
przysiêgê, ¿e wszystko utrzymamy w ta-
jemnicy, ¿e niczego nie zdradzimy... Rów-
nie¿ w gimnazjum pe³ni³em funkcjê pre-
zesa Sodalicji Mariañskiej. Tak wiêc od
samego pocz¹tku by³em bardzo �ci�le
zwi¹zany z ruchem narodowo-katolickim.

Z kapitanem
Janem Sur¹
prezesem Ogólnopolskiego
Okrêgu ¯o³nierzy Armii Krajowej
Obszaru Lwowskiego im. �Orl¹t
Lwowskich� �wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK
rozmawia Janusz M. Paluch

Wracaj¹c do masakry w wiêzieniach.
Opowiada³ Marian Kotula, kolega brata, ¿e
w sobotê po po³udniu odwa¿y³ siê wej�æ do
wiêzienia przy £¹ckiego. Nie by³o nikogo,
wszêdzie wala³y siê trupy. Posuwaj¹c siê
w g³¹b budynku, natrafi³ na zamkniête drzwi.
Uchyli³ je i w³os zje¿y³ mu siê na g³owie.
Naprzeciw, za biurkiem spa³ enkawudysta.
G³owê w czapce z niebieskim denkiem opar³
na z³o¿onych rêkach. Marian ba³ siê poru-
szyæ, aby go nie obudziæ, sta³ jak wryty, d³u-
go � póki nie dostrzeg³, ¿e tamten �pi jak
zabity, bo jest zabity � ¿e wydaje siê mar-
twy, bo jest martwy. Prawdopodobnie �pi¹-
cego ukatrupi³ �towarzysz broni� rutynowym
strza³em w potylicê.

Trup kata w�ród ofiar kata...
Przez ca³e tygodnie Niemcy usuwali cia-

³a. Odór wype³nia³ ulice, z Brygidek dociera³
a¿ do nas na Szumlañskich.

W 1944 czuli�my go znów � z drugiej
strony miasta.

Sam pocz¹tek dokoñczenie ze s. 8

z tamtych czasów pracownika � Iwana. Wi-
taj¹c siê ze mn¹, chcia³ mnie poca³owaæ
w rêkê. I wtedy pomy�la³em, ¿e je¿eli moja
¿ona nie zosta³a deportowana ze Lwowa
w g³¹b ZSRR � klasyfikowa³a siê przecie¿
wed³ug ówczesnych kryteriów do �pomiesz-
czików� � to g³ównie dlatego, ¿e ca³y perso-
nel ³a�ni, której by³em dyrektorem, prawdo-
podobnie nie powiedzia³ na mnie jednego
z³ego s³owa.

Dosz³o oczywi�cie do spotkania z Toñ-
kiem, którego odwiedzi³em w Londynie
w 1978 r. Có¿ to by³o za spotkanie...

Tadeusz Stec

1 Toñcio, czyli Henryk Vogelfanger (który w An-
glii zmieni³ nazwisko na Barker), zmar³ w cza-
sie krótkiego pobytu w Warszawie w 1990 r.,
prochy pochowane w Londynie.

2 Stanis³aw Wasiuczyñski zmar³ w Krakowie
w 1995 r.

3 O Niemirowie pisali�my w CL 2/04.
4 Tadeusz Fabiañski zmar³ w Krakowie w 1972 r.
5 Patrz przypis 1.
6 Stanis³awa Kondolewiczowa z Wajdów, zmar-

³a w Krakowie w 1990 r.
7 1989 r. Nazwa nieco pó�niej rozszerzona na

Towarzystwo Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po-
³udniowo-Wschodnich.
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Czyli konspiracyjna dzia³alno�æ w podzie-
miu nie by³a dla pana czym� nowym, tyle ¿e
przeciwnik by³ daleko niebezpieczniejszy.

To prawda. Po wkroczeniu 1939 roku
wojsk sowieckich do Lwowa nie zaprzesta-
³em dzia³alno�ci. Niejako automatycznie
w³¹czeni zostali�my w struktury organiza-
cyjne powo³anej ju¿ w okupacyjnej konspi-
racji przez Stronnictwo Narodowe organi-
zacji �Wyzwolenie�. Pocz¹tkowo zajmowali-
�my siê zbieraniem pozostawionej przez
¿o³nierzy broni, któr¹ gromadzili�my w wie-
lu punktach zbornych. Zak³adali�my, ba �
byli�my pewni, ¿e ta broñ mo¿e siê kiedy�
przydaæ. Kiedy w 1941 roku do Lwowa
wkroczy³y wojska niemieckie, te¿ nie zaprze-
stali�my dzia³alno�ci konspiracyjnej. Z or-
ganizacji �Wyzwolenie� przeszed³em do
Narodowej Organizacji Wojskowej � NOW,
która w 1942 roku zosta³a scalona z Armi¹
Krajow¹. Nazywa³a siê �NOWAK�! W tej or-
ganizacji ukoñczy³em kurs szko³y podcho-
r¹¿ych rezerwy, uzyskuj¹c w 1943 roku sto-
pieñ kaprala podchor¹¿ego. NOW, dzia³aj¹-
ca w ramach AK, posiada³a pewn¹ samo-
dzielno�æ, polegaj¹c¹ na tym, ¿e mo¿na by³o
podejmowaæ dzia³alno�æ polityczn¹ w ra-
mach Stronnictwa Narodowego. Wiadomo
by³o bowiem, ¿e Armia Krajowa to si³y zbroj-
ne Polski Podziemnej, które polityk¹ siê nie
zajmuj¹. W tym czasie we Lwowie powsta³a
organizacja m³odzie¿owa przy Stronnictwie
Narodowym � M³odzie¿ Wielkiej Polski. Od
samego pocz¹tku by³em cz³onkiem tej or-
ganizacji, a od roku 1944 by³em jej kierow-
nikiem organizacyjnym.

To musia³a byæ bardzo wa¿na, ale i nie-
bezpieczna funkcja. Opowiada pan o tamtych
trudnych przecie¿ czasach w taki sposób, ¿e
nie czuje siê atmosfery grozy...

No oczywi�cie! Wtedy nikt siê nad nie-
bezpieczeñstwem nie zastanawia³. A dzisiaj?
Dzisiaj grozê tamtych lat pokry³a patyna
czasu... Tak wiêc w taki sposób dotrwali�my
do 1944 roku, kiedy wszyscy wziêli�my
udzia³ w Akcji �Burza�. Prawdê mówi¹c,
w dzielnicy ��ródmie�cie�, gdzie ja praco-
wa³em, dzia³a³y cztery plutony NOW. I my
w³a�ciwie opanowali�my ca³e miasto! Poli-
technikê � gdzie mieli�my placówkê, ratusz,
okolice katedry ³aciñskiej... Tak, ¿e sowieci
wkraczaj¹c do Lwowa 27 lipca, weszli do
miasta, które obwieszone by³o polskimi bia-
³o-czerwonymi flagami. Na ulicach znajdo-
wa³o siê mnóstwo ¿o³nierzy AK z opaskami
bia³o-czerwonymi na ramionach. Prawdê
mówi¹c, w tych pierwszych chwilach sowie-
ci zachowywali siê bardzo przyzwoicie.
Dziêkowali, ¿e tylko dziêki nam mogli tak
b³yskawicznie zdobyæ Lwów.

Brzmi to nieprawdopodobnie! Dlaczego?
Poniewa¿ do Lwowa wkroczy³y oddzia³y

zmotoryzowane, nie maj¹c w zapleczu ¿ad-
nej piechoty! Wobec tego skorzystali z po-
mocy AK, która tê piechotê da³a. I w³a�nie
dziêki tej piechocie, która przecie¿ dosko-
nale zna³a teren, na którym odbywa³y siê
dzia³ania wojenne, mogli tak szybko i�æ do
przodu, wypieraj¹c Niemców. Gdyby wpadli
czo³gami do Lwowa, chyba niewiele by
zdzia³ali. Niemcy byli jeszcze do�æ silni.
A i Lwów ucierpia³by o wiele bardziej.

Jednak ta sympatia sowietów do was do�æ
szybko siê chyba skoñczy³a?

Rzeczywi�cie. Po tych piêknych przyja-
znych uk³adach, jakie wytworzy³y siê miê-
dzy sowietami a nami, na trzeci dzieñ do
Lwowa wkroczy³o NKWD. I wszystko siê
skoñczy³o. Natychmiast aresztowano ko-
mendanta genera³a Filipkowskiego oraz ca³¹
komendê. I rozpoczê³o siê te¿ wy³apywanie
¿o³nierzy AK... Zreszt¹ we Lwowie by³o to
do�æ ³atwe, bo przecie¿ by³a tam do�æ spo-
ra grupa Ukraiñców. My�my ich przed woj-
n¹ nazywali Rusinami, oni te¿ u¿ywali takiej
nazwy. Zmiana nazewnictwa pojawi³a siê,
kiedy zaczê³y siê mordy na Polakach, kiedy
powsta³a UPA (Ukraiñska Powstañcza Ar-
mia). Nie bêdê jednak na ten temat siê wy-
powiada³, bo ja dzia³a³em we Lwowie i nie
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bra³em udzia³u w walkach z bandami UPA,
ale przecie¿ wiadomo, ile wsi polskich zo-
sta³o przez nich spalonych, ile tysiêcy Pola-
ków przez nich wymordowanych i to w jak
bestialski sposób. Wróæmy jednak do Lwo-
wa... To w³a�nie Ukraiñcy pomagali w tym
polowaniu na ¿o³nierzy AK. I tylko wskazy-
wali: ten chodzi³ z opask¹! To wystarczy³o!

Pana te¿ nie minê³o aresztowanie...
Mnie aresztowali 6 sierpnia. I to w bar-

dzo dziwny sposób. Ukrywa³em siê, jak
wszyscy, którzy mogli obawiaæ siê areszto-
wania. Przebywa³em w mieszkaniu, do któ-
rego niby przypadkowo � jak mówili, w po-
szukiwaniu mieszkania � wesz³o dwóch ofi-
cerów NKWD. Krêcili siê po pokojach. Je-
den z nich otworzy³ szafê i z mojej marynarki
wyj¹³ �S³owo Polskie�, naj�wie¿szy numer
z 4 sierpnia. Na pierwszej stronie by³ artyku³
�W »oswobodzonym« Lwowie� opisuj¹cy
wszystkie aresztowania Polaków. Oczywi-
�cie zosta³em zatrzymany, przes³uchiwali
mnie. Pytali sk¹d mam gazetê, od kogo
dosta³em i tak ca³y czas... Wymy�li³em hi-
storyjkê, ¿e w ka¿d¹ niedzielê o 9 rano pod
ko�cio³em Marii Magdaleny spotykam nie-
znajomego faceta, od którego otrzymujê
�wie¿e egzemplarze gazety. Proszê sobie
wyobraziæ, ¿e wypu�cili mnie, pod warun-
kiem ¿e wska¿ê im osobê, która kolportuje
pismo. Celowo wybra³em tê godzinê, bo
z ko�cio³a po �dziewi¹tówce� zawsze wy-
chodzi³y t³umy ludzi. Wiedzia³em, ¿e wtedy
jest szansa ucieczki, ¿e w tym t³umie ludzi
wychodz¹cych z ko�cio³a mogê siê zgubiæ.
I uda³o siê! Natychmiast te¿ wyjecha³em ze
Lwowa, ¿eby zej�æ im z oczu. W koñcu pro-
tokó³ spisali i wiedzieli, jak wygl¹dam. Na
pewno mnie szukali. Tak nag³y wyjazd spo-
wodowa³, ¿e nie mia³em szansy spotkania
siê z kolegami, ¿eby dostaæ kontakty do
le�nych oddzia³ów, które ze Lwowa zosta³y
przerzucone przez San na Rzeszowszczy-
znê. Do pa�dziernika by³em po drugiej stro-
nie, za Sanem. Oczywi�cie przez granicê
przejecha³em sowieckim wozem nielegalnie.
Wódka by³a tam zawsze najlepszym doku-
mentem. Nie uda³o mi siê trafiæ do oddzia-
³ów le�nych. Z powrotem przez �zielon¹
granicê� wróci³em do Lwowa, gdzie nawi¹-
za³em ponownie kontakty i wróci³em do
dzia³alno�ci konspiracyjnej. I tak by³o do
maja 1945 roku. Wtedy ponownie zosta³em
aresztowany na ulicy. Na szczê�cie uda³o

mi siê ponownie uciec. Wtedy definitywnie
postanowi³em wyjechaæ. Grunt pali³ siê pod
nogami. Nie mia³em co je�æ ani pieniêdzy
na utrzymanie. Pracy te¿ nie by³o.

Wtedy zaczyna siê pañski krakowski okres
¿ycia?

Tak. Przez zielon¹ granicê, nielegalnie
dotar³em do Przemy�la. Tam otrzyma³em
fa³szywe dokumenty, a wiêc kartê ewaku-
acyjn¹ ze Lwowa, któr¹ sam musia³em wy-
pe³niæ, oraz przepustkê wydan¹ przez ko-
mendê w Krakowie. Wychodzi³o na to, ¿e
niby do Przemy�la jecha³em w sprawach
rodzinnych z Krakowa. I dziêki tym doku-
mentom 16 maja znalaz³em siê w Krakowie.
Tym razem zna³em ju¿ adresy, pod które
mia³em siê zg³osiæ. Nawi¹za³em kontakt ze
Stronnictwem Narodowym i Komitetem Ziem
Wschodnich. Od razu te¿ przyst¹pi³em do
wspó³pracy z nimi. Zacz¹³em te¿ pracê
w firmie Bata przy ul. Floriañskiej. By³ to
sklep obuwniczy. Pracowa³em tam i na po-
lecenie w³adz Stronnictwa Narodowego
stworzy³em w tamtym miejscu punkt kon-
taktowy. To by³o doskona³e miejsce! Blisko
dworca i przewija³a siê masa ludzi. By³ to
czas, kiedy do Krakowa przyje¿d¿a³o wiele
osób ze Lwowa, którzy docierali do nas bez
¿adnych dokumentów. Ja mia³em bezpo-
�redni kontakt z biurem legalizacuj¹cym do-
kumenty. Bra³em dane personalne od ludzi,
fotografie i wytwarzali�my im nowe doku-
menty, na podstawie których mogli rozpo-
cz¹æ nowe i legalne ¿ycie. I tak by³o do 3
grudnia 1946 roku. Tego dnia zosta³em
aresztowany przez funkcjonariuszy Urzêdu
Bezpieczeñstwa. Zosta³em przez kogo� �za-
sypany�. Nie wytrzyma³, za³ama³ siê i po-
wiedzia³ na przes³uchaniu, co wiedzia³! Dwa
miesi¹ce siedzia³em w wiêzieniu przy Placu
Inwalidów. Kiedy zakoñczyli �ledztwo, prze-
wie�li mnie na Montelupich. Zadziwiaj¹ce
dla mnie by³o to, ¿e byli doskonale poinfor-
mowani o naszej dzia³alno�ci. Wszystko
wiedzieli! W maju 1947 roku odby³a siê roz-
prawa. Prokurator ¿¹da³ 7 lat wiêzienia za
prowadzenie punktu kontaktowego i fa³szo-
wanie dokumentów. Ale ja mia³em niesa-
mowite szczê�cie! Zreszt¹ nie opuszcza³o
mnie ono przez ca³¹ wojnê! Okaza³o siê, ¿e
sekretarzem Okrêgowego S¹du Wojskowe-
go w Krakowie by³ ojciec kole¿anki mojej
¿ony ze Lwowa. Razem chodzi³y do szko³y
Królowej Jadwigi. Kiedy dosz³o do rozpra-
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wy, to tak pouk³ada³ wszystko, ¿e zosta³em
skazany na 5 lat i na mocy amnestii wy-
puszczony na wolno�æ. I w taki sposób skoñ-
czy³a siê moja konspiracyjna dzia³alno�æ.
W sklepie Bata pracowa³em do 1951 roku.
Pó�niej przeszed³em do pracy w Biurze
Projektów Przemys³u Skórzanego, gdzie
dotrwa³em do emerytury.

To zrozumia³e, by³ pan spalony!
Tak. Ale proszê sobie wyobraziæ, ¿e

pomimo tego, ¿e nie nara¿aj¹c siebie, nie
nara¿a³em innych na niebezpieczeñstwo,
kiedy w Instytucie Pamiêci Narodowej zaj-
rza³em do swojej opas³ej teczki, okaza³o siê,
¿e przez ca³y czas podlega³em obserwacji!
To niewiarygodne, jak oni siê bali!

W koñcu jednak przysz³y czasy powsta-
wania �Solidarno�ci� w 1980 roku i w koñcu
wolno�æ � rok 1989.

Ja nie dzia³a³em w �Solidarno�ci� w roku
1980. Tak siê z³o¿y³o, ¿e kiedy powstawa³a
�Solidarno�æ� w moim zak³adzie pracy, ja
by³em na urlopie. Kiedy wróci³em, w³adze
�Solidarno�ci� by³y ju¿ wybrane i pracowa³y.
Jak ja zobaczy³em, kto siê tam wepcha³...
Ja z nimi nie mog³em byæ w jednej organi-
zacji. Ale w 1989 roku, kiedy powsta³o Sto-
warzyszenie ¯o³nierzy AK w Krakowie, na-
wi¹za³em z nimi kontakt, który trwa do dzi�.

Przecie¿ to pana zas³uga, ¿e w Krakowie
powsta³o ko³o ¿o³nierzy AK obszaru �Lwów�.

Nie do koñca tak by³o. W 1991 roku
w Krakowie istnia³o ju¿ �rodowisko ¿o³nie-
rzy AK obszaru lwowskiego, które podlega-
³o Okrêgowi �Ma³opolska� �wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. Z Zarz¹du G³ówne-
go �Z¯AK dociera³y do nas sygna³y, aby
za³o¿yæ �Okrêg Lwowski�. W takiej sytuacji
przej¹³em inicjatywê i doprowadzi³em do po-
wo³ania w ramach naszego zwi¹zku �Okrê-
gu Lwowskiego�. W grudniu 1991 roku do-
sz³o do pierwszego organizacyjnego spo-
tkania we Wroc³awiu. Dlaczego tam? We
Wroc³awiu mieszka najwiêcej Lwowiaków
i jest tam najprê¿niejsze �rodowisko. Na tym
spotkaniu powo³ali�my Ogólnopolski Okrêg
Lwowski ¯o³nierzy AK, a mnie wybrano na
jego prezesa. I trzeba by³o zaj¹æ siê spra-
wami organizacyjnymi. Spotkania, zebrania,
korespondencja. Nawi¹za³em kontakty z ju¿
istniej¹cymi �rodowiskami, a to w Bielsku-
-Bia³ej, Gliwicach, Rzeszowie, Warszawie,
Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie. W maju
1992 roku ZG �Z¯ AK powo³a³ w swych

strukturach ju¿ oficjalnie nasze �rodowisko.
Okrêg bez ziemi! W Zarz¹dzie G³ównym tak
nazywaj¹ te nasze wschodnie okrêgi � Wil-
no, Nowogródek, Polesie, Wo³yñ, Lwów, Sta-
nis³awów, Tarnopol � �okrêgi bez ziemi�! No
rzeczywi�cie nie mamy tej ziemi! A dalsze
dzia³ania doprowadzi³y do tego, ¿e teraz
w ramach naszego okrêgu w ca³ej Polsce
istnieje 12 �rodowisk! W sumie mamy jesz-
cze ponad 400 cz³onków! Ale nas ci¹gle uby-
wa... Nie ma miesi¹ca, ¿eby kto� nie od-
szed³...

Jakie g³ówne cele postawili�cie przed or-
ganizacj¹?

Przede wszystkim wype³nienie wszyst-
kich bia³ych plam w historii, by wype³niæ nie-
obecno�æ AK w dziejach Lwowa. Powo³ali-
�my w naszym okrêgu zespó³ redakcyjno-
-wydawniczy najpierw Biuletynu Informacyj-
nego Okrêgu Lwowskiego, a pó�niej powsta³
Zespó³ Wydawniczy Biblioteki Historycznej
Lwowskiego Okrêgu AK. Biuletyny wydaje-
my ju¿ 15 lat! Zaczêli�my te¿ wydawaæ ksi¹¿-
ki � 17 tomów! I w tym miejscu muszê wspo-
mnieæ naszego historyka prof. dr hab. in¿.
Jerzego Wêgierskiego. To jest jego wielka
zas³uga. On jest autorem 9 tomów! Prof.
Wêgierski zosta³ aresztowany w 1946 roku,
odsiedzia³ 10 lat w ³agrach sowieckich.
Wróci³ do kraju i z benedyktyñsk¹ dok³ad-
no�ci¹ zacz¹³ je�dziæ po Polsce, odwiedzaæ
¿o³nierzy AK, o których wiedzia³ i zbiera³ ma-
teria³y. Od samego pocz¹tku nawi¹zali�my
te¿ kontakt z ko�cio³em pw. �w. Jadwigi
w Krakowie na Krowodrzy. Tam zbudowali-
�my Panteon Narodowy ̄ o³nierzy Armii Kra-
jowej. Ostatnio ods³onili�my tablicê po�wiê-
con¹ p³k Tomaszowi Matuszewskiemu. On
jest bardzo znanym bohaterem Armii Krajo-
wej we Lwowie. By³ komendantem dzielnicy
�ródmie�cie, potem dowódc¹ oddzia³ów
�Warta� na Rzeszowszczy�nie, które prze-
sz³y tam ze Lwowa. Szed³ na odsiecz War-
szawie! Zostali rozbrojeni. Ale dziêki jego
umiejêtno�ciom i pomys³owo�ci, potrafili
wydostaæ siê z okr¹¿enia. I proszê sobie
wyobraziæ, ¿e on swoich ludzi wywióz³ do
Niemiec jako g³uchoniemych Greków, którzy
byli tutaj w obozach niemieckich i po wojnie
wracali do domu! Za³atwi³ to z misj¹ francu-
sk¹ i przez Czechos³owacjê uda³o im siê
wymkn¹æ spod re¿ymu sowieckiego. Dot¹d
umie�cili�my tam 44 tablice pami¹tkowe
naszych lwowskich ¿o³nierzy, genera³ów,
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oficerów, ró¿nych bohaterów. W roku 2002
w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie otwo-
rzyli�my sta³¹ ekspozycjê �Obszar lwowski
ZWZ AK�. Udostêpnili�my nasze dokumen-
ty Instytutowi Pamiêci Narodowej, Radzie
Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa Na-
rodu Polskiego w Warszawie, w koñcu Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.

W jaki sposób uda³o siê prof. Wêgierskie-
mu zebraæ te materia³y? Przecie¿ ludzie ca³y
czas siê ukrywali. Nie ujawniali siê bardzo
d³ugo!

Tak, to prawda. Nie ujawniali siê. S¹ tacy,
którzy do dzi� siê nie ujawnili. Prof. Wêgier-
ski mia³ swoje kontakty. Pracowa³ w Instytu-
cie Kolejnictwa w Katowicach, dziêki czemu
móg³ bez wiêkszych obci¹¿eñ finansowych
poruszaæ siê po Polsce. Ludzie, do których
dotar³, kiedy tylko nabierali do niego zaufa-
nia, przekazywali mu kolejne kontakty. Prze-
cie¿ on nie by³ obcym cz³owiekiem, sam siê
wywodzi³ z tego �rodowiska. A poza tym,
ka¿dy co� przekaza³, to informacjê, to foto-
grafiê, albo jaki� dokument. Powstawa³a
swoista uk³adanka!

Powiedzia³ pan, ¿e jeste�cie �okrêgiem bez
ziemi�. Ale przecie¿ ta ziemia istnieje, tak samo
jak i miasto Lwów. Czy odwiedzaj¹ pañstwo
tamte strony?

Ale¿ naturalnie! Systematycznie wysy-
³amy do Lwowa 60 egzemplarzy naszych
biuletynów. Byli�my te¿ jednym z g³ównych
sponsorów Polskiego Radia Lwów. W 1993

roku zorganizowali�my olbrzymi¹ zbiórkê
pieniêdzy na pomoc dla Lwowiaków, które
przekazali�my pó�niejszemu biskupowi Kier-
nickiemu. Za naszym po�rednictwem syn
genera³a Langnera � genera³ Langner by³
przecie¿ dowódc¹ obrony Lwowa w 1939
roku � dwukrotnie przesy³a³ z USA trans-
porty odzie¿y do Lwowa. Jako organizacja
nie mamy na te cele ¿adnych pieniêdzy, tak
wiêc wszystko zdobywali�my sami. Je�li
potrzebne by³y pieni¹dze, to pochodzi³y
z naszych prywatnych bud¿etów.

Czy jako organizacja kombatancka nawi¹-
zujecie kontakty z m³odzie¿¹, ze szko³ami?

To jest nasza bol¹czka. Bardzo trudna
i smutna sprawa. Jakkolwiek by na to nie
spojrzeæ, dzia³amy na obcym dla siebie te-
renie. Nie mieli�my znajomych, nie mieli-
�my doj�cia do szkó³. Tym bardziej ¿e ju¿
wcze�niej wszystkie zainteresowane szko³y
nawi¹za³y kontakty z okrêgiem �Ma³opolska�.
Tu w grê te¿ wchodzi patriotyzm lokalny.
Poza tym, kiedy mogli�my zacz¹æ dzia³aæ,
nasze dzieci by³y ju¿ doros³e. Nie sprostali-
�my temu zadaniu... My jeste�my ju¿ na
wymarciu... �rednia wieku w naszym kole
przekroczy³a 80 lat! Ile lat jeszcze bêdziemy
¿yæ? Chcieliby�my, by kto� po nas przej¹³
schedê. Ale nie mamy komu przekazaæ!
Bolejemy nad tym, ale i nic nie jeste�my
w stanie na to poradziæ. Pozostaj¹ muzea,
archiwa i biblioteki...

Serdecznie dziêkujê panu za rozmowê.

Archiwum

Dramaty
II wojna �wiatowa uczyni³a wiele krzywd

Polakom, nigdzie jednak nie dotknê³o to
ca³ej spo³eczno�ci, tak jak na Ziemiach
Wschodnich. Oto jeden z �ma³ych� drama-
tów, opisanych przez Ewê Junczyk-Zio-
meck¹ w artykule Hamtramck w �Tygodni-
ku Powszechnym� 37/87.

Romana Konieczna, ¿o³nierz Armii Kra-
jowej ze Lwowa, by³a aresztowana przez
gestapo z 16-letnim synem. Syna zabili na
jej oczach, a j¹ z kilkumiesiêczn¹ córk¹
wtr¹cili do wiêzienia za przynale¿no�æ do

AK. Kiedy dziewczynka mia³a 2 lata, ge-
stapo odebra³o dziecko pani Koniecznej,
a j¹ sam¹ wys³ano do obozu koncentra-
cyjnego w Ravensbrück. Po wojnie wyl¹-
dowa³a w Detroit, ale poszukiwania córki
kontynuowa³a przez wiele lat. Wreszcie
krewni z Polski odnale�li j¹ w Bystrzycy
K³odzkiej, lecz zaadoptowan¹ ju¿ przez
obcych ludzi. Na wiadomo�æ, ¿e prawdzi-
wych rodziców ma w USA, nie zdecydo-
wa³a siê na przyjazd, tylko prosi³a pañstwa
Koniecznych, aby nie komplikowali jej ¿y-
cia i nie starali siê jej zobaczyæ w Polsce.

Mo¿na zrozumieæ problem niem³odej
ju¿ dzi� kobiety, 2-letniej dziewczynki z lat
1940., o wiele jednak trudniej poj¹æ brak
zrozumienia przez ni¹ nieporównywalne-
go dramatu jej matki.
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Ojczyzna nasza, ziemia ukochana
W trzydziestym dziewi¹tym ca³a krwi¹ zalana.
Nie do�æ, ¿e Polskê na pó³ rozerwali,
Jeszcze Polaków na Sybir zabrali.

Dziesi¹ty luty1 bêdziem pamiêtali,
Przyszli Sowieci gdy�my jeszcze spali
I nasze dzieci na sanie usadzili,
Na g³ówn¹ stacjê nas poodwozili.

O, straszna chwila, o, straszna godzina
Rodz¹ca bólów swoich zapomina
Ale nam onej nie zapomnieæ chwili,
Gdy nas w ciemny wagon jak w trumnê

wsadzili.

O, ¿egnaj Polsko, ¿egnaj chato mi³a,
O, ¿egnaj ziemio, która� nas karmi³a.
¯egnaj s³oneczko i gwiazdy z³ociste
My odje¿d¿amy ze ziemi ojczystej.

Dni trzy polsk¹ ziemi¹-�my jechali
Choæ my j¹ tylko przez szparê2 ¿egnali
Pi¹ty dzieñ sowiecka maszyna ryknê³a
Jakby sztyletem ka¿dego przeszy³a3.

Mijaj¹ doby, tygodnie mijaj¹.
Raz na dzieñ chleba i wody nam daj¹.
Mijamy Rosjê i góry Uralu
I wci¹¿ jedziemy i dalej i dalej.

Czwartego marca stanê³a maszyna
Ju¿ inny transport z nami siê zaczyna.
Jedziemy autem, a potem saniami,
Przez �nie¿ne tajgi, rzekami, lasami.

O, smutna by³a nasza karawana,
Kipiatoku z chlebem dali nam co rana.
Dzieci zmarzniête z sani wypadaj¹,
A na noclegach umarli zostaj¹.

O, Polska, nasza ziemio, nasza �wiêta,
Godziwi Twoje syny! Godziwi Twoje orlêta!
Dzisiaj w sybirskie tajgi przyjecha³y,
Czy Ciebie kiedy bêd¹ ogl¹da³y4?

S³oneczko z³ote smutno nas wita³o,
Gdy do baraku rano zagl¹da³o.
Dwie bia³e skrzynki sosnami ubrane
Nad nimi matki klêcz¹ zap³akane5

Jeste�my sami; stra¿ nas zostawi³a,
Bo có¿ tu bêdzie ko³o nas robi³a.
�wiat nam zamknêli, wszêdzie lasy, drzewa,
Nawet ptaszyna tu nie �piewa6.

LIST LEKARZA
Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum, KATEDRA PSYCHIATRII
Kraków, dnia 28 kwietnia 1997

Pan Edward Jab³onka, Przewodnicz¹cy ds. Opieki Spo³.
Zwi¹zek Sybiraków, Zarz¹d G³ówny, Warszawa

Na pro�bê Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Sybiraków w Warszawie o�wiadczam, co
nastêpuje:

Katedra Psychiatrii CM UJ w Krakowie od 1959 roku prowadzi badania nad stanem
zdrowia by³ych wiê�niów hitlerowskich obozów koncentracyjnych.

Od 1989 r. podjêli�my te¿ badania osób wywiezionych w latach 1939�1956 do Zwi¹z-
ku Radzieckiego. Badania te obejmuj¹ ³agierników, wiê�niów, deportowanych i dzieci
urodzone w tym okresie. Wszystkie badania wykazuj¹, i¿ d³ugotrwa³e przebywanie
w stanie stresu, w lêku, w fatalnych warunkach higienicznych, czêsto w g³odzie i zimnie,
poczuciu sta³ego zagro¿enia, wywo³uje nieodwracalne zmiany psychiczne i fizyczne.

W stanie psychicznym u osób tych góruj¹: depresja, przedwczesne starzenie siê,
stany lêkowe. Wiele z tych osób cierpi równie¿ na gru�licê, choroby uk³adu kr¹¿enia,

Agnieszka Ciesielka

Piosenka z Sybiru

List prof. A. Szymusika, którego kopiê niedawno otrzyma-
li�my, ma bliski zwi¹zek z wierszem zamieszczonym po-
wy¿ej. Warto ten list poznaæ i zapamiêtaæ.
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Mróz, wielka zima, w lesie ciê¿ka praca,
G³ód i têsknota bardzo nas przygniata.
Tyfus okrutny w�ród ludzi siê szerzy,
Co dzieñ to wiêcej pod sosnami le¿y.

Choæ przysz³a wiosna, s³oñce zaja�nia³o,
Lecz u nas wcale nie powesela³o7.
Tylko po lesie s³ychaæ g³os ptaszêcy.
O, Jezu Chryste w Ogrójcu mdlej¹cy.

Królowo Polski zlituj siê nad nami,
Nad polsk¹ ziemi¹ i nad Polakami,
Powróæ nas, powróæ do Ziemi Ojczystej,
Polski Królowo, Panienko Przeczysta.

Opisa³am przy pracy w piekarni, a wieczora-
mi po cichu �piewali�my tê pie�ñ p³yn¹c¹ ze sp³a-
wem drzewa przez rzeki Sojmê, Birusê, Lenê
i Angarê do Jeniseju. Wzd³u¿ tych rzek mieszkali
Polacy i �piewa³ j¹ ca³y Sybir.

Ciesielka Agnieszka
czerwiec, rok 1940,

Kalucza, Szytkiñski Lespramchoz,
Krasnojarski Kraj, ob³ast Irkucka

choroby przewodu pokarmowego, go�ciec stawowy, choroby endokrynne. Typowe s¹
równie¿ zmiany psychoorganiczne wywo³ane urazami czaszkowo-mózgowymi, zatru-
ciami, chorobami zaka�nymi, czy te¿ g³odem i zimnem.

Objawy te nazywane pocz¹tkowo astenia progressiva lub KZ-Syndrom, znane s¹
obecnie jako zespó³ przewlek³ego stresu i znajduj¹ siê we wszystkich miêdzynarodo-
wych klasyfikacjach.

Jako przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Komisji ds. Inwalidztwa Wojennego, powo-
³anej w 1993 r., wyrazi³em pogl¹d, i¿ nie jest mo¿liwe 50 lat po wojnie ustalenie, w jakim
stopniu aktualny stan zdrowia jest wynikiem prze�ladowañ czy chorób doznanych
w czasie deportacji, w jakim � skutkiem wieku i chorób w okresie powojennym.

Nadal uwa¿am, i¿ bardziej celowe by³oby przyznanie inwalidztwa wojennego wszyst-
kim osobom, które dozna³y represji i posiadaj¹ uprawnienia kombatanckie, ni¿ badanie
ich przez komisje ZUS. Badania takie s¹ praco- i czasoch³onne, drogie, czêsto bardzo
uci¹¿liwe dla samych badanych, a niekiedy nawet obra¿aj¹ce dla poszkodowanych.

Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii dla Doros³ych CM UJ
Prof.dr hab. Adam Szymusik

Nasz komentarz: Ile dziesi¹tek tysiêcy osób bestialsko potraktowanych przez so-
wieckiego okupanta i system stalinowski nie mog³o przez 30 lat (1959�1989) liczyæ
nawet na potraktowanie ich na równi z ofiarami prz�ladowañ hitlerowskich? Ile w tym
czasie zmar³o w cierpieniach i PRL-owskim poni¿eniu?

WYJA�NIENIA AUTORKI (wg odsy³aczy)

1. 10 II 1940, 2. Wicek wypali³ dziurê w drzwiach, 3. Bo�my ju¿ wiedzieli, ¿e jedziemy na Sybir,
4. Bardzo du¿o tam zosta³o, 5. Wicka synek i Dybczyñski ma³y, ostatni dzieñ w drodze zmarli, to�my
ich na miejscu pochowali, 6. G³uche lasy wiosn¹ o¿y³y, 7. Co dzieñ po kilka pogrzebów w wieczór.
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Ksi¹dz Mieczys³aw
by³ wielkim przyjacielem
Karola Wojty³y, kolejno
kleryka, ksiêdza, bisku-
pa, acybiskupa, kardyna-
³a, wreszcie Ojca �wiê-
tego. Ostatnio po�wiêci³
Mu swoj¹ kolejn¹ ksi¹¿-
kê � mo¿e najwa¿niej-
sz¹? � �Drugie ¿ycie Ka-
rola Wojty³y�. Nie od rze-
czy wiêc bêdzie, je¿eli
w³a�nie w CL poka¿emy
Autora tak¿e z naszej,
lwowskiej strony. Poni¿-
szy tekst ukaza³ siê
przed niewielu laty w kra-
kowskim �Dzienniku Pol-
skim� (niestety nie zapi-
sali�my daty ani numeru
� przepraszamy!). Czci-
godny Autor wyrazi³ zgo-
dê na przedruk felietonu
w naszym kwartalniku.

Ka¿dy ma swój raj. Mój raj to by³ Lwów.
Je�dzi³em tam na wakacje z moim rodzeñ-
stwem � z Toch¹, Zoch¹, Józkiem. Ciocia
Kasia mieszka³a w centrum, ciocia Hela,
Andzia, Rózia � na Lewandówce, stryjek
Wicek � na Pohulance, a stryjek Maksymi-
lian le¿a³ w grobie na Obroñców Lwowa.
Lwów to by³a gromada kuzynek i kuzynów,
zw³aszcza Gustek cioci Kasi, Maciek cioci
Heli, Zuzia i Janka stryjka Wicka.

To by³o buszowanie w malinach na Po-
hulance. To by³a zieleñ Parku Kiliñskiego,
roz�piewana g³osami ptaków, je¿d¿enie jego
alejkami na rowerach z góry i pod górê. Lody
na ulicy Akademickiej. Zdjêcie pod pomni-
kiem Mickiewicza. To by³a mroczna katedra
ormiañska, w której pob³yskiwa³a z³otem prze-
piêkna polichromia. Potem wraca³em do Kra-
kowa i koledzy �miali siê ze mnie, ¿e ja �
krakowiak zaci¹gam po lwowsku. A ja wra-
ca³em ca³y rozpromieniony jak Moj¿esz z góry
Synaj i czeka³em na nastêpne wakacje.

Ale tych ju¿ nie by³o. W 1939 roku przy-
sz³y z³e duchy i rozpêta³y wojnê. Zrujnowa³y
mój raj. W koñcu wypêdzi³y z niego wszyst-
kich krewnych. Oni przybyli do Polski jak wy-
gnañcy. I mnie nie by³o po co tam ju¿ je�dziæ.

A¿ kiedy�, w latach osiemdziesi¹tych,
przysz³a do zakrystii dziewczyna i poprosi-

³a, ¿ebym do jej miasta
przyjecha³ z wieczorem
autorskim. Spyta³em: �
Dok¹d? � Do Lwowa.
Zbarania³em: � Sk¹d wy
macie moje ksi¹¿ki? �
Zawsze jaka� ciotka co�
przywiezie � odpowie-
dzia³a z tajemniczym
u�miechem. Pojecha-
³em. Nie pozna³em mo-
jego raju. By³a ciê¿ka
zima. Na dworcu p³aka-
³a polska studentka, bo
nie dosta³a przepustki na
wyjazd do pobliskiego
miasteczka na niedzielê.
Ko�ció³ dominikañski by³
przerobiony na �galeriê
ateizmu�. W kioskach
mo¿na by³o tylko kupiæ
�Prawdê� i �Wiadomo-
�ci�. Z tym, ¿e jak mnie
obja�niono: � W �Praw-

dzie� nie ma wiadomo�ci, a w �Wiadomo-
�ciach� nie ma prawdy.

Na szczê�cie przetrwa³y oazy mojego
raju. W jednej z nich, dok¹d zaprowadzi³
mnie mój anio³, zamieszka³em. To by³ dom
przy Parku Jezuickim. Gdy chcieli�my po-
rozmawiaæ, wychodzili�my do pustego par-
ku, w którym megafony podawa³y rycz¹c
jakie� komunikaty.

By³a jeszcze druga oaza � to katedra
³aciñska z cudownym proboszczem, w któ-
rej w niedzielê siedzia³em od rana do wie-
czora i uczestniczy³em w mszach �wiêtych,
chrztach, pogrzebach, �lubach, a chór �pie-
wa³ na piêæ g³osów �Na stopniach Twego
upadamy tronu�. Niestety, mnie nie wolno
by³o koncelebrowaæ, pod groz¹, ¿e pro-
boszcz pójdzie do wiêzienia. Mówiono mi
na pociechê, ¿e antagonizmy polsko-ukra-
iñskie wygasaj¹, ale pojawi³ siê nowy wróg:
rusyfikacja. Pokazywano mi na dowód szyl-
dy sklepowe, pisane poo rosyjsku. Wyjecha-
³em po trzech dniach, bêd¹c przekonany,
¿e tam ju¿ nigdy nie powrócê. I powróci³em
� w osobie papie¿a odwiedzam katedrê or-
miañsk¹, ³aciñsk¹, greckokatolick¹. Znowu
chodzê po alejkach Parku Kiliñskiego. Po-
dziwiaj¹c Górê Zamkow¹, dobiegaj¹ mnie
g³osy bawi¹cych siê ze sob¹ dzieci, polskich
i ukraiñskich.W
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Ks. Mieczys³aw Maliñski

To by³
mój raj

fot. Renata Francuz
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Kontynuujemy prezentacjê tekstów histo-
rycznych, dotycz¹cych prapolsko�ci obsza-
ru po³o¿onego miêdzy górnym Sanem, gór-
nym Dniestrem i górnym Bugiem � ró¿nie
zwanego w ubieg³ym tysi¹cleciu: Ziemi¹
Czerwieñsk¹, Rusi¹ Czerwon¹, wojewódz-
twem ruskim, Ma³opolsk¹ Wschodni¹. Wcze-
�niej � poczynaj¹c od CL 1/03 � cytowali-
�my teksty profesorów Jerzego Nalepy,
Gerarda Labudy, Micha³a Parczewskiego,
a tak¿e rozwa¿ania (s³uszne!) architekta
Jana Sas Zubrzyckiego.

Poni¿szy tekst pochodzi z wydawnictwa
pod ww. tytu³em, Warszawa 1920 � ci¹g
dalszy zamie�cimy w nastêpnym numerze.
Poniewa¿ zosta³ opublikowany przed 85 laty,
starali�my siê uwspó³cze�niæ jego stylistykê
i pisowniê.

CO TO JEST �RU��?
Niniejsza rozprawka ma na celu wy-

kazanie, ¿e ziemia zwana powszechnie
p r z e z  n a s  s a m y c h  Rusi¹, by³a
polsk¹ od pocz¹tku � a pierwotnie wy-
³¹cznie � polsk¹. Zazwyczaj uwa¿amy siê
w kraju tym za ¿ywio³ osadniczy, przyby-
³y dopiero w drugiej po³owie XIV wieku,
za Kazimierza Wielkiego. Kiedy ju¿ chce-
my silnie zaakcentowaæ prawa nasze do
dawnego województwa ruskiego, wo³a-
my, ¿e�my te prawa zasiedli tam od sze-
�ciu wieków.

Pogl¹d taki jest ca³kiem mylny, a zro-
dzi³ siê... z nazwy kraju. �wiadectwa hi-
storyczne mówi¹ wyra�nie o pierwotnej
polsko�ci �Rusi Czerwonej�, a na czele
ich stoi najstarsza kronika ruska, tak
zwana kronika Nestora. Czytamy tam
wyra�nie pod rokiem 981:

Ide Wo³odimer k Lacham i zaj¹ hrady
ich Priemyszl, Czerweñ i iny hrady. Naj-
dawniejsza wiadomo�æ o kraju tym, i to
pochodz¹ca z najpowa¿niejszego �ród³a
ruskiego, �wiadczy dobitnie, ¿e W³odzi-
mierz kijowski (980�1015) zaj¹³ wymie-
nione grody Lachom, tj. zdoby³ je na Po-

lakach. Wbrew takiemu oczywistemu
�wiadectwu utar³o siê jednak, ¿e dopiero
od Kazimierza Wielkiego rozpoczyna siê
polski okres tego kraju; w k¹t Nestor, bo
jak¿e¿ mog³a byæ polsk¹ �Ru��? Tak to
s³ownictwo dzia³a mocno na umys³y. Pod
wp³ywem s³owa formuj¹ siê czêsto pojê-
cia, a z pojêæ � pogl¹dy! Oczywi�cie po-
winno byæ przeciwnie, a w ka¿dym razie
pojêcia i tym bardziej pogl¹dy powinny
byæ niezale¿ne od rzeczy tak umownej
jak terminologia. Metodyczna niedopusz-
czalno�æ takiego sposobu rozumowania
� ¿eby s³owu daæ pierwszeñstwo przed
dowodem faktu historycznego � oka¿e
siê jaskrawo na tym w³a�nie przyk³adzie.

Rus zwa³o siê plemiê skandynawskiego
ludu Swijów, które wyemigrowa³o nad Newê
i D�winê zachodni¹, nastêpnie na ca³e Po-
dnieprze i czê�æ Powo³¿a; zorganizowaw-
szy siê w zbrojne dru¿yny �Waregów�, stali
siê panami S³owiañszczyzny wschodniej pod
dynasti¹ Rurykowiczów. Od Rusów, ¿ywio-
³u panuj¹cego, przybra³o to pañstwo nazwê
Rusi, nie maj¹c¹ w sobie ¿ a d n e g o  zna-
czenia etnograficznego. Ru� ówczesna by³a
tam i tak daleko, gdzie i jak daleko panowali
Waregowie. Gdyby siê usunêli z Podnieprza
nad Morze Czarne lub na Ba³kany � jak to
zamierzali � pojêcie �Rusi� wêdrowa³oby
z nimi. Rus znaczy³o bowiem to samo, co
Wareg: cz³onek zbrojnej dru¿yny skandy-
nawskiego pochodzenia. W trzecim ustêpie
pierwszej redakcji Prawdy Ruskiej, najstar-
szego pomnika ustawodawczego wschod-
niej S³owiañszczyzny z czasów Jaros³awa
Kijowskiego (1015�1054), wyra¿enie Rusi,
tj. pochodz¹cej od skandynawskich Rusów,
u¿yte jest w  p r z e c i w i e ñ s t w i e  do ro-
dzimej ludno�ci nowogrodzkiej, s³owiañskiej.

Dla Europy zachodniej by³a S³owiañsz-
czyzna wschodnia pojêciem wy³¹cznie geo-
graficznym, zbiorem krajów, zamieszka³ych
przez jakie� egzotyczne ludy, których nie
umiano �ci�le okre�liæ: Rutheni, Gothi, Nor-

Feliks Konieczny

O PIERWOTNEJ POLSKO�CI ZIEMI
CHE£MSKIEJ I RUSI CZERWONEJ (1)
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manni et ceterae gentes orientales (wyra-
¿enie w przywileju handlowym cesarza Fry-
deryka I dla miasta Lubeki). W³adcy ze
wschodniej S³owiañszczyzny s¹ reges Ru-
sciae lub Russiae, a równie¿ reges Ruthe-
norum. Jedno i drugie wyra¿enie, Russia
i Rutheni, stosuje siê do wszelkiej Rusi, za-
równo po³udniowej, jako te¿ pó³nocnej,
wschodniej i zachodniej.

A samo wyra¿enie Ru� jakiego nabra³o
z biegiem pokoleñ znaczenia w ustach kra-
jowców? Zrazu nie uznawano za Ru� tzw.
Zalesia [...] i Ziemi Rostowskiej, kolonii s³o-
wiañskich w dorzeczu Wo³gi; latopi�ci wy-
rzekaj¹ np. na �dzieckich� (urzêdników ksi¹-
¿êcych), sprowadzonych do ziemi rostow-
skiej z Rusi (po³udniowej), � ale trwa³o to
nied³ugo, i przewa¿y³a konsekwencja w
u¿yciu tej nazwy jako pojêcia dynastycz-
no-politycznego: Ru� jest tam, gdzie Ru-
rykowicze. Tak pojmowano �Ru�� ju¿ od
XI wieku, i nie zmieni³o siê co do tego nic
skutkiem pó�niejszych zmian granic po-
litycznych. Tak d³ugo pojmowano Ru�
jako obszar panowania Rurykowiczów, i¿
w koñcu (oko³o r. 1260) uwa¿ano za Ru�
wszystko, gdzie s¹ lub byli Rurykowicze.
St¹d pojêcie Rusi litewskiej � pozostaje
ona Rusi¹, chocia¿ przesz³a pod pano-
wanie litewskiej dynastii*.

A wiêc po prostu � poniewa¿ panowanie
Rurykowiczów rozci¹ga³o siê nad ca³¹ S³o-
wiañszczyzn¹ wschodni¹, przeto Ru� i S³o-
wiañszczyzna wschodnia wraz z jej kolo-
niami � to jedno.

Nazwa wiêc Rusi Czerwonej niekoniecz-
nie stanowi �lad, jakoby kraj przynale¿ny
by³ etnograficznie do S³owiañszczyzny
wschodniej; mo¿e byæ tylko �ladem pano-
wania Rurykowiczów i niczego wiêcej.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e tej wschodniej S³o-
wiañszczy�nie brak by³o �wiadomo�ci jakiej-
kolwiek jedno�ci narodowej i nie ma na ca-
³ym jej obszarze w ogóle najmniejszego �la-
du, a¿ do wieku XVI, ewolucji w kierunku
pojêcia narodowo�ci. Ta kwestia nie istnia³a
w czasach, o których tu bêdzie mowa.

GDZIE BY£Y GRODY
CZERWIEÑSKIE?

Istnieje na ten temat ca³a literatura i d³u-
gi szereg hipotez, z których atoli ani jedna
nie czyni³a zado�æ zasadniczemu warunko-

wi hipotezy naukowej, mianowicie, ¿eby
wyja�niaæ konsekwentnie wszelkie strony
danego zagadnienia z jednego i tego same-
go stanowiska. Pozosta³y te¿ do ostatniej
chwili powa¿ne w¹tpliwo�ci, kwestia by³a nie
rozstrzygniêta. Dopiero w r. 1913 rozstrzy-
gn¹³ sprawê Stanis³aw Cercha w krótkiej,
lecz posiadaj¹cej zasadnicze i trwa³e zna-
czenie rozpoznawcze rozprawce pt. Che³m-
szczyzna ziemi¹ Grodów Czerwieñskich
(og³oszonej w zeszycie krakowskiego mie-
siêcznika ��wiat S³owiañski� z maja 1913 r.).
Tok rozumowania S. Cerchy jest nastêpu-
j¹cy.

Rozdziela on zapiskê Nestora na dwie
czê�ci. W³odzimierz zaj¹³:
a)  Przemy�l,
b)  Czerweñ i inne grody,
z czego nie wynika, jakoby Przemy�l mia³
nale¿eæ do �Grodów Czerwieñskich�. Wyni-
ka tylko, ¿e prócz Przemy�la, chodzi³o o ca³¹
grupê grodów innych, których o�rodkiem jest
Czerweñ, po polsku Czerwieñ. Musia³y gro-
dy te nie byæ rozrzucone, ale zgromadzone
w pewnym okre�lonym skupieniu � prawdo-
podobnie grody graniczne, do obrony i dla
dawania sygna³ów o zbli¿aj¹cym siê niebez-
pieczeñstwie.

Takiej grupy grodów nie by³o ko³o ¿ad-
nego z domniemanych Czerwieniów, by³y
tylko ko³o miejsca, które wskaza³ jeszcze
w roku 1844 Józef Ko³aczkowski w �Biblio-
tece Warszawskiej�, pisz¹c: Zwaliska staro-
¿ytnego Czerwienia po³o¿one s¹ dzi� o milê
od Che³ma, w lesie nale¿¹cym do wsi, która
zapewne przez podobieñstwo do pierwot-
nej osady, dosta³a nazwisko Czerniejów.
Ko³aczkowski sam nie zwiedzi³ jednak miej-
sca, na którym nie by³o te¿ nawet w 1844 r.
¿adnych zwalisk, lecz tylko �lady pewne
grodu, ani te¿ nie troszczy³ siê o inne grody,
jakie winny wieñcem opasywaæ dawny Czer-
wieñ.

Dopiero w latach 1910 i 1911 uda³ siê
Cercha na miejsce. By³ gród, z gliny budo-
wany, tylko z palisad¹, równie¿ glinian¹
oblepion¹, a wokó³ otoczon¹ nie tylko rzecz-
kami, które dzi� s¹ strumykami, ale niedo-
stêpnymi b³otami. Gród g³ówny le¿y pomiê-
dzy strumieniem o nazwie Udalec a stru-
mieniem P³awanickim (niegdy� istnia³o
w pobli¿u jezioro) w lesie Majdanu Czer-
niejowskiego, o 47 wiorst na wschód od
Lublina, a o 14 wiorst na po³udniowy za-
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chód od Che³ma, od Ostrowa (pogranicz-
nego stra¿niczego grodu) o 6 wiorst, od
Bugu za� o 10 wiorst**.

Czerwieñ ju¿ od pocz¹tku niemal zwany
by³ te¿ Czernen, a tak¿e Czirniejów, któr¹ to
nazwê spotyka siê jeszcze w XVI w., za�
porównanie nazwy Czerwieñ z pokrewnymi
wyrazami s³owiañskich jêzyków t³umaczy do-
statecznie, w jaki sposób Czerwieñ zamie-
ni³ siê w Czerniów lub Czerniejów. W kwe-
stii tej zasiêgn¹³ Cercha opinii najkompe-
tentniejszego znawcy, prof. UJ Jana Roz-
wadowskiego, i przytacza wywód uczonego
jêzykoznawcy.

Wa¿n¹ wskazówkê co do to¿samo�ci
Czerniejewa z dawnym Czerwieniem sta-
nowi zapisek Rocznika Hipackiego pod r.
1289, jak to bojarowie namawiali M�cis³a-
wa, przebywaj¹cego we W³odzimierzu: ...idi,
pierwoje zajmi horod Be³z i Czerweñ, no te¿
pojdesz k Bere�tiu. W innym znów miejscu,
pod r. 1221, czytamy w tym¿e roczniku
o podpaleniu przez Dani³a i Wasylka Roma-
nowiczów wsi ko³o Be³za i Czerwienia.

A zatem nale¿y szukaæ Czerwienia na
pó³noc od Be³za, na drodze do Brze�cia
Litewskiego.

Dok³adniejsze okre�lenie po³o¿enia
otrzymamy z tego¿ latopi�ca pod r. 1205.
Wspomniane s¹ mianowicie wrota czerwieñ-
skie ko³o Komowa i Uchañ, � a wiêc Czer-
wieñ le¿a³ niedaleko na pó³noc od tych gród-
ków. Czerwieñ by³ grodem pogranicznym na
lewym brzegu Bugu.

Oko³o za� tego Czerwienia mamy owe
inyje hrady, ca³y wieniec grodów i gródków:
od pó³nocy Andrzejów i Che³m, od po³udnio-
wego wschodu Turzysk, Horod³o (Horodek);
od po³udnia Be³z, Grabiec, Uchanie, Komow,
od zachodu Tarnawa i Lublin wreszcie, od-
dalony o jeden dzieñ drogi; nadto Uhrowesk
(zwany czasem Uhrowem). Wereszczyn,
Sto³pie i Bie³awina (najstarszy �lad Che³-
ma). W Roczniku Hipackim czytamy pod
r. 1213, ¿e Dani³o Romanowicz zaj¹³ Lesz-
kowi Bia³emu Uhrowesk, Wereszczyn, Sto³-
pie i Komow i wsiu ukrainu; wyra¿enie to
�wiadczy, ¿e to kraina pograniczna polska,
piastowska ukraina. Nawiasem mówi¹c,
spotyka siê tu po raz pierwszy, o ile dotych-
czas wiadomo, wyra¿enie: ukraina.

Szeregiem grodów, gródków i osad wo-
jennych (S³upy [Sto³py], Ostrówki, Stró¿e,
Strzelce) ci¹gnê³a siê granica polsko-ruska

od Grodów Czerwieñskich, których g³ównym
punktem by³ Czerwieñ na lewym brzegu
Bugu. Naprzeciw i przeciwko polskim Gro-
dom Czerwieñskim sta³ wzniesiony przez
Rurykowicza W³odzimierz Wo³yñski.

Nadto zwraca S. Cercha uwagê na inne
jeszcze okoliczno�ci. Granice najdawniejsze
biskupstwa krakowskiego, jak je oznaczy³
Potkañski, s¹ identyczne z granicami biskup-
stwa che³mskiego i ziemi che³mskiej od
po³udnio-zachodu. Na podstawie historii
tamtejszych ko�cio³ów stwierdziæ wypada,
¿e granice te pozosta³y niezmienione od
Kazimierza W. a¿ do r. 1533, kiedy mo¿na
je sprawdziæ na nowo na podstawie prze-
chowanej w archiwum skarbowym w War-
szawie ksiêgi poborów z r. 1533... Pó³noc-
no-zachodnia czê�æ ziemi Grodów Czer-
wieñskich siêga³a a¿ po Brze�æ Litewski,
który nastêpnie by³ w rêkach polskich.

Zachodz¹ jeszcze inne okoliczno�ci.
Wykopaliska z ziemi che³mskiej, jakie

zebra³em, pisze Cercha, i na miejscu w kil-
ku dworach widzia³em zarówno narzêdzi
krzemiennych, jak urn i celtyckich narzêdzi
br¹zowych, przekonywuj¹, ¿e nale¿¹ do
wykopalisk nadzwyczaj podobnych do wy-
kopalisk wschodniej czê�ci Królestwa Pol-
skiego.

Zestawienie nazw miejscowo�ci, tj. wsi
w ziemi che³mskiej, wykazuje, ¿e nazwy te
zbli¿one s¹ do nazw na ziemiach polskich,
podczas gdy w nazwach z tamtej strony
Bugu jest ró¿nica tak znaczna, ¿e Bug
muszê uwa¿aæ za granicê etnograficzn¹.

Grody Czerwieñskie, a ziemia che³mska,
to jedno i to samo... Zamiast okre�lenia:
�Grody Czerwieñskie�, znajdujemy wyra¿e-
nie �ziemia czerwieñska� pod r. 1225, i to
obok ziemi be³skiej. Od czasu jednak
wzmocnienia Che³ma i uczynienia z niego
stolicy (1224�1240) zarzucona jest nazwa
�czerwieñska�, a wystêpuje na widowniê
ksiêstwo che³mskie. O samym Czerwieniu
wspominaj¹ �ród³a jeszcze do r. 1289, ale
o okolicznych Grodach Czerwieñskich
milkn¹.

Tak tedy Grodów Czerwieñskich szukaæ
nale¿y w ziemi che³mskiej; Przemy�l, Ha-
licz, Lwów itp. nigdy do nich nie nale¿a³y.
Skoro jednak ziemia che³mska jest pierwot-
nie polsk¹, na Lachach w r. 981 przez W³o-
dzimierza zajêt¹, tem bardziej polsk¹ by³a
od pocz¹tku tzw. Ru� halicka.
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W JAKI SPOSÓB WAREGOWIE
ODKRYLI ZIEMIÊ LACHÓW?

S³owiañszczyzna zachodnia pierwotnie
nie graniczy³a wcale ze S³owiañszczyzn¹
wschodni¹; Polska i Ru� nie s¹siadowa³y
pierwotnie ze sob¹ bezpo�rednio.

Obszar osiedlenia wschodniej S³o-
wiañszczyzny przedstawia siê wed³ug Ne-
stora jako trójk¹t, którego podstaw¹ jest li-
nia mniej wiêcej od £ucka nad Styrem poza
Kijów, na wschód do górnej Su³y, a wierz-
cho³kiem jezioro Ilmeñ. Od tej szerokiej
podstawy trójk¹t ów geograficzny zwê¿a siê
ku pó³nocy, i to nagle, gdy¿ od �redniego
biegu Bugu poprzez ca³e dorzecze Niemna
ci¹gnê³o siê osadnictwo szczepu ba³tyckie-
go Jad�wingów i Litwinów.

Osadnictwo wschodnios³owiañskie zwê-
¿a siê coraz bardziej ku pó³nocy tak dalece,
¿e lud s³owiañski wysuniêty najbardziej na
pó³noc, S³owieni nad jeziorem Ilmeñ, zaj-
muj¹ obszar w kierunku równole¿nikowym
wcale nie rozleg³y, nie maj¹c ju¿ s³owiañ-
skich s¹siadów ani od wschodu, ani od
zachodu. Widoczna, ¿e ludy wschodnios³o-
wiañskie z pierwotnej, po³udniowej czê�ci
swego osadnictwa, z dorzecza Prypeci, roz-
szerza³y siê nie ku po³udniowej, lecz nieco
tylko ku wschodowi, a najbardziej � pó�niej
za� wy³¹cznie, przez czas d³u¿szy � ku
pó³nocy, wdzieraj¹c siê klinem pomiêdzy
osadnictwo szczepu ba³tyckiego na zacho-
dzie, a fiñskie na wschodzie.

Ta s³owiañszczyzna wschodnia by³a
w pierwszym okresie swych dziejów odgro-
dzona zupe³nie zarówno od zachodniej, jak
i od po³udniowej. Plemiona polskie nie sty-
ka³y siê nigdzie bezpo�rednio z pobratym-
cami wschodnimi, tote¿ a¿ do koñca wieku
X � skoro nie by³o ¿adnej styczno�ci � nie
by³o wiêc ¿adnego oddzia³ywania na siebie
(Ulicze i Tywercy nad Dniestrem i Bohem
nie byli S³owianami. Decyduje tu ustêp VII
Nestora, gdzie wyliczanie ludów s³owiañ-
skich zagaja wyra�nie: Te s¹ tylko s³owiañ-
skie narody w Rusi).

Dwie ga³êzie S³owiañszczyzny,
wschodni¹ i zachodni¹, odgradza³ od
siebie szczep ba³tycki: £otewcy, ̄ mudzi-
ni, Prusacy, Litwini, Jad�wingowie. Dalej
za� na po³udnie by³y kraje pustynne.
Znamy ju¿ dzi� dobrze historiê ich osad-
nictwa i wiemy, ¿e dopiero od X wieku

zaludnia³y siê strony nad Wieprzem
i górnym Bugiem, tudzie¿ nad górnymi
biegami po³udniowych dop³ywów Prype-
ci. Jeszcze w wieku XI, jad¹c z Polski od
Sanu do Kijowa, przeje¿d¿a³o siê przez
kraj pustynny, dziel¹cy Polskê od Rusi.
Ta izolacja s³owiañszczyzny wschodniej
od wp³ywów jakichkolwiek zachodnich,
a po³¹czenie jej natomiast bezpo�rednio
z ludami fiñskimi, ma zasadnicze znacze-
nie dla dziejów �Rusi�. Ale ma to zara-
zem donios³o�æ powszechno-dziejow¹,
jako jedno z najwa¿niejszych zagadnieñ
geografii historycznej. Sprawa ta wi¹¿e
siê nawet z kwesti¹ wêdrówki ludów, ale
to ju¿ nie nale¿y do naszego tematu.

Nam chodzi o to, kiedy¿ wiêc roz³¹czo-
ne geograficznie dwa dzia³y S³owiañszczy-
zny nawi¹za³y z sob¹ styczno�æ?

Pierwsze zetkniêcie siê wschodnich S³o-
wian z pobratymcami nast¹pi³o ze S³o-
wiañszczyzn¹ p o ³ u d n i o w ¹, a dopiero
pó�niej � skutkiem tego � z z a c h o d n i ¹.

W ten sposób posiadaj¹ po�redni zwi¹-
zek z histori¹ Polski dwie wyprawy ba³kañ-
skie Waregów: w latach 967 i 969�971, za
panowania w Kijowie �wiatos³awa Ruryko-
wicza. Poznali wówczas Waregowie dolny
Dunaj i dowiedzieli siê, ¿e ku Dunajowi
zmierzaj¹ drogi handlowe z Zachodu, który-
mi z Czech i Wêgier sprowadzano do bu³-
garskiego Pres³awia i do Carogrodu �srebro
i konie�, jak zaznaczono u Nestora. A wszak
celem wyprawy (przekazanym nastêpcom)
by³o zdobycie sobie panowania na Ba³kanie
i przeniesienie tam �Rusi� � wszak Pres³aw
ów wyznaczony ju¿ by³ na now¹ stolicê �wia-
tos³awa.

Waregowie badali ka¿dy szlak handlo-
wy, jaki doszed³ do ich wiadomo�ci, czy to
od wysp brytyjskich do Sycylii, czy to od
Ilmenu na Kaukaz i do Bagdadu. Zna ich
z tego historia powszechna; s³yn¹ pod imie-
niem Normanów w dziejach zachodniej
Europy. Normanowie a Waregowie to rodze-
ni bracia. Przestrzenie nie istniej¹ dla nich,
odleg³o�ci jakby jeszcze bardziej wzmaga³y
ich nadzwyczajn¹ przedsiêbiorczo�æ. Zain-
teresowali siê wiêc tak¿e odkryciem
nowej drogi, wiod¹cej z Czech i Wêgier do
Bizancjum.

dokoñczenie na s. 79
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Przedstawiamy dokoñczenie Sprawoz-
dania Rady Naczelnej FOK (w skrócie), któ-
rego dwa pierwsze odcinki zamie�cili�my
w CL 1 i 3/05

IV WA¯NIEJSZE DZIA£ANIA
FEDERACJI, INTERWENCJE,
PROTESTY

Podobnie jak w minionych latach po-
przedniej kadencji, Federacja w swojej pracy
podejmowa³a nadal szereg dzia³añ i inter-
wencji na rzecz aktualnych potrzeb kreso-
wych � tak¿e dokumentuj¹c swoje stanowi-
sko w pisemnych o�wiadczeniach, prote-
stach i memoria³ach, kierowanych zwykle
do instancji parlamentarnych, organów pañ-
stwowych i opinii publicznej. Najwa¿niejsze
dotyczy³y:
n Cmentarza Orl¹t we Lwowie;
n pomocy polskiemu szkolnictwu na Bia-

³orusi i Ukrainie � je¿eli w dziedzinie po-
mocy polskiemu szkolnictwu nie nast¹pi
radykalny prze³om, gro�ba wynarodowie-
nia Polaków stanie siê coraz bardziej
realna;

n problemów Polaków na Litwie, a zw³asz-
cza: l pomocy samorz¹dowcom z pod-
wileñskich Solecznik, oskar¿onym o za-
miar oderwania regionu solecznickiego
od Litwy, oraz l d¹¿enia w³adz litewskich
do rozbicia jednostek samorz¹dowych
zamieszka³ych g³ównie przez Polaków,
ograniczenia zasiêgu nauczania polsko-
jêzycznego szkolnictwa, pauperyzacji
spo³eczno�ci polskojêzycznej poprzez
dyskryminacjê przy zwrocie skolektywi-
zowanej ziemi, wyrugowania jêzyka pol-
skiego z ¿ycia publicznego, zastrasza-
nia aktywnych politycznie i spo³ecznie
elit polskich.
Dziêki determinacji FOK mamy dzisiaj

w kraju Województwo Podkarpackie, a nie
Ma³opolskê Wschodni¹, ...powszechnie bo-
wiem wiadomo, ¿e zarówno w potocznym

jêzyku polskim, jak i w ca³ej naszej historio-
grafii, terminem �Ma³opolska Wschodnia�
okre�lano ziemie na wschód od Sanu wraz
ze Lwowem, a¿ po Podole.

* * *
W kwietniu 2004 r. na pro�bê Federacji

Organizacji Polskich nU � FOK podjê³a in-
terwencjê w Kancelarii Senatu, w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych i w Ministerstwie
Skarbu w sprawie planowanego przez Fun-
dacjê Pomocy Polakom na Wschodzie usu-
niêcia kilku lwowskich organizacji polskich
z zajmowanego przez nie lokalu. Z pro�b¹
o poparcie zwrócili�my siê tak¿e do grupy
pos³ów na Sejm RP.

Lokal we Lwowie, w którym znalaz³y sie-
dziby m.in. Polskie Radio Lwów, redakcja
czasopisma �Lwowskie Spotkania� i Towa-
rzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych � a ko-
rzysta³y z niego tak¿e inne �rodowiska �
zosta³ zakupiony przez Fundacjê w³a�nie do
takich celów spo³ecznych, z funduszy bu-
d¿etowych przekazanych przez Kancelariê
Senatu RP. Nasza interwencja okaza³a siê
na tyle skuteczna, ¿e ju¿ 10 czerwca 2004
z FOPnU otrzymali�my podziêkowanie za
pozytywne rozwi¹zanie sprawy.

Rozdzia³ V, dotycz¹cy spraw finanso-
wych, pomijamy.

VI UPOWSZECHNIANIE KULTURY
KRESÓW � imprezy organizowane
przez Radê Naczeln¹ Federacji lub
przy jej wspó³udziale

Pamiêtaj¹c o jednym z istotniejszych
celów istnienia Federacji, jakim jest utrwala-
nie i upowszechnienie historii, tradycji i dzie-
dzictwa kulturowego Kresów Wschodnich
w kraju i za granic¹ � Rada Naczelna inicjo-
wa³a i organizowa³a samodzielnie b¹d� we
wspó³pracy z innymi organizacjami w kraju
i na Kresach, szereg imprez kulturalnych.

Przypomina³y one zarówno spo³eczno�ci
w kraju, jak i �rodowiskom polskim na Wscho-
dzie piêkno, szeroki zakres i ogrom kreso-
wego dziedzictwa kulturalnego wniesionego
do skarbca kultury ogólnonarodowej.

Zachowuj¹c chronologiczny porz¹dek,
przypominamy o powsta³ym w 1995 r. z ini-
cjatywy FOK Festiwalu Kultury Kresowej
w Mr¹gowie, ciesz¹cym siê du¿ym rozg³o-

NA RZECZ POLAKÓW
I POLSKO�CI (3)
FEDERACJA ORGANIZACJI KRESOWYCH
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sem i powodzeniem. Choæ Federacja by³a
inicjatorem festiwalu, niestety nie sta³a siê
licz¹cym siê partnerem dla innych organi-
zatorów festiwalu � II programu TVP.

Szkodliwa dla festiwalu sta³a siê tak¿e
okoliczno�æ, ¿e stopniowo zacz¹³ on pe³niæ
propagandow¹ i promocyjn¹ rolê ju¿ nie tyl-
ko dla Senatu RP, ale te¿ dla kierownictwa
II programu TVP � kieruj¹cego siê coraz wy-
ra�niej innymi wzglêdami ani¿eli dobro kultu-
ry polskiej na Wschodzie. Ponadto TVP od
pewnego momentu rozpoczê³a akcentowa-
nie tzw. poprawno�ci politycznej. A w 1997 r.
na IV Festiwalu mia³ miejsce incydent, kiedy
to organizatorzy uzale¿nili wystêp dzieci ze
szko³y w Mo�ciskach k. Lwowa od zaprezen-
towania przez nie pie�ni zamiast w jêzyku
polskim � po ukraiñsku. Dopiero bezpo�red-
nia i ostra interwencja przewodnicz¹cego
FOK pozwoli³a wyst¹piæ m³odzie¿y z Mo�cisk
z przygotowanym polskim programem. Ta
symptomatyczna okoliczno�æ oraz to, ¿e
Festiwal � ju¿ wy³¹cznie autorstwa TVP, sta-
wa³ siê okazj¹ do promocji ró¿nych firm,
a wreszcie osób wykorzystuj¹cych go dla w³a-
snych celów politycznych, osobistych i mate-
rialnych spowodowa³y, ¿e dalszy protektorat
Federacji Organizacji Kresowych nad festi-
walem sta³ siê niemo¿liwy. IV edycja Festi-
walu w 1997 roku by³a ostatni¹.

* * *
Nie rezygnuj¹c jednak z naszych celów

podjêli�my dla ich realizacji kolejn¹ inicjaty-
wê, organizuj¹c �Dni Kultury Kresów�
w Warszawie, tym razem w �cis³ej wspó³-
pracy ze Stowarzyszeniem �Wspólnota Pol-
ska�. Podstawowym za³o¿eniem Dni jest pre-
zentacja tej czê�ci ogólnonarodowego do-
robku kulturalnego, jaka powsta³a na daw-
nych Kresach Rzeczypospolitej.

Pierwsza edycja �Dni Kultury Kresów�
odby³a siê na prze³omie listopada/grudnia
2000 r. Wype³ni³y j¹ wystêpy Teatru Polskie-
go ze Lwowa, Orkiestry Kameralnej z Wil-
na. W muzeum im. I.J. Paderewskiego gra-
no muzykê J. Zarêbskiego, A. Zarzyckiego,
F. Dobrzyñskiego, J. Paderewskiego i K.
Szymanowskiego, recytowano poezjê M.
Piotrowskiej, I. Sandeckiej, W. Wróblewskie-
go, L. Skirnickiej i K. Angielskiej. Koñcowym
wydarzeniem by³o otwarcie wystawy P.
Rulewicza z Wilna i wystêp chóru �Musicae
Amantes� z Zaolzia.

Drug¹ edycjê w 2001 r. otworzy³a gawê-
da Barabary Wachowicz o wielkich Pola-
kach: Mickiewiczu, S³owackim, Ko�ciuszce,
Paderewskim i Moniuszce. Odbywa³y siê
koncerty naszych kresowych kompozytorów,
zakoñczone wystêpem Konstantego Andrze-
ja Kulki graj¹cego muzykê Karola Lipiñskie-
go, kompozytora urodzonego w 1870 r.
w Z³oczowie. Wyst¹pi³ m.in. Teatr Polski
z Wilna i Orkiestra Kameralna z Bratys³awy.
Organizowane spotkania z kultur¹ kresow¹
sta³y siê ju¿ powa¿nym i zauwa¿alnym wy-
darzeniem w kalendarzu kulturalnym War-
szawy.

III Dni Kultury Kresowej mia³y miejsce
w grudniu 2002, a czwarte, z najbogatszym
programem � w 2003 r. na prze³omiie wrze-
�nia/pa�dziernika. By³o sze�æ zró¿nicowa-
nych programowo wieczorów artystycznych.
Pierwszy � na Zamku Krolewskim, poetyc-
ko-muzyczny, po�wiêcony przypadaj¹cej
w tym roku 60. rocznicy tragedii wo³yñskiej.
Kilka dni pó�niej wyst¹pi³ chór �Wo³yñ� z £uc-
ka oraz solistka Opery Kijowskiej. Wystêpy
po³¹czone by³y z wernisa¿em wystawy ma-
larstwa Wilhelma Kotarbiñskiego, niegdy�
konkuruj¹cego z Henrykiem Siemiradzkim,
a dzi� powoli w kraju zapominanego.
W Domu Polonii odby³ siê spektakl Beniow-
skiego w inscenizacji �Teatru Niewielkiego�,
z ilustracj¹ muzyczn¹ Dobrzyñskiego, Stat-
kowskiego, Moniuszki i Chopina. Kolejne
spotkanie, tym razem z poezj¹ kresow¹, by³o
¿ywym �wiadectwem odradzaj¹cej siê na-
szej kultury narodowej na Kresach. Praw-
dziwym wydarzeniem sta³ siê koncert fina-
³owy w Teatrze Stanis³awowskim w £azien-
kach Królewskich. Utwory polskich kompo-
zytorów: urodzonego na Wo³yniu Feliksa
Dobrzyñskiego, we Lwowie � Aleksandra Za-
rzyckiego, w Ubielu na Miñszczy�nie � Sta-
nis³awa Moniuszki, oraz wspó³czesnego
kompozytora Romualda Twardowskiego
z Wilna � zagra³a wspaniale Warszawska
Filharmonia M³odzie¿owa. Dni Kultury Kre-
sowej zakoñczy³y siê otwarciem wystawy
fotograficznej Wasyla Titowa z Mohylowa.

Obok wzruszeñ Kresowian � Dni Kultu-
ry Kresów sta³y siê dla warszawskiego �ro-
dowiska kulturalnego przypomnieniem,
a czasem odkryciem dot¹d nieznanych b¹d�
zapomnianych skarbów naszej narodowej
kultury. By³ to prawdziwy, choæ chwilowy
powrót Kresów do Warszawy.
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* * *
A ponadto wiele jeszcze

innych wydarzeñ poprzedzi³o
obchody Dni Kultury Kresów.

By³ to � poza wspomnia-
nym ju¿ koncertem na Zamku
warszawskim w 55. rocznicê
mêczeñstwa ludno�ci polskiej
na Wo³yniu i Kresach Po³u-
dniowo-Wschodnich II RP �
koncert w 80. rocznicê odzy-
skania niepodleg³o�ci i Obro-
ny Lwowa. Oba mia³y miejsce
w 1998 r. W rok pó�niej odby³
siê na Zamku Królewskim kon-
cert upamiêtniaj¹cy 60. rocz-
nicê uderzenia wojsk sowiec-
kich na Polskê. W 2001 r.
w Równem i Wilnie, wspólnie
z Ministerstwem Kultury RP,
Stowarzyszeniem �Wspólnota
Polska� i Stowarzyszeniem
Kultury Polskiej na Rówieñsz-
czy�nie, zorganizowano uro-
czysto�ci po�wiêcone Ignace-
mu Janowi Paderewskiemu,
wielkiemu patriocie i Polako-
wi. W 2003 roku byli�my te¿
obecni z programami patrio-
tyczno-religijnymi w wielu
ma³ych i rzadko odwiedzanych
na co dzieñ miejscowo�ciach
pó³nocno-wschodniej Wileñsz-
czyzny. Spotka³y siê one z tak
wielkim uznaniem, ¿e i w na-
stêpnym roku odwiedzali�my
te i inne miejscowo�ci.

Wszystko to tworzy obraz
naszej statutowej dzia³alno�ci,
której zasadniczym celem jest
kontynuowanie i wspó³tworze-
nie kultury polskiej na kresach
wschodnich Rzeczpospolitej,
w jej kszta³cie sprzed II wojny
�wiatowej.

Autorem tekstu jest p. Sta-
nis³aw Mitraszewski, wielolet-
ni prezes Federacji Organiza-
cji Kresowych.

Tekst zosta³ skrócony, za
co Redakcja przeprasza.

Adam Trojanowski

LWOWSCY
MECHANICY
W KRAKOWIE
jak ich pamiêtam

Politechnika Krakowska im. T. Ko�ciuszki
obchodzi w tym roku 60-lecie swojego istnienia.
Warto wspomnieæ, jakie by³y jej pocz¹tki przy licz-
nym udziale kadry naukowej, przyby³ej ze Lwo-
wa. Kadra ta by³a zwi¹zana z Politechnik¹ Lwow-
sk¹, która wywodzi³a siê od za³o¿onej w 1817 r.
we Lwowie Cesarsko-Królewskiej Szko³y Realnej,
przemianowanej pó�niej na Realno-Handlow¹, by
poprzez Cesarsko-Królewsk¹ Akademiê Technicz-
n¹, ustanowion¹ w 1844 r., i poprzez Szko³ê Po-
litechniczn¹ od 1877 r., uzyskaæ w 1921 r. status
oraz nazwê Politechniki Lwowskiej.

Jej dalsze losy kszta³towa³y siê na tle zmien-
nych zasz³o�ci historycznych, a wiêc w latach
1939�41 by³a Lwowskim Instytutem Politechnicz-
nym, potem, w latach 1942�44 dzia³a³a pod krypto-
nazw¹ Technische Fachkurse, za� w ci¹gu 1944 r.
wróci³a do poprzedniej nazwy, nadanej przez w³a-
dze sowieckie. Przez ca³y ten czas by³a z t¹ uczel-
ni¹ zwi¹zana liczna, zmieniaj¹ca siê okresowo
kadra naukowa, która sta³a siê w 1945 roku � 60
lat temu � podstaw¹ uruchomienia Wydzia³ów
Politechnicznych przy Akademii Górniczej w Kra-
kowie, w tym Wydzia³u Komunikacji, obejmuj¹ce-
go Oddzia³ Samochodowy, Lotniczy oraz Kolejo-
wy. Kadra ta obejmowa³a tak profesorów zwyczaj-
nych, jak te¿ ni¿szych pracowników naukowych,
do m³odszego asystenta w³¹cznie. Ci ostatni sta-
wali siê pó�niej czêsto profesorami tego¿ Wydzia-
³u. W 1954 r., po oddzieleniu siê od AGH, powsta-
³a niezale¿na Politechnika Krakowska.

Zamierzeniem moim nie jest przedstawienie odno�nej
grupy ludzi w sposób encyklopedyczny i formalny, lecz zlo-
kalizowanie jej w uk³adzie organizacyjnym Wydzia³u Komu-
nikacji oraz przedstawienie jej bodaj skrótowo, tak jak wi-
dzieli�my to jako studenci, ze szczególnymi cechami oraz
zachowaniem, a wiêc z szacunkiem i ciep³o.

Ze wzglêdu na zmieniaj¹ce siê w poszczególnych pañ-
stwach oraz ich uczelniach tytu³y naukowe, jakimi ci ekspa-
trianci dysponowali, bêd¹ one wobec poszczególnych osób
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pomijane, z ewentualnym ukazywaniem ich w dal-
szym tek�cie, w nawi¹zaniu do ich miejsca pracy.

Pierwszym przedstawicielem wspomnia-
nej kadry, z jakim zetknêli�my siê na po-
cz¹tku studiów, by³ podziwiany i ciesz¹cy
siê ogólnym szacunkiem Antoni Plamitzer,
wieloletni profesor zwyczajny Politechniki
Lwowskiej i dla nas jej wówczas uosobie-
nie, kilkakrotny dziekan tamtejszego Wydzia-
³u Mechanicznego. On to wraz z grup¹ star-
tuj¹cych studentów by³ dusz¹ pierwszej po-
wojennej inwestycji, jak¹ w sali 333a na
III piêtrze Akademii Górniczej by³a budowa
z nieheblowanych desek oraz ustawianych
na posadzce nieokorowanych pieñków pry-
mitywnych ³aw. To one
stanowi³y wówczas o mo¿-
liwo�ci naszego uczestni-
czenia w wyk³adach na sie-
dz¹co. Antoni Plamitzer
prowadzi³ dla nas wyk³ady
z geometrii wykre�lnej,
z któr¹ to dziedzin¹ by³
zwi¹zany latami poprzez
prof.Kazimierza Bartla, by-
³ego premiera Rzeczypos-
politej, zamordowanego
przez Niemców we Lwowie
w 1941 r. Dawa³ nie tylko
popisy szczególnej elo-
kwencji, ale w dodatku fra-
powa³ nas m.in. produkta-
mi przeciêæ sto¿ków ró¿nie ustawionymi
p³aszczyznami, co przedstawia³ kunsztow-
nymi rysunkami, wykonywanymi starannie,
lecz bardzo szybko, kred¹ na tablicy. Ten
dynamiczny w dzia³aniu naukowiec koñczy³
czêsto swoje rysunki a¿ na �cianie, zazna-
czaj¹c ka¿dy istotny punkt przeciêcia kó-
³eczkiem, którego �rodek podkre�la³ dla wy-
razisto�ci �linionym ad hoc palcem.Nie raz
poucza³ nas w sposób szczególnie dosad-
ny, ale te¿ skuteczny, w aspekcie zachowa-
nia studenckiego.Niedu¿ego wzrostu oraz
skromnego postêpowania, budzi³ szczegól-
ny respekt, zw³aszcza po udzieleniu wspo-
mnianych, swoistych pouczeñ savoir vivre�u.

Jako niezapomniany wyk³adowca oraz
srogi egzaminator pojawi³ siê wkrótce Ta-
deusz Malarski, który w latach 20. by³ pro-
fesorem fizyki na Wydziale Rolno-Lasowym
Politechniki, usytuowanym w podlwowskich
Dublanach. Egzamin u niego by³ szczegól-

nym utrapieniem i prze¿yciem, gdy¿ wyma-
ga³ wyprowadzania niekoñcz¹cych siê wzo-
rów, jak to czyni³ podczas wyk³adów sam,
koñcz¹c je tak¿e czêsto na �cianie, tak jak
czyni³ to profesor Plamitzer. Jago szczegól-
nym �konikiem� by³o stosowanie dymensji
poszczególnych wielko�ci fizycznych, ope-
ruj¹c nimi we wzorach fizycznych jak wiel-
ko�ciami matematycznymi. By³o to niezwy-
kle logiczne i wielce pouczaj¹ce. Zdanie eg-
zaminu z fizyki by³o szczególnym sukcesem
i decydowa³o czêsto o dalszej karierze stu-
denta.

Najbli¿szym wspó³pracownikiem T. Ma-
larskiego by³ mój profesor fizyki z VIII Gim-
nazjum we Lwowie, pó�niej jako jego nastêp-

ca na Politechnice, Micha³
Halaunbrenner. Æwicze-
nia prowadzi³a z nami jego
ma³¿onka oraz Mieczy-
s³aw Kmicik, kieruj¹cy do
wybuchu wojny w 1939 r.
Laboratorium Radiotech-
nicznym Politechniki, w
charakterze m³odszego
asystenta. Nale¿y wspo-
mnieæ z uznaniem, ¿e
zarówno T. Malarski, jak
i M. Halaunbrenner byli
obroñcami Lwowa oraz
wielkimi patriotami. Nic
wiêc dziwnego, ¿e M. Ha-
launbrenner sprowadzi³ do

Katedry Fizyki lwowskiego ekspatrianta, by-
³ego tercjana wspomnianego Gimnazjum,
pana Gulewicza, i zatrudni³ go jako labo-
ranta. Tak wiêc zespó³ osobowy by³ tam
szczególnie lwowski.

Dopiero na III roku studiów zetkn¹³em siê
z seniorem naszych wyk³adowców, wielo-
krotnym dziekanem oraz prorektorem Poli-
techniki Lwowskiej i jej profesorem zwyczaj-
nym Zygmuntem Ciechanowskim. Ci-
chym, starczym g³osem mówi³ o pompach
wodnych, którymi zajmowa³ siê ju¿ w pierw-
szym dziesiêcioleciu XX w. � dziedzinie, jak
siê to wtedy nazywa³o, motorów wodnych.
Maj¹c w latach II wojny ponad 70 lat, by³
faktycznie seniorem. Dysponowa³ olbrzymi¹
wiedz¹ oraz do�wiadczeniem w swojej dzie-
dzinie techniki, równocze�nie by³ jednak
cz³owiekiem humanistycznego ducha, au-
tentycznym intelektualist¹, utalentowanym

Prof. Zygmunt Ciechanowski
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pianist¹ oraz admiratorem sztuki. Jego naj-
bli¿si wspó³pracownicy to in¿. Hugo Trzebi-
cki oraz in¿. Szablowski, którzy prowadzili
z nami æwiczenia oraz korekty projektów.
Obaj wywodzili siê z Politechniki Lwowskiej
i ju¿ tam byli zwi¹zani z prof. Ciechanow-
skim, wnosz¹c podczas naszych studiów do
nauki i techniki osi¹gniêcia nowoczesno�ci.
Do Iwowskich seniorów nale¿a³ tak¿e Ot-
ton Nikodym, drobnej figury, ale ruchliwy,
a wrêcz dynamiczny profesor matematyki.
Pos³ugiwa³ siê laseczk¹, któr¹ czasem wy-
korzystywa³ tak¿e podczas swych wyk³adów
dla celów ilustracyjnych. Niezapomniane by³o
jego przys³anianie rzêdów oraz s³upków roz-
pisanych na tablicy wyznaczników wspo-
mnian¹ laseczk¹. Wyk³ada³
na Wydziale Komunikacji
matematykê przez dwa ko-
lejne lata studiów, kiedy to
zosta³ zwolniony z pracy
ze wzglêdów politycznych.
Wkrótce wyemigrowa³, by
za granic¹ przynie�æ chlu-
bê nauce polskiej i hañbê
bolszewikom.

Szczególne wspomnie-
nie nale¿y siê te¿, zwi¹za-
nemu wcze�niej z Politech-
nik¹ Lwowsk¹, naszemu
wyk³adowcy z zakresu czê-
�ci maszyn, pó�niejszemu
profesorowi Politechniki
Wroc³awskiej, Tadeuszowi Demeterowi.
By³ niezwykle sympatyczny, bezpo�redni
i ¿yczliwy, przeto powszechnie lubiany przez
studentów. By³ przewodnicz¹cym S¹du Ko-
le¿eñskiego naszego Ko³a Mechaników. Nie-
zapomniana jest jego charakterystyczna wy-
powied�, kiedy to studenci � cz³onkowie
S¹du dopatrywali siê konieczno�ci ukara-
nia naszego zbyt energicznego kolegi, któ-
ry dokona³ spustoszenia rozbijanymi krze-
s³ami podczas Balu Mechaników. Wtedy to
zabra³ g³os, ze swym charakterystycznym
akcentem lwowskim, mówi¹c: ta my si wy
Lwowi no¿ami pobili i nikomu nic! Szybko
nas w ten sposób rozbroi³, korzystaj¹c ze
swej m¹dro�ci ¿yciowej oraz znajomo�ci
braci studenckiej.

Szczególn¹ osob¹, któr¹ nazywali�my
niezbyt ³adnie w naszych pok¹tnych rozmo-
wach, by³ Eugeniusz Ma³ecki, kierownik
Katedry Silników Lotniczych i Samochodo-

wych. Z Politechnik¹ Lwowsk¹ by³ zwi¹za-
ny jako pracownik naukowy ju¿ przed woj-
n¹. Bêd¹c doskona³ym praktykiem dzia³a³
wtedy tak¿e jako ekspert w Komisji Cywil-
nych Statków Powietrznych, instytucji o ar-
chaicznej wprawdzie nazwie, ale badaj¹cej
nowocze�nie przyczyny wypadków lotni-
czych. By³ niezwykle pracowity i ka¿dy jego
wyk³ad by³ dowodem jego ogromnej pracy
nad poszerzaniem przekazywanej nam wie-
dzy. Na Politechnice Lwowskiej by³ adiuk-
tem w Katedrze Budowy Samochodów
i Traktorów, prowadzonej przez W³adys³a-
wa Rubczyñskiego. Ten by³ zwi¹zany
z Iwowsk¹ uczelni¹ od lat dwudziestych jako
naukowiec na kolejnych stanowiskach, a¿

do uzyskania tytu³u profe-
sora, za� w Krakowie kon-
tynuowa³ sw¹ dzia³alno�æ
naukow¹ jako kierownik
Katedry Budowy i Eks-
ploatacji Samochodów. By³
prawdziw¹ wyroczni¹ w re-
prezentowanej dziedzinie
zarówno w aspekcie teore-
tycznym, jak i praktycznym.
Jego najbli¿szym wspó³-
pracownikiem by³ Mieczy-
s³aw Nosowicz, pó�niej-
szy profesor nadzwyczajny
Politechniki Krakowskiej
w dziedzinie eksploatacji
oraz naprawy pojazdów

mechanicznych. Zarówno E. Ma³ecki, jak
i W. Rubczyñski byli najczêstszymi promo-
torami prac dyplomowych, zgodnie z wybie-
ranymi przez nas kierunkami studiów.

Przez kilka kolejnych lat by³em zwi¹zany
blisko z Janem Koreckim, kierownikiem
Katedry Maszynoznawstwa I i wyk³adowc¹
rysunku technicznego, jako jeden z jego licz-
nych asystentów. Do Krakowa przyby³ Ko-
recki jako adiunkt Politechniki Lwowskiej
w tamtejszej Katedrze Maszynoznawstwa,
kierowanej przez prof. Witolda Aulicha. Mia³
za sob¹ doskona³¹ szko³ê i przeniós³ j¹
z powodzeniem na grunt krakowski. Od ry-
sunku technicznego przeszed³ poprzez
maszynoznawstwo do teorii mechanizmów
i maszyn � jako profesor oraz kierownik ka-
tedry odno�nego zak³adu. By³ wyk³adowc¹
ze szczególn¹ swad¹ oraz rzadk¹ spraw-
no�ci¹ w wykonywaniu skomplikowanych ry-

Prof. Antoni Plamitzer
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sunków na tablicy, dynamizowanych czêsto
kolorowymi kredami. ̄ al by³o, gdy ze wzglê-
dów oczywistych dzie³a te musia³y byæ zma-
zywane. Zgromadzi³ olbrzymie ilo�ci czê�ci
maszyn oraz ich zespo³ów, s³u¿¹cych jako
modele przy wykonywaniu rysunków tech-
nicznych, i uruchomi³ nawet stanowisko ka-
tedralnego mechanika, dysponuj¹cego ob-
rabiark¹ do sporz¹dzania szczególnych mo-
deli. Przez wspó³pracowników by³ lubiany,
a w rozmowach pok¹tnych nazywali�my go
�Jasiem�, za� przez studentów by³ uwa¿any
za ostrego i wymagaj¹cego.

Jego koleg¹ ze studiów lwowskich by³
ówczesny m³odszy asystent przedwojennej
Mechanicznej Stacji Do�wiadczalnej oraz
Katedry Mechaniki Tech-
nicznej, prowadzonej przez
profesora Burzyñskiego,
Janusz Walczak. Jako stu-
dent prowadzi³ on charak-
terystyczne, barwne ¿ycie
studenckie, ³¹cz¹c atrybu-
ty m³odo�ci z nauk¹. Wraz
z J. Koreckim by³ wtedy
cz³onkiem studenckiego
zespo³u muzyki tanecznej,
graj¹c na saksofonie i po-
prawiaj¹c w ten sposób na
ró¿nych imprezach swoje fi-
nansowe mo¿liwo�ci. By³
�wiadkiem, a mo¿e nawet
uczestnikiem takich wyda-
rzeñ studenckich, o jakich opowiada³ nam
barwnie T. Demeter. W Krakowie doszed³ do
stanowiska profesorskiego i by³ kierownikiem
Katedry Wytrzyma³o�ci. Jego wyk³ady by³y pro-
wadzone bardzo ciekawie i barwnie, a ze
wzglêdu na zachowan¹ ¿ywotno�æ oraz bez-
po�redni stosunek do studentów by³ naszym
niek³amanym ulubieñcem.

Katedra, a pó�niejszy Zak³ad prowadzo-
ny przez J.Koreckiego, zajmowa³ du¿e po-
wierzchnie lokalowe gmachu Wydzia³u
w by³ych koszarach przy ul. Warszawskiej.
Jeszcze w 1947 r. podczas naszych zajêæ
s³ychaæ by³o komendy wojskowe oraz mu-
zykê marszow¹. Ta rozleg³o�æ pomieszczeñ
pozwoli³a udzieliæ go�ciny lokalowej wyk³a-
dowcy z dziedziny maszyn d�wigowych Leo-
poldowi Krajewskiemu. Wywodzi³ siê on
z Politechniki Lwowskiej, gdzie dzia³a³ jako
starszy asystent w Katedrze Maszyn D�wi-
gowych, prowadzonej tam przez profesora

£ukasiewicza. Jego du¿a wiedza oraz szcze-
gólna rozmowno�æ, a tak¿e ¿yczliwy stosu-
nek wobec ni¿szych rang¹ naukow¹ licz-
nych m³odszych kolegów powodowa³y, ¿e
w wolnych chwilach zbiera³a siê wokó³ nie-
go ca³a asystencka gromada, by s³uchaæ
niezwykle ciekawych i barwnych opowiadañ.

Czêsto uzupe³nia³ to towarzystwo kolejny
szczególny rozmówca, a mianowicie Franci-
szek Kotowski. Niegdy� by³ m³odszym asy-
stentem Docentury Mechaniki Lotu i Budowy
P³atowców Iwowskiej uczelni, prowadzonej
wcze�niej przez prof. Gustawa Mokrzyckie-
go. W latach 1939�40 by³ jako docent orga-
nizatorem Katedry Budowy P³atowców we

Lwowie, a pó�niej kierow-
nikiem takiej katedry na Wy-
dziale Komunikacji w Kra-
kowie. Po likwidacji kierun-
ku lotniczego by³ kierowni-
kiem Katedry Elementów
Maszyn Politechniki Kra-
kowskiej. Dos³ownie godzi-
nami trwa³y niezapomniane
opowiadania obu rozmów-
ców na temat ich studiów,
¿ycia studenckiego oraz
pó�niejszej pracy zawodo-
wej. Nosili u nas dyskretnie
stosowane przezwiska �Pol-
dek� oraz �Franio�, stano-
wi¹ce wyraz naszego sza-

cunku, sympatii oraz uznania. Obaj byli ze
sob¹ bardzo blisko zwi¹zani towarzysko.
Franciszek Kotowski byi niezapomnianym,
b³yskotliwym fachowcem, promotorem mojej
pracy doplomowej, organizatorem Instytutu
Szybowcowego w Bielsku, a tak¿e konstruk-
torem posiadaj¹cego kilka rekordów szybow-
ca �Mucha�. W jego skromnym pomieszcze-
niu spotykali�my siê przy okazji korekty prac
przej�ciowych oraz dyplomowych, co stano-
wi³o doskona³¹ okazjê do kolejnych, niekoñ-
cz¹cych siê godzinami rozmów technicznych,
a tak¿e pe³nych szczero�ci oraz humoru
wspomnieñ prywatnych. Do³¹cza³ siê do nich,
przewa¿nie ma³omównie, in¿. Ryszard Sie-
miñski, zwi¹zany bezpo�rednio z kierunkiem
lotniczym na Politechnice Lwowskiej, specja-
lista od drewna jako tworzywa lotniczego.
Pó�niej przeniós³ siê na Politechnikê Gdañ-
sk¹, gdzie prowadzi³ wyk³ady z zakresu bu-
dowy i eksploatacji obrabiarek do drewna.

Prof. Tadeusz Malarski
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Do grupy fachowców w dziedzinie lot-
nictwa oraz szybownictwa, z którymi mieli-
�my w czasie studiów do czynienia, nale¿a³
W³adys³aw Nowakowski, wyk³adowca fra-
puj¹cego nas przedmiotu, jakim by³a mecha-
nika lotu. By³ doskona³ym wyk³adowc¹, spo-
kojny i dystyngowany, a równocze�nie kon-
taktowy i ¿yczliwy. By³ teoretykiem i prakty-
kiem, konstruktorem, a tak¿e mened¿erem
� jako dyrektor Instytutu Szybowcowego
w Bielsku. Z lwowsk¹ grup¹ latania by³ zwi¹-
zany tak¿e in¿. Rudolf Matz, który prowa-
dzi³ dla nas wyk³ady z dziedziny wyposa¿e-
nia pok³adowego samolotów oraz nawigacji
lotniczej. By³ konstruktorem powojennego
szybowca szkolnego �ABC�. Pó�niej zosta³
wyk³adowc¹ z tej samej
dziedziny na Politechnice
Wroc³awskiej, ja za� jego
asystentem. By³ cz³owie-
kiem niezwyk³ej dobroci
i ¿yczliwo�ci, skrupulatnym
i do�wiadczonym, niestety
chorowitym i wkrótce uleg³
mêcz¹cym cierpieniom.

Wszyscy nasi wyk³a-
dowcy z dziedziny lotnic-
twa byli zwi¹zani ze Stu-
dium Lotniczym Politech-
niki Lwowskiej, prowadzo-
nym w latach 30. przez dra
in¿. Zygmunta Fuchsa,
pod nadzorem naukowym
wspomnianego ju¿ wcze�niej prof. Gusta-
wa Mokrzyckiego, przemianowanym pó�-
niej � po w³¹czeniu do niego Instytutu Szy-
bownictwa oraz Motoszybownictwa � na In-
stytut Techniczny Lotnictwa. Tam powsta³
szereg konstrukcji znanych szybowców,
w tym znany na lwowskim niebie z cha-
rakterystycznego uk³adu silnik�skrzyd³o,
motoszybowiec ITS-8.

Szczególn¹ osobowo�æ w�ród naszych na-
uczycieli akademickich przedstawia³ Kazi-
mierz Sulima Szaw³owski, wyk³adowca
z dziedziny kilku kierunków budowy maszyn,
a to maszyn parowych oraz turbin, silników
spalinowych, a tak¿e nauki o ko³ach zama-
chowych i regulatorach, teorii drgañ oraz
pomiarów maszyn. Na Politechnice Lwow-
skiej by³ Szaw³owski zwi¹zany z profeso-
rem Ludwikiem Ebermanem, specjalist¹
w dziedzinie silników spalinowych du¿ej

mocy � tak trakcyjnych, jak i stabilnych,
w tym silników do ³odzi podwodnych dla Au-
strii oraz Niemiec w I wojnie �wiatowej. By³
tak¿e pracownikiem naukowym u specjali-
sty termodynamiki prof. Stanis³awa Ochê-
duszki. Na Wydzia³ach Politechnicznych by³
profesorem zwyczajnym oraz kierownikiem
Katedry Maszynoznawstwa II. Dla nas by³
wzorem erudycji, tak¿e wzorem elegancji
oraz dobrego stylu w ka¿dym s³owie i ka¿-
dym ruchu. Równocze�nie jednak nie wy-
wy¿sza³ siê, a studentów traktowa³ z nad-
zwyczajn¹ ¿yczliwo�ci¹ i wyrozumieniem.
Dysponowa³ wspania³¹ kadr¹ asystentów,
pó�niejszych profesorów wy¿szych uczel-
ni technicznych. Kadrê tê cechowa³a nie

tylko rzetelna wiedza, ale
te¿ szczególny stosunek
do studentów, przejêty od
swego profesora. Tak jak
i on wywodzili siê z Poli-
techniki Lwowskiej. Two-
rzyli obsadê Katedry Ma-
szynoznawstwa II, dyspo-
nuj¹cej du¿ym laborato-
rium maszynowym oraz
warsztatem mechanicz-
nym. Królowa³ w nich p.
Dziewanowski, pó�niejszy
pracownik naukowy Po-
litechniki Szczeciñskiej, ze
swymi do�wiadczeniami
i wynalazkami do silnika

odrzutowego oraz helikoptera w³¹cznie.
Æwiczenia prowadzi³ z nami Stanis³aw
Steindel, m¹¿ wnuczki Wincentego Witosa,
pó�niejszy profesor Politechniki Krakowskiej,
oraz Stanis³aw Dawidowicz, pó�niejszy pro-
fesor Politechniki Czêstochowskiej, m¹¿
córki filozofa i matematyka, prof. Leona
Chwistka, asystentki matematyki na Wy-
dziale Komunikacji. Pierwszy by³ doskona³¹
powtórk¹ osobowo�ci prof. K. Szaw³owskie-
go, w ka¿dym calu d¿entelmen w postêpo-
waniu, jak i wygl¹dzie. Drugi z kolei by³ bar-
dzo swobodny w zachowaniu, oczywi�cie
w nale¿nych granicach, co czyni³o go szcze-
gólnie bliskim studentom.

Wszyscy pracownicy naukowi Katedry
Maszynoznawstwa II byli przez nas lubiani
i szanowani w sposób szczególny. Byli oni
bardzo bliscy zawodów, jakie wkrótce mie-
li�my wykonywaæ po studiach. W�ród nich
by³o siê prawdziwym, dojrza³ym studentem!

Prof. Micha³ Halaunbrenner
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Do typowych iwowiaków nale¿y zaliczyæ
Tadeusza Czaykê, m³odszego asystenta
w lwowskiej Katedrze Pomiarów Elektrycz-
nych, a pó�niej kierownika Katedry Elektro-
techniki na Wydziale Komunikacyjnym. Ce-
chowa³a go du¿a wiedza teoretyczna, jak
i praktyczna, przy równoczesnej du¿ej ¿y-
wotno�ci oraz humorze, potêgowanymi
wspania³ym ba³akiem lwowskim, wtedy oczy-
wi�cie gdy by³o to dopuszczalne wobec stu-
dentów, w chwilach rekreacji. Jego zaprze-
czeniem w sensie natury i sposobu bycia
by³ cichy i spokojny Roman Asler, nasz wy-
k³adowca z dziedziny o�wietlenia oraz sy-
gnalizacji lotnisk, który sw¹ mow¹ nie móg³
wyprzeæ siê lwowskich
zwi¹zków, o ile by tego
chcia³ lub musia³, w co bar-
dzo w¹tpiê.

Rzadkim go�ciem by³
u nas Klaudiusz Filasie-
wicz, by³y dyrektor Pañ-
stwowej Szko³y Technicz-
nej we Lwowie, profesor
obróbki plastycznej na Po-
litechnice �l¹skiej, a u nas
wyk³adowca tego samego
przedmiotu. Ten do�wiad-
czony pedagog oraz spe-
cjalista w swej dziedzinie
mia³ niestety nieco upo�le-
dzony s³uch i z tej przy-
czyny opowiadano o nim ró¿ne, zwykle nie-
prawdziwe dowcipy. Zapamiêta³em jego do-
skona³¹ definicjê walcowania � jako ci¹g³e
kucie. Trudno lepiej oddaæ charakter tej tech-
nologii metali.

Nie mogê na koniec nie wspomnieæ za-
wsze eleganckiego i prezentuj¹cego swoist¹
klasê Tadeusza Chlipalskiego, który wyk³a-
da³ dla nas ogrzewanie oraz wietrzenie.
Z tego przedmiotu zdawali�my egzaminy,
przez zaprojektowanie jakiej� zadanej insta-
lacji grzewczo-wentylacyjnej, w warunkach
i�cie królewskich, bo w jego mieszkaniu na
Wzgórzu Wawelskim. Ten za¿arty Iwowiak
spêdzi³ bodaj¿e za granic¹ okres wojenny,
a mnie wi¹za³ siê zawsze z niezapomnian¹
tragedi¹ jego brata Leszka, jak¹ spowodo-
wa³a lawina na Zaro�laku pod Howerl¹
w Czarnohorze, jeszcze przed ostatni¹ wojn¹.

Ze Lwowem byli zwi¹zani tak¿e tacy za-
s³u¿eni i cenieni fachowcy, organizatorzy

polskiego kolejnictwa po wojnie, jak prof. Adolf
Langrod, niegdy� adiunkt prof. W. Mozera
na Politechnice Lwowskiej, oraz prof. Stani-
s³aw Haupt. Nie mia³em z nimi do czynienia
bezpo�rednio, gdy¿ byli zwi¹zani z Oddzia-
³em Kolejowym Wydzia³ów Politechnicznych.

Ca³y szereg by³ych studentów Politechni-
ki Lwowskiej podczas wojny uczêszcza³o
tak¿e na Technische Fachkurse lub Lwow-
ski Instytut Politechniczny w jego dwóch
okresach dzia³ania, a po wojnie zasili³ pó�-
niejsz¹ kadrê naukow¹ Wydza³ów Politech-
nicznych, jako asystenci ró¿nego stopnia,
a niektórzy zdobywali tam dyplomy. Wspo-
mnieæ nale¿y Wies³awa Krzysia, Leszka

Martiniego oraz Micha³a
Wysockiego, zwi¹zanych
z Katedr¹ Wytrzyma³o�ci.
Kazimierz £atkiewicz by³
praw¹ rêk¹ w katedrze J.
Koreckiego, a¿ do swojej
niespodziewanej �mierci.
Tam te¿ by³ ulokowany Sta-
nis³aw Oprzêdkiewicz,
asystent w Katedrze Budo-
wy Maszyn Kolejowych,
kierowanej przed wojn¹
przez prof. W. Mozera na
Politechnice Lwowskiej,
by³y dyrektor Zak³adów im.
Szadkowskiego w Krako-
wie, zatrudniony pó�niej

w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krako-
wie. In¿. Jarominek by³ asystentem w Ka-
tedrze Czê�ci Maszyn, Henryk Kaiser za�,
bodaj¿e jako adiunkt � w Katedrze Silników
Lotniczych i Samochodowych. Pó�niejszym
profesorem Wydzia³ów Politechnicznych zo-
sta³ tak¿e Zdzis³aw Romaniszyn, zwi¹za-
ny praktycznie te¿ z Kolejami Pañstwowy-
mi, który na delegacje s³u¿bowe udawa³ siê
prowadz¹c osobi�cie parowozy lub elektro-
wozy.

* * *
Jestem przekonany, ¿e na skutek u³om-

no�ci pamiêci pomin¹³em szereg pracowni-
ków naukowych lwowskiego pochodzenia,
a wobec innych pope³ni³em nie�cis³o�ci in-
formacyjne. Niech mi to bêdzie wybaczone!
Wszystkich otaczam ogóln¹, ¿yczliw¹ pamiê-
ci¹, jako zwi¹zanych z blisk¹ mi uczelni¹.

Kraków, lipiec 2005

Prof. Tadeusz Chlipalski
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Piotr Marek Stañski

POMNIKI
ALEKSANDRA
FREDRY
we Lwowie i Krakowie

Pod lwowskim niebem szczególnie
rozwija³y siê talenty komediowe. Znacz-
n¹ czê�æ ¿ycia spêdzili w tym mie�cie
(i zmarli) Aleksander Fredro oraz Gabrie-
la Zapolska � jej Moralno�æ pani Dulskiej
w swej podstawowej wersji rozgrywa siê
pod Wysokim Zamkiem, na który space-
rowa³ dooko³a sto³u pan Felicjan, choæ
wersja krakowska z Kopcem Ko�ciuszki
by³a przez pisarkê równie¿ autoryzowa-
na. W bli¿szych nam czasach z grodu nad
Pe³twi¹ rozbrzmiewa³a na ca³y kraj po-
pularna �Weso³a Fala� ze Szczepciem
i Toñciem, czyli Kazimierzem Wajd¹ i Hen-
rykiem Vogelfangerem.

Teatr Skarbkowski przez d³ugi czas po-
zostawa³ domem artystycznym Fredry, któ-
rego komedie prze¿ywa³y tam chrzest sce-
niczny, dopóki ich mia¿d¿¹ca krytyka ze stro-
ny Seweryna Goszczyñskiego � powoduj¹-
ca siê ró¿nicami na tle polityki � nie sprawi³a,
¿e pisarz zamilk³ w 1835 roku, pisz¹c pó�-
niej swe utwory wy³¹cznie do szuflady, z któ-
rej zostan¹ wydobyte i ujrz¹ �wiat³a rampy
dopiero po jego �mierci. Po up³ywie kilku
dziesiêcioleci podobna nagonka dotknie
w Krakowie innego komediopisarza � Micha-
³a Ba³uckiego, przybieraj¹c wszak¿e bardziej
tragiczny obrót, albowiem ten, w którego zo-
sta³a wymierzona, pope³ni³ samobójstwo.

W przypadku Fredry ironia losu sprawi-
³a, ¿e pod koniec ¿ycia S. Goszczyñski za-
mieszka³ we Lwowie naprzeciw swego daw-
nego adwersarza, umieraj¹c na cztery mie-
si¹ce przed nim. Dodatkowo po �mierci
po³¹czy³a ich twórczo�æ Leonarda Marconie-
go, który w 1882 roku wyrze�bi³ nagrobek
Goszczyñskiego na Cmentarzu £yczakow-
skim, a w przysz³o�ci mia³ zostaæ autorem
pomnika Fredry, który ostatecznie 14 pa�-

dziernika 1897 r. o godzinie 8 rano zasiad³
po�rodku placu Akademickiego, w miejscu
gdzie wcze�niej znajdowa³a siê studnia.
Lokalizacjê tê wybrano nie przypadkiem, gdy¿
o rzut kamieniem, przy ulicy nosz¹cej jego
imiê, sta³ jeszcze wtedy tak zwany pa³acyk
Fredrów, w cieniu starych drzew, gdzie po-
eta pracowa³ i dokona³ zas³u¿onego ¿ywo-
ta. W tê te¿ zwrócona jest twarz pos¹gu1.

Z inicjatyw¹ uczczenia w ten sposób
Fredry w zwi¹zku z przypadaj¹cym 20
czerwca 1893 stuleciem jego urodzin wy-
st¹pi³ Romuald Bobin na zebraniu Ko³a lite-
racko-artystycznego dwa lata wcze�niej.
W tym celu rozpisano konkurs wy³¹cznie po-
miêdzy polskimi rze�biarzami. Jego regula-
min zak³ada³ nadanie przysz³emu obiektowi
renesansowych cech stylowych, przy czym
postaæ pisarza uchwycona byæ mia³a w po-
zycji siedz¹cej, a przyodziana w czamarê.
Nades³ano trzyna�cie modeli, na ogó³ gli-
nianych, a nie jak tego wymagano � gipso-
wych. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem,
w czerwcu 1892, urz¹dzono pokonkursow¹
wystawê na balkonie gmachu teatralnego
ponad g³ównym wej�ciem, obitym dywana-
mi i draperi¹, w�ród zieleni kwiatów egzo-
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tycznych2. Ze szczególnie ¿yczliwym przy-
jêciem spotka³ siê projekt Tadeusza Bar¹-
cza (przysz³ego twórcy pomnika Sobieskie-
go), który jako jedyny przedstawi³ autora Ze-
msty (takie te¿ obra³ god³o) w kontuszu. Przy
okazji na�miewano siê, ¿e nazwiska auto-
rów, acz utajnione pod ró¿nymi god³ami,
znane s¹ powszechnie... St¹d ca³y konkurs
sprawia wra¿enie balu maskowego w bar-
dzo �cis³ym i zaufanym kó³ku3. Zebrany 23
czerwca komitet znawców przyzna³ I nagro-
dê, polegaj¹c¹ na skierowaniu projektu do
realizacji � Leonardowi Marconiemu, obli-
guj¹c go zarazem do wprowadzenia pew-
nych poprawek (zrezygnowano m.in. z ka-
miennych ³awek, okalaj¹cych cokó³). Posta-
nowiono ponadto, ¿e sama figura wykona-
na zostanie z br¹zu zamiast z marmuru.
Dwie nastêpne nagrody wysoko�ci 100 z³o-
tych reñskich otrzymali Tadeusz Wi�niowiec-
ki i Mieczys³aw Zawiejski. Praca tego ostat-
niego wyró¿nia³a siê pochyleniem postaci
do przodu, z brod¹ opart¹ na d³oni, ale � jak
pisano � nadaje siê do ustawienia w jakiej�
niszy lub foyer4.

Choroba Marconiego sprawi³a, ¿e mija³y
kolejne terminy inauguracji pomnika (np.
w lipcu 1894, z okazji Wystawy Krajowej),
a ustawiony na placu cokó³ z czerwonego
kamienia trembowelskiego pozostawa³ pu-
sty. Do ods³oniêcia dosz³o dopiero w nie-
dzielê 24 pa�dziernika 1897. Tak opisywa³o
ten dzieñ �S³owo Polskie�5: Nadesz³a uro-
czysta niedziela w�ród jesieni figlarnej jak
humor Fredry ojca (¿ywa wtedy by³a jesz-
cze pamiêæ syna Aleksandra, te¿ komedio-
pisarza, st¹d zaznaczenie � przyp. P.M.St.).

N i e p o k o i ³ y
Lwów te figle
jesieni ju¿ od
dni kilku: zda-
wa³o siê na-
wet, ¿e w�ród
deszczu od-
s³onimy nowy
pomnik. To
�mia³o siê do
nas s³oñce,
weso³e jak po-
godna twarz
starego Jo-
wialskiego, to
znów chmu-
rzy³o siê nad

nami jak czo³o rejenta Milczka, to wreszcie
ci¹³ nas wiatr jesienny z deszczem ostrym
jak satyryczny dowcip twórcy �Geldhaba�.
W niedzielê wreszcie od rana panowa³o zim-
no dotkliwe, a na horyzoncie k³êbi³y siê
chmury coraz gêstsze. Ale snad� stary Fre-
dro musi byæ w ³askach niebiañskich, skoro
w chwili, gdy mia³a siê rozpocz¹æ uroczy-
sto�æ ods³oniêcia pomnika, nagle spo�ród
chmur wyjrza³o s³oñce, u�miechaj¹c siê do
t³umów. Od dawna wype³nia³y ju¿ one nie-
wielki placyk i przylegaj¹ce doñ ulice, na
których wstrzymano ruch ko³owy. Wszyst-
kie stany i warstwy, ludzi wszystkich zawo-
dów i rodzajów pracy � wylicza³a w swym
sprawozdaniu �Gazeta Lwowska�6. A zatem
aktorzy z weterank¹ lwowskiej sceny Aniel¹
Aszpergerow¹, graj¹c¹ w sztukach Fredry
za jego ¿ycia, oraz przedstawiciele wszyst-
kich trzech wyznañ katolickich (³aciñskiego,
unickiego oraz ormiañskiego, z jego arcybi-
skupem Issakowiczem). Odnotowano nato-
miast, ¿e �ko³a arystokratyczne� i finansowe
oraz inteligencja ¿ydowska s³abo by³y re-
prezentowane7. Wed³ug �Dziennika Polskie-
go�8 Las cylindrów i szapoklaków falowa³ (...)
ze wszystkich okien i balkonów okolicznych,
ciekawe g³ówki kobiece, uzbrojone w bino-
kle, �ledzi³y przebieg uroczysto�ci. Zajêto
nawet oparkanienie buduj¹cego siê gma-
chu, zas³oniêtego na dzieñ uroczysto�ci
ca³ym gajem choinek. Pewna czê�æ publicz-
no�ci skorzysta³a z rusztowañ tej budowli
na wysoko�ci pierwszego piêtra i znalaz³a
na nich (...) niejako improwizowane trybu-
ny9. Aparaty fotograficzne wycelowane swo-
imi szkie³kami w pos¹g ukryty za zas³on¹
z czerwonego sukna z draperiami niebie-
skimi, rozpiêt¹ na czterech dr¹¿kach rów-
nie¿ czerwonych. Tu¿ przy pomniku wznie-
siono mównicê, przystrojon¹ materi¹ o tych
samych barwach miejskich � mo¿na by³o
przeczytaæ w relacjach prasowych. O go-
dzinie wpó³ do dwunastej z wie¿y ratusza
wywieszono lwowsk¹ chor¹giew, a na pla-
cu zagrano hejna³. Na trybunê wstêpowali
kolejno mówcy: Albert Wilczyñski we fraku,
z g³ow¹ odkryt¹, zabieraj¹cy g³os w imieniu
tych, którzy rzucili has³o postawienia pomni-
ka; August Balasits we fraku, z g³ow¹ na-
kryt¹, jako reprezentant aktualnych w³adz
Ko³a literacko-artystycznego � da³ has³o do
ods³oniêcia. Prezydent miasta Godzimir Ma-
³achowski w kontuszu, z ³añcuchem burmi-Po
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strzowskim na piersiach, w ko³paku i przy
karabeli apelowa³ do mieszkañców Lwowa
o pieczê nad monumentem, co uczyni³ nie
bez kozery, gdy¿ trzy dni wcze�niej chuliga-
ni uszkodzili postument. A gdy pojawi³ siê
potomek pisarza � jego wnuk, Andrzej �
w czarnym kontuszu (mimo ¿e po rozstrzy-
gniêciu konkursu zabiega³ o rezygnacjê
z przybrania dziadka w czamarê � przyp.
P.M.St.), z ko³pakiem w d³oni � szmer prze-
szed³. Kiedy bowiem mówca odwróci³ g³o-
wê w prawo, jak u postaci na pomniku,
uderzy³o wszystkich niepospolite, chwytaj¹-
ce podobieñstwo wnuka do dziadka. Jedy-
nie czo³o starego Fredry wiêcej zmarszcz-
kami poorane, czupryna bujniejsza i inaczej
zaczesana10. On te¿ wyda³ nastêpnie w Ka-
synie miejskim bankiet na 120 nakryæ. Re-
porter �Gazety Narodowej� odnotowa³, ¿e
ogóln¹ uwagê zwraca³ ks. Szeptycki, bazy-
lianin, któremu powszechnie wró¿¹ osi¹gniê-

cie w nied³ugim czasie wy¿szych dosto-
jeñstw w hierarchii gr.-kat. ko�cio³a11. Trze-
ba w tym miejscu przypomnieæ, ¿e przysz³y
w³adyka �wiêtojurski by³ za spraw¹ swej
matki wnukiem Fredry. Nie zabrak³o wiêc
toastów na cze�æ tego rodu.

Wieczorem odegrano ��luby panieñskie�
w Teatrze Skarbkowskim, którego widownia
dekorowana bardzo gustownie herbami
województw, ziem i miast polskich oraz ko-
lorami narodowymi, by³a wype³niona inteli-
gentn¹ publiczno�ci¹12. To pewnie a propos
wcze�niejszych obaw dyrekcji, ¿e na przed-
stawieniach z powodów �wi¹t narodowych
zazwyczaj bywaj¹ w teatrze pustki, tak ¿e
miasto musia³o wykupiæ wiêksz¹ czê�æ bile-
tów, aby w dniu, kiedy naród wznosi pomnik
Fredrze, w polskim teatrze nie �piewano
�Piêknej Heleny� lub tañczono spro�nego
kankana. W³a�ciw¹ sztukê poprzedzi³ oko-
liczno�ciowy prolog, u³o¿ony przez Adolfa
Walewskiego, pod koniec którego unios³a
siê kurtyna i przy d�wiêkach hymnu �Jesz-
cze Polska nie zginê³a� ukaza³ siê ¿ywy
obraz, skomponowany z postaci fredrow-
skich, upozowanych wokó³ jego popiersia.

Podobna apoteoza, któr¹ wspó³tworzyli
m.in. rejent Milczek i cze�nik Raptusiewicz
podaj¹cy sobie rêce do zgody, Geldhab zgar-
niaj¹cy worki ze z³otem, kapelan z �Dam
i huzarów�13, pojawi³a siê 8 listopada 1900
w Krakowie, tyle ¿e na zakoñczenie ��lu-
bów panieñskich�, dawanych z okazji ufun-
dowania krakowskiego pomnika Fredry.
Przybra³ on znacznie skromniejsze rozmia-
ry, w rzeczy samej popiersia, choæ dwukrot-
nie wiêkszego od naturalnego, a wyrze�-
bionego przez Cypriana Godebskiego, twór-
cê pomników: Mickiewicza w Warszawie
i Kopernika w Krakowie. By³ on darem ów-
czesnego filantropa Konstantego Wo³odko-
wicza i mo¿e dlatego bez wiêkszego rozg³o-
su stan¹³ 19 pa�dziernika na gazonie przed
Teatrem Miejskim (Rada Miejska ograniczy³a
siê jedynie do wyra¿enia swego podziêko-
wania). Aby zrekompensowaæ brak oficjal-
nego ods³oniêcia, dyrektor krakowskiego
teatru Józef Kotarbiñski og³osi³ 8 listopada
dniem fredrowskim. W jego ramach odpra-
wiona zosta³a poranna msza w pobliskim
ko�ciele �w. Krzy¿a, w której wziêli udzia³:
prezydent Krakowa Józef Friedlein, dyrek-
tor Biblioteki Jagielloñskiej Karol Estreicher
oraz zastêp literatów i przyjació³ sceny14, po
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czym udano siê po pos¹g, u stóp którego
dyrektor Kotarbiñski z³o¿y³ wieniec laurowy.
Podczas wieczornego spektaklu wyg³osi³ za�
specjalnie na tê okazjê napisany przez Ka-
zimierza Przerwê-Tetmajera wiersz, po któ-
rym nast¹pi³ wspomniany ju¿ ¿ywy obraz,
przygotowany � jak we Lwowie � przez
Adolfa Walewskiego przy wspó³pracy Piotra
Stachiewicza. Recenzent �G³osu Narodu�15

ubolewa³ jedynie, ¿e publiczno�æ powinna
przyj�æ w od�wiêtnych szatach, niestety tyl-
ko kilku mê¿czyzn w pierwszych rzêdach
foteli uzna³o za stosowne przybraæ fraki,
wyra¿aj¹c zarazem ¿yczenie, aby sztuki
Fredry na sta³e wesz³y do repertuaru teatru,
za czym przemawiaæ mia³y wybuchy weso-
³o�ci, burze oklasków, p³yn¹ce g³ównie
z górnych warstw teatru. Ponadto wraz
z zapadniêciem zmroku iluminowano pomnik
�wiat³em, rzucanym z dwóch przeciwleg³ych
reflektorów.

[...]*
Na zakoñczenie warto napomkn¹æ, ¿e

twórca lwowskiego Fredry � Leonard Marconi
� wpisa³ siê równie¿ w pejza¿ krakowski kon-
nym pomnikiem Tadeusza Ko�ciuszki, usta-
wionym na bastionie wawelskiego wzgórza.

1 �Tygodnik Ilustrowany� nr 44 z 30 X 1897,
s. 870�872.

2 �Gazeta Lwowska nr 132 z 11 VI.
3 jw.
4 �Gazeta Narodowa� nr 144 z 16 VI.
5 nr 250 z 25 X.
6 nr 244 z 26 X.
7 �Tygodnik Ilustrowany�, jw.
8 nr 297 z 26 X.
9 �S³owo Polskie�, jw.

10 �Kurier Lwowski� � dodatek nr 297 z 25 X.
11 nr 297 z 26 X.
12 �Dziennik Polski�, jw.
13 �Nowa Reforma� nr 257 z 10 XI 1900.
14 �Czas� nr 274 z 8 XI.
15 nr 256 z 9 XI.
* Autor opisa³ w tym miejscu pomnik M. Hru-

szewskiego, jaki postawi³a ukraiñska admini-
stracja Lwowa w latach 90. w miejscu pomnika
Fredry, usuniêtego po II wojnie (jak wiêkszo�æ
pomników lwowskich) i odes³anego do Wroc³a-
wia. Z fragmentu tego zrezygnowali�my (red.).

W przysz³ym roku przypada 130. roczni-
ca �mierci naszego najwiêkszego komedio-
pisarza, Aleksandra Fredry (1793�1876).
Jego podobizna zdobi ok³adkê niniejszego
numeru CL.

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO-
-HISTORYCZNY

DOBROSTANY
Wie� w pow. gródeckim, wojew. lwowskim,

po³o¿ona w odleg³o�ci 9,5 km na p³n. od Gródka
Jagielloñskiego, w�ród lasów, przy trzech du¿ych
stawach. Parafia rzym.kat. w pobliskiej kolonii
niemieckiej Weissenberg (Bia³ogóra); parafia
gr.kat. w miejscu.

W 2. po³owie XIX w. by³ tu browar nale¿¹cy
do Kaliksta Poniñskiego, w³a�ciciela dóbr dobro-
stañskich.

Zob. te¿ Wola Dobrostañska.

DOMA¯YR
Wie� w pow. gródeckim, wojew. lwowskim,

po³o¿ona w odleg³o�ci 10 km na zach. od Lwo-
wa, 11 km na p³n.wsch. od Gródka Jagielloñskie-
go i 9,5 km od Janowa. Przechodzi³a têdy droga
ze Lwowa do Jaworowa. Wie� nale¿a³a do parafii
rzym.kat. w Janowie; parafia gr.kat. w miejcu.

W 2. po³owie XIX w. w³acicielem Doma¿yra
by³ Edward Kopecki. Za³o¿y³ przy tutejszej go-
rzelni fabrykê dro¿d¿y prasowanych, które znaj-
dowa³y zbyt w Galicji, a tak¿e poza jej granicami,
w Rosji i Mo³dawii.

HA£USZCZYÑCE
Wie� w pow. ska³ackim, wojew. tarnopolskim.

Parafia rzym.kat. na miejscu, erygowana
w 1851 r. Ko�ció³ parafialny pw. Narodzenia �w.
Jana Chrzciciela, murowany, wybudowany
w 1869 r. ze sk³adek spo³ecznych. Po II wojnie
�wiatowej by³ czynny bez przerwy.

Przed 1939 r. parafia gr.kat. by³a w ¯ereb-
kach Szlacheckich.

MSZANA
Wie� w pow. gródeckim, wojew. tarnopolskim,

po³o¿ona w odleg³o�ci 12 km na p³n.wsch. od
Gródka Jagielloñskiego i 11 km na p³d.wsch. od
Janowa. Nale¿y do dorzecza Dniestru przez
rzeczkê Wereszycê i niewielkie strugi wodne
sp³ywaj¹ce do potoku Stawiska, dop³ywu Szczer-
ka. Le¿y na wys. 303 m npm.
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W dniach 13�17 czerwca 2005 r. w Soli
ko³o Rajczy w Beskidzie ¯ywieckim odby³
siê XIX Kole¿eñski Zjazd Tarnopolan, zor-
ganizowany przez Klub Tarnopolan przy
TMLiKPW w Krakowie. O�rodek wypoczyn-
kowy �Jod³a� w Soli (nazwa miejscowo�ci
wywodzi siê od pok³adów soli, któr¹ wydo-
bywano tu i warzono 400 lat temu), w któ-
rym odbywa³ siê zjazd, jest po³o¿ony w ma-
lowniczym terenie, powietrze wspania³e,
atmosfera stworzona przez kierownictwo
o�rodka bardzo przyjemna, wiêc �zjazdowi-
cze� mogli te¿ doskonale wypocz¹æ. Uczest-
niczy³o w zje�dzie 111 osób z ca³ej Polski,
a tak¿e czworo go�ci z Tarnopola.

G³ównym i najbogatszym w wydarzenia
dniem by³ wtorek 14 czerwca. Zaczêli�my
od mszy �w., koncelebrowanej przez ks.
Andrzeja Maliga z Tarnopola i miejscowego
proboszcza ks. kan. W³adys³awa Rypienia.
Tradycyjnie modlili�my siê za tarnopolan,
którzy zmarli od poprzedniego zjazdu (dwa-
dzie�cia kilka osób), ale te¿ za nas samych
i za Rodaków na Ziemi Tarnopolskiej. W cza-
sie mszy odmówili�my Tarnopolsk¹ Litaniê
do Matki Boskiej, która niejednemu uczest-
nikowi wycisnê³a ³zy z oczu. Po mszy by³o
wspólne zdjêcie, a po obiedzie odby³o siê
oficjalne spotkanie, na którym Komitet Orga-
nizacyjny wrêczy³ okoliczno�ciowe dyplomy
dwom najstarszym (rocznik 1917) uczest-
nikom zjazdu. Dyplomy otrzymali te¿ naj-
wytrwalsi, którzy nie opu�cili ostatnich piê-
ciu zjazdów, oraz najm³odsza uczestniczka,
11-letnia Zosia z Wejherowa.

Nastêpnie ksi¹dz Andrzej Malig opowie-
dzia³ o problemach parafii w Tarnopolu
i o postêpie prac przy budowie ko�cio³a. Dom
katechetyczny funkcjonuje niemal w ca³o-
�ci. S¹ w nim mieszkania dla dwóch ksiê¿y,
sala katechetyczna oraz du¿a kaplica, gdzie
odprawiane s¹ msze �w. (msze odprawiane
s¹ te¿ w kaplicy na cmentarzu). Ko�ció³ ma
skoñczony dach nad g³ówn¹ wie¿¹ i prezbi-
terium, nad naw¹ g³ówn¹ wykonano jedynie
prace ciesielskie. Brakuje blacharzy. Dopó-
ki dach nie bêdzie skoñczony, nie mo¿na
tynkowaæ wnêtrza ko�cio³a. (Zburzony w ro-
ku 1954 przez sowietów ko�ció³ parafialny
by³ konsekrowany w 1908 r. � czy mo¿liwa
bêdzie konsekracja nowego ko�cio³a w set-
n¹ rocznicê tamtej?) W domu katechetycz-
nym ksi¹dz mo¿e przyj¹æ na nocleg 30�
�40 osób. Jest te¿ mo¿liwo�æ wy¿ywienia
na miejscu. Ilo�æ parafian ksi¹dz ocenia na
oko³o 600 osób. Wiêkszo�æ mszy odprawia-
na jest po polsku.

* * *
Panie Irena Berg i Aniela Pa³amar z Tar-

nopola opowiedzia³y o sytuacji Polaków
i o pracy tamtejszego Towarzystwa Kultury
Polskiej. Nowo wybrany zarz¹d nie pracuje
najlepiej, brak jest jedno�ci, skutkiem cze-
go dzia³alno�æ kuleje lub wrêcz zamiera.
Stara gwardia odesz³a, m³odych jest ma³o.
Wiele osób przenios³o siê do parafii i tam
szuka kontaktów z polsko�ci¹. Sta³ych cz³on-
ków w Towarzystwie jest 50�60. Wielu p³aci
tylko sk³adkê w wysoko�ci 1 hrywny i na

Anna Madej

CO S£YCHAÆ U TARNOPOLAN
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Oddalona o 16 km od Lwowa stacja kolejowa,
istniej¹ca od czasu wybudowania kolei ¿elaznej
Karola Ludwika.

Mszana nale¿a³a do parafii rzym.kat. w Po-
witnie; parafia gr.kat. w miejscu.

PACYKÓW
Wie� w pow. stanis³awowskim, wojew. stani-

s³awowskim, po³o¿ona w odleg³o�ci ok. 10,5 km
na p³d.zach. od Stanis³awowa, nad Bystrzyc¹
Nadwórniañsk¹. Nale¿a³a do parafii rzym.kat.
w Stanis³awowie. Parafia gr.kat. w miejscu.
W najbli¿szej okolicy od dawna rozwiniête by³o
rzemios³o garncarskie.

Pacyków stanowi³ w³asno�æ Fredrów. Oko³o
po³owy XIX w. (?) w drodze spadku przeszed³
w rêce Józefa Jab³onowskiego, który przy koñcu
stulecia sprzeda³ wie� powracaj¹cemu z emigra-
cji Stanis³awowi Brykczyñskiemu. Ten, pochodz¹-
cy z zaboru rosyjskiego, uczestnik powstania
styczniowego, osiad³ w Pacykowie i rozwin¹³ spo-
³eczn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹. By³ te¿ cz³on-
kiem stanis³awowskiej rady powiatowej.

S³ynna fabryka fajansów zosta³a za³o¿ona
w 1911 lub 1912 r. przez Józefa Lewickiego, bra-
ta Kazimierza, w³a�ciciela sklepu z porcelan¹
i �malarni� wyrobów porcelanowych we Lwowie,
przy pl. Mariackim 5. Zniszczona podczas I woj-
ny �wiatowej oraz po raz drugi w po¿arze, od
po³owy lat 30. prze¿ywa³a okres rozkwitu. Kie-
rownikiem jej by³ wtedy Aleksander Jerzy Lewic-
ki. W produkcji fabryki pacykowskiej przewa¿a³y
fajansowe figurki zwierz¹t i ludzi, pojedynczo lub
w wielofigurowych kompozycjach. Modele do
produkcji dostarczane bywa³y przez znanych rze�-
biarzy: Lunê Drexler, Antoniego Popiela, Wac³a-
wa Szymanowskiego. Kres istnieniu fabryki po³o-
¿y³ wybuch II wojny �wiatowej. Po wkroczeniu
wojsk sowieckich zosta³a obrabowana i zamkniê-
ta. Budynki fabryczne ocala³y i po wojnie rozpo-
czêto w nich produkcjê kafli na piece.

PRZY£BICE
Wie� w pow. jaworowskim, wojew. lwowskim,

po³o¿ona 11 km na p³d.wsch. od Jaworowa, przy
drodze do S¹dowej Wiszni. Parafia rzym.kat by³a
w Bruchnalu, gr.kat w miejscu.

Historia. W 1376 r. W³adys³aw Opolczyk nada³
rozleg³e grunty nale¿¹ce do wsi braciom Herbor-
dowi i Frydruszowi z Felsztyna. Syn lub wnuk
jednego z nich, Herbord (�1453) za³o¿y³ na tere-
nach s¹siaduj¹cych z wsi¹ miasteczko Bruchnal.
Na w³asno�æ dobra przy³bickie dosta³ dopiero

tym koñczy dzia³alno�æ. Na obchodzony
w roku ubieg³ym Rok Polski na Ukrainie
opracowano plan, który nie w pe³ni zrealizo-
wano. Na festiwalu mniejszo�ci narodowych
w Tarnopolu Polaków miejscowych by³o nie-
wielu, liczniej reprezentowany by³ Krzemie-
niec. Pani Irena stwierdzi³a, i¿ w Tarnopolu
Polacy nie s¹ lubiani, ale tolerowani. Jest
lokal, ³adna biblioteka � ponad 3000 ksi¹-
¿ek, ale nie ma ich komu czytaæ. Przy To-
warzystwie dzia³a sobotnio-niedzielna szko³a
jêzyka polskiego. Obecnie uczy w niej m³o-
da nauczycielka z pó³nocnej Polski. Ma
bardzo dobry kontakt z m³odzie¿¹. Do szko-
³y uczêszcza oko³o 150 osób, podzielonych
na kilka grup w zale¿no�ci od wieku i pozio-
mu zaawansowania. Polskiego ucz¹ siê nie
tylko osoby pochodzenia polskiego, ale te¿
sporo Ukraiñców. Konsulat Polski we Lwo-
wie niezbyt interesuje siê dzia³alno�ci¹ To-
warzystwa. Starzy cz³onkowie Towarzystwa
nadal pracuj¹ przy porz¹dkowaniu polskich
grobów na tarnopolskim cmentarzu.

* * *
Nastêpnie o swojej dzia³alno�ci opowia-

dali tarnopolanie z klubów w Warszawie,
Opolu, Krakowie i ¯arach. Klub warszawski
ma w³asny lokal (razem ze Stowarzyszeniem
Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych
Kresów Wschodnich), wydaje systematycz-
nie biuletyn �G³osy Podolan�, uzyska³ wej-
�cie do Internetu poprzez Wielkopolsk¹ Bi-
bliotekê Cyfrow¹, gdzie mo¿na zapoznaæ siê
z biuletynami (adres: www.wbc.poznan.pl).
Dwóch cz³onków otrzyma³o wyró¿nienie
w konkursie na wspomnienia kresowe, zor-
ganizowanym przez Klub w ¯arach. Wyda-
no te¿ dwa biuletyny specjalne pt. Wysie-
dlenie zwane repatriacj¹ i T. Hussak Podole
� m³odo�æ i nostalgia.

Klub w ¯arach powsta³ w 2003 r. Dzia³a
bardzo prê¿nie. W przeciwieñstwie do in-
nych klubów, które skupiaj¹ g³ównie osoby
urodzone na Ziemi Tarnopolskiej, klub w ̄ a-
rach ma w swoich szeregach du¿o m³odzie-
¿y. Cz³onkowie Klubu ufundowali i ods³onili
pomnik Pomordowanych Polaków Kreso-
wych. W 2003 r. zorganizowano sejmik kra-
joznawczy, którego plonem by³a ksi¹¿ka
Piêkno Podola � Ziemia i Ludzie � Tradycje
i Kultury. Organizowane s¹ coroczne kon-
kursy literackie na wspomnienia kresowe,
a tak¿e rajdy kolarskie, w których w tym roku
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wziê³o udzia³ ponad 100 zawodników w wie-
ku od 6 do 85 lat. Klub wyda³ odznakê klu-
bow¹, otrzyma³o j¹ 7 osób. W marcu klub
go�ci³ Radio Maryja. Na spotkaniu tym ujaw-
niono, ¿e w posiadaniu klubu znajduje siê
zabytkowy sztandar Soko³a z 1906 r. z Bor-
szczowa. Sztandar ten by³ ukrywany, a na-
stêpnie przywieziony do Polski przez stryja
p. Adama Masiarskiego i dopiero teraz zo-
sta³ ujawniony. W maju br. odby³ siê w ¯a-
rach VII Festiwal Polszczyzny i Pie�ni Kre-
sowej �Wielkie Ba³akanie�, w którym wziê³o
udzia³ kilkuset wykonawców.

Klub Tarnopolan w Opolu spotyka siê
raz w miesi¹cu. Cz³onkowie przyczynili siê
do wmurowania na tamtejszym ratuszu ta-
blicy, upamiêtniaj¹cej 60 rocznicê wywózek
z Kresów Wschodnich. W uroczysto�ci,
oprócz kresowian, brali te¿ udzia³ Niemcy
i �l¹zacy zamieszkuj¹cy �l¹sk Opolski.
Wspó³praca miêdzy tymi grupami uk³ada siê
pomy�lnie. Klub tradycyjnie organizuje we
wrze�niu wycieczkê do Tarnopola. O tym
piszemy ni¿ej.

Klub krakowski liczy niewiele, bo oko³o
20 osób, ale s¹ to ludzie bardzo zgrani
i chêtni do pracy. Spotkania odbywaj¹ siê
raz w miesi¹cu, ale zarz¹d klubu ze wzglê-
du na organizacjê zjazdu spotyka³ siê czê-
�ciej. Cz³onkowie bior¹ te¿ udzia³ w spotka-
niach organizowanych przez TMLiKPW,
a tak¿e w uroczysto�ciach ormiañskich (ks.
kan. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpa-
sterz Ormian w Polsce, ma korzenie na Zie-
mi Tarnopolskiej) � m.in. w ormiañskiej mszy
Surb Patarak, któr¹ ku czci Ofiar Ludobój-
stwa Ormian w Turcji w latach 1915�1923
odprawiono 17 kwietnia tego roku w ko�cie-
le �w. Miko³aja w Krakowie. Klub utrzymuje
sta³y kontakt z Tarnopolem, stara siê w mia-
rê mo¿liwo�ci � dziêki Wspólnocie Polskiej
w Krakowie � pomagaæ najstarszym i naj-
bardziej potrzebuj¹cym Polakom, przekazu-
j¹c im niewielkie zapomogi. Objêli�my opie-

k¹ studentkê z Tarnopola i studenta z Czort-
kowa, którzy studiuj¹ na AGH i s¹ naszymi
³¹cznikami z tymi miastami.

* * *
Wtorkowe popo³udnie zjazdowe przynio-

s³o nam te¿ artystyczne wzruszenia. Pani
Jadzia Wroñska, która czêsto ubogaca spo-
tkania krakowskich lwowian, przyjê³a nasze
zaproszenie i da³a recital pie�ni i piosenek
podolskich i lwowskich.

By³o te¿ spotkanie z pani¹ Lubomir¹
Bojcun � Ukraink¹ z Tarnopola, maj¹c¹ jed-
nak polskie korzenie, gdy¿ jej pradziadek
by³ powstañcem 1863 r. Pani Lubomira
wyda³a piêkny album Tarnopol w ci¹gu lat
(w jêzyku ukraiñskim). Z jej opowiadania
widaæ by³o, jak bardzo kocha swoje miasto,
a i dla nas jest ten album szczególnie cen-
ny, bo zawiera bardzo du¿o zdjêæ takiego
Tarnopola, jaki wiêkszo�æ z nas nosi w ser-
cu i pamiêci. Autorka pisz¹c o ko�ciele pa-
rafialnym mówi, ¿e na ca³e ¿ycie pozostanie
jej w pamiêci niepowtarzalne piêkno witra¿y
i o³tarzy oraz czarowna si³a muzyki organo-
wej tego ko�cio³a. Boleje, ¿e tego piêkna
nie uda³o siê zachowaæ. Album ma prawie
400 stron i zawiera 720 ilustracji. Byæ mo¿e
bêdzie mo¿liwe wydanie go w jêzyku pol-
skim.

W czasie zjazdu pan Piotr Korpanty
z Krakowa co wieczór wy�wietla³ prze�ro-
cza, które robi³ w czasie wycieczek na Kre-
sy. Pan Piotr nie ma kresowych powi¹zañ,
ale jego wiedzy na temat zabytków i historii
Kresów niejeden kresowianin móg³by mu po-
zazdro�ciæ (zbiór kresowych prze�roczy
pana Piotra przekracza 20 tysiêcy).

Jeden z wieczorów uprzyjemni³a nam
najm³odsza uczestniczka, Zosia Majerow-
ska, wykonuj¹c utwory m.in. Bacha, Mozar-
ta, Beethovena, Chopina, Vivaldiego, a tak-
¿e ukraiñskie melodie ludowe i bardziej
wspó³czesny repertuar.

By³a te¿ wycieczka autokarowa po ¯y-
wiecczy�nie, podczas której mogli�my po-
dziwiaæ przepiêkne górskie krajobrazy, zwie-
dzili�my nowo odrestaurowany pa³ac Pre-
zydenta RP w Wi�le (rezydencja prezyden-
ta Mo�cickiego), a tak¿e browar w ¯ywcu �
to ostatnie oczywi�cie zakoñczone degusta-
cj¹ z³otego p³ynu.

¯eby wspomóc ksiêdza Andrzeja w jego
dziele budowy ko�cio³a, zorganizowali�my
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Walenty Herburt (�1555). W 1589 r. zakupi³ je
Jan Dulski h. Przegonia, lecz ju¿ pod koniec 1.
æwierci XVII w. zosta³y sprzedane Jakubowi Bo-
bowskiemu, który w 1634 r. odsprzeda³ je z kolei
Miko³ajowi Stoigniewowi. Od tego czasu Przy³bi-
ce czêsto zmienia³y w³a�cicieli. Byli nimi kolejno
Kazanowscy, Stanis³aw Jab³onowski, Niezabitow-
scy, Urbañscy. W po³owie XVIII w. Ignacy Urbañ-
ski sprzeda³ tamtejsze w³o�ci Teresie z Pociejów
Humieckiej, a ta odsprzeda³a je Atanazemu Szep-
tyckiemu, grekokatolickiemu biskupowi przemy-
skiemu. Szeptycki ufundowa³ we wsi cerkiew
parafialn¹. Po �mierci biskupa Przy³bice przypa-
d³y jego bratu Bazylemu. W 2. po³owie XIX w.
maj¹tek nale¿a³ do Jana Szeptyckiego, ¿onatego
z córk¹ Aleksandra Fredry, Zofi¹. Synowie Jana,
dziedzicz¹c po nim, podzielili miêdzy siebie do-
bra. Same Przy³bice wraz z Bruchnalem dosta³y
siê najm³odszemu, Leonowi, który by³ ich w³a�ci-
cielem do wrze�nia 1939 r., kiedy to po wkrocze-
niu wojsk sowieckich zosta³ wraz z ¿on¹ zamor-
dowany przez NKWD w dworskim parku.

Zabytki. Pocz¹tkowo, zdaje siê, Szeptyccy
mieszkali w Bruchnalu i dopiero w XIX w. prze-
nie�li siê do Przy³bic, postawiwszy tam skromny
dwór. W ostatniej æwierci stulecia Jan Szeptycki
wybudowa³ obszerny nowy dwór, powiêkszony
jeszcze w 1902 r. Wyposa¿enie wnêtrz dworskich
stanowi³y zabytkowe meble, makaty buczackie,
portrety rodzinne Szeptyckich i Fredrów. Na po-
cz¹tku I wojny �wiatowej dwór zosta³ obrabowa-
ny. Ocala³y tylko przedmioty oddane uprzednio
na przechowanie ludno�ci miejscowej. W 1939 r.,
po ponownym obrabowaniu i �mierci w³a�cicieli,
opustosza³y dwór popad³ w ruinê i obecnie ju¿
nie istnieje.

Z budynków dworskich zachowa³ siê �pichlerz
datowany na XVIII w., murowany, piêtrowy, kryty
dachówk¹. W odleg³o�ci 0,5 km od dworu sta³a
kaplica grobowa, wzniesiona przez Zofiê z Fre-
drów Szeptyck¹.

SKOROMOCHY
Wie� w pow. buczackim, wojew. tarnopolskim.

Od po³owy XVIII w. w³asno�æ ormiañskiej kupiec-
kiej rodziny Antoniewiczów. Pierwszym w³a�ci-
cielem by³ zapewne Jan Antoniewicz, który za
cesarza Józefa II uzyska³ tytu³ szlachecki z przy-
domkiem Bo³oz. Po jego �mierci (1796) dziedzi-
cami byli kolejno jego syn, a nastêpnie wnuk, Jan
Bo³oz-Antoniewicz (1858�1922), historyk sztuki,
profesor Uniwersytetu Lwowskiego, wspó³za³o-
¿yciel lwowskiego Towarzystwa Naukowego.

aukcjê ksi¹¿ek, obrazów i innych przedmio-
tów. Pani Jadzia Wroñska przeznaczy³a na
ten cel czê�æ swojego honorarium, by³y te¿
datki na tacê. To kropla w morzu potrzeb,
ale kropla do kropli...

Zjazdowi towarzyszy³a równie¿ wystawa
zdjêæ, map, pocztówek starego i dzisiejsze-
go Tarnopola. By³y te¿ wspólne �piewy przy
ognisku, i oczywi�cie d³ugie rodaków roz-
mowy i wspomnienia. My�lê, ¿e wiêkszo�æ
tarnopolan wróci³a do swoich domów zado-
wolona i pozytywnie na³adowana. Zjazd
pozwoli³ im na kilka dni skrzyd³em orlem lub
sokolem unosiæ siê nad Podolem.

* * *
Wycieczka mia³a miejsce w dniach 1�9

wrze�nia, uczestniczy³o w niej 38 osób. Tra-
sa Lwów�Tarnopol�Buczacz�Stanis³awów�
Ko³omyja�Jaremcze�Worochta. Trzy dni
spêdzili�my w Tarnopolu, z tego jeden dzieñ
by³ wolny i uczestnicy rozjechali siê do swo-
ich rodzinnych wiosek lub miejsc bliskich
sercu. W niedzielê uczestniczyli�my w mszy
�w., a potem odwiedzili�my cmentarz na
Mikulinieckiej Górce. Po po³udniu w Towa-
rzystwie Kultury Polskiej odby³y siê dwa
spotkania � jedno z nauczycielk¹ p. Anit¹
Staszkiewicz i jej uczniami, którzy na spo-
tkanie przygotowali krótki program pie�ni
i poezji, a potem z cz³onkami Towarzystwa.
Wszystkich powita³ prof. Henryk Stroñski �
prezes Towarzystwa. Przy poczêstunku
mogli�my wspólnie po�piewaæ i porozma-
wiaæ. Szkoda tylko, ¿e pomieszczenia To-
warzystwa s¹ tak ma³e, ¿e w sali zmie�cili
siê w³a�ciwie tyko go�cie, a gospodarze stali
na korytarzu. By³o te¿ spotkanie ze starszy-
mi Polakami w domu katechetycznym. Atrak-
cj¹ tej wycieczki mia³y byæ Miodobory i prze-
³om Zbrucza pod Krêci³owem, niestety stan
drogi nie pozwoli³ nam dotrzeæ do celu.
Utknêli�my w Satanowie, gdzie mogli�my
odetchn¹æ wspania³ym powietrzem, posie-
dzieæ nad Zbruczem i zakupiæ miód z Miodo-
borów! Z Tarnopola przez Buczacz, gdzie
niestety nie zastali�my ks. Ludwika Rutyny
(wyjecha³ do Lwowa), dotarli�my do Stani-
s³awowa, sk¹d robili�my wycieczki do Ko³o-
myi (nastêpny zawód � ks. Alfons Górow-
ski, który wcze�niej przez kilka lat by³ pro-
boszczem w Tarnopolu, opu�ci³ Ko³omyjê
i wróci³ do Polski), do Jaremcza i Worochty.
Pogoda ciep³a i s³oneczna, widoki, szcze-
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gólnie w górach � wspania³e, otwarta prze-
strzeñ, biel stad gêsi w ilo�ciach nie widy-
wanych w dzisiejszej Polsce, ci¹gle jeszcze
dzika przyroda, pozwoli³y uczestnikom wy-
cieczki w pe³ni ch³on¹æ uroki tej ziemi, z której
historia ich wygna³a.

* * *
Niecodzienna uroczysto�æ mia³a miej-

sce 17 czerwca w ko�ciele oo. Dominikanów
w Krakowie. Dwaj Synowie Ziemi Tarnopol-
skiej obchodzili jubileusz 60-lecia kap³añstwa.
Byli to o. Albert Mieczys³aw Kr¹piec, postaæ
znana ogó³owi jako rektor KUL w latach 1970�
�1983 (jego sylwetkê przedstawili�my w CL
1/04), oraz o. Reginald Stanis³aw Wi�niow-
ski. W samo po³udnie Dostojni Jubilaci kon-
celebrowali uroczyst¹ Eucharystiê, która zgro-
madzi³a nie tylko ich rodziny i przyjació³, ale
te¿ i rzesze wiernych. Po mszy �w. by³o spo-
tkanie z zaproszonymi go�æmi. Pisz¹ca te
s³owa (która wcze�niej opu�ci³a Zjazd Tarno-
polan w Soli) przekaza³a dostojnym Jubila-
tom ¿yczenia podpisane przez tarnopolan
zgromadzonych na zje�dzie.

O. Reginald urodzi³ siê w Czortkowie
(1920) w g³êboko wierz¹cej rodzinie, czego
dowodem, ¿e piêcioro z dziesiêciorga dzie-
ci odda³o siê w s³u¿bê Bogu. Po maturze
w czortkowskim gimnazjum w lipcu 1939 r.
wst¹pi³ do zakonu Dominikanów w Krako-
wie, 17 czerwca 1945 r. razem z O. Alber-
tem Kr¹pcem otrzyma³ �wiêcenia kap³añ-
skie z r¹k ks. bpa Micha³a Godlewskiego.
Po �wiêceniach do 1960 r. pracowa³ jako
wychowawca kleryków w Krakowie i Jaro-
s³awiu, przez nastêpne 10 lat by³ wycho-
wawc¹ kleryków w Poznaniu. W latach
1970�91 przebywa³ w Warszawie, gdzie by³
kierownikiem referatu kaznodziejskiego
(czyli kierowa³ na misje i rekolekcje), a tak-
¿e sam prowadzi³ bardzo du¿o rekolekcji
i misji zarówno zakonnych, jak i parafial-
nych. By³ te¿ inicjatorem krucjaty ró¿añca
rodzinnego. W 1991 r. wyjecha³ do rodzin-

nego Czortkowa, gdzie przebywa³ do 1996 r.,
remontuj¹c oddany w 1989 r. parafianom ko-
�ció³, oraz prowadz¹c pracê duszpastersk¹
nie tylko w Czortkowie, ale te¿ w okolicznych
miejscowo�ciach (Jagielnica, Kopyczyñce,
Zalesie, Szmañkowce, Probu¿na, Kociubiñ-
ce). Dziêki zaanga¿owaniu parafian, którzy
chêtnie pomagaj¹ (jest te¿ ekipa fachowców,
ale Ojciec podkre�la, ¿e to g³ównie parafia-
nie remontowali odzyskany ko�ció³) w 1995 r.
zakoñczono remont i mo¿na by³o dokonaæ
konsekracji. Do o³tarza g³ównego wróci³ ob-
raz Matki Boskiej Ró¿añcowej, ale nie w ory-
ginale, gdy¿ ten znajduje siê w ko�ciele �w.
Jacka w Warszawie. Wywióz³ go z Czortko-
wa o. Urban Szeremeta � pocz¹tkowo by³
w Krakowie, potem w kaplicy klasztornej
w Warszawie, a teraz umieszczony jest
w kaplicy po lewej stronie ko�cio³a. To do
tego obrazu (daru króla Jana Kazimierza
z 1663 r.) pielgrzymuj¹ w pierwsz¹ niedzielê
wrze�nia czortkowianie rozsiani po ca³ej
Polsce. Pielgrzymki te zapocz¹tkowa³ jesz-
cze w latach 70. o. Urban, a w latach 80.
przej¹³ o. Reginald. Pocz¹tkowo przed obra-
zem Kresowej Hetmanki gromadzi³o siê 300�
�400 czortkowian. Przyje¿d¿ali te¿ z zagra-
nicy, ale czas robi swoje i w tym roku by³o ich
tylko oko³o 80. Parafia w Czortkowie liczy do
400 osób, w tym oko³o 200 Polaków.

Nale¿y te¿ przypomnieæ o Dominikanach
(o�miu ojców i braci), którzy zostali zamor-
dowani 2 lipca 1941 roku przez NKWD.
Czterech zosta³o rozstrzelanych w klaszto-
rze, czterech wyprowadzono za miasto nad
Seret i tam rozstrzelano. Dziêki staraniom
o. Reginalda, w 50. rocznicê tej zbrodni
prochy mêczenników ekshumowano z mo-
gi³y nad Seretem i przeniesiono do kaplicy
cmentarnej. 2 lipca 2001 r. uroczy�cie ob-
chodzono 60-lecie ich mêczeñskiej �mierci,
przy wspó³udziale biskupów, duchowieñstwa
i t³umów wiernych. Czynione s¹ starania
o wszczêcie procesu beatyfikacyjnego czort-
kowskich mêczenników.

Z wielkim bólem przyjêli Tarnopolanie po tej i tamtej stronie granicy
wiadomo�æ o niespodziewanym odej�ciu w dn. 25 listopada 2005

�p. IRENY BERG
wspó³za³o¿ycielki, cz³onka Zarz¹du i spiritus movens Towarzystwa Kultury Polskiej w Tarnopolu.

W nastêpnym numerze po�wiêcimy Jej szersze wspomnienie.
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Na prze³omie XVIII/XIX w. w³a�ciciele wybu-
dowali w Skoromochach dwór, który zosta³ znisz-
czony podczas dzia³añ wojennych w 1917 r. Wraz
z nim przepad³a mieszcz¹ca siê w jego wnêtrzu
kolekcja obrazów XVII- i XVIII-wiecznych mala-
rzy w³oskich i niemieckich. Dworu nie odbudowa-
no, a dla celów mieszkalnych zaadaptowany
zosta³ budynek gorzelni przy dworskim ogrodzie.
Ostatni¹ w³a�cicielk¹ by³a do 1939 r. córka prof.
Bo³oz-Antoniewicza, Janina, zamê¿na za Edmun-
dem Za³êskim.

WOLA DOBROSTAÑSKA
Wie� w pow. gródeckim, wojew. lwowskim,

po³o¿ona miêdzy Dobrostanami a Lwowem,
w odleg³o�ci 29 km na p³n.zach. od centrum
Lwowa i 14 km na p³n. od Gródka Jagielloñskie-
go, w�ród rozleg³ych lasów Roztocza. Przez te-
reny wsi sp³ywaj¹ �ród³a z ca³ego obszaru i wpa-
daj¹ do potoku, tworz¹cego po stronie p³d.zach.
staw Dobrostañski. Dalej wody potoku przejmuje
Wereszyca. Zabudowania wiejskie znajduj¹ siê
nad stawem Wolickim. Najwa¿niejsze wzniesie-
nie, zw. Wysok¹ Gór¹, mierzy 363 m npm., naj-
ni¿sze miejsce 280 m npm. znajduje siê w dolinie
stawu Wolickiego.

Za czasów I Rzeczypospolitej wie� nale¿a³a
do dóbr królewskich starostwa gródeckiego.
W 2. po³. XIX w. w³a�cicielem Woli Dobrostañ-
skiej by³ Kalikst Poniñski.

W 1896 r. zapad³a decyzja o przeprowadze-
niu do Lwowa wody ze �róde³ dobrostañskich.
W marcu 1901 r. uroczy�cie oddano do u¿ytku
pierwszy ruroci¹g. Pod koniec grudnia 1918 r.
wypchniête ze Lwowa wojska ukraiñskie zatrzy-
ma³y pracê pompowni w Woli Dobrostañskiej,
a 19 marca nastêpnego roku wysadzi³y w powie-
trze jeden z agregatów pompowych oraz budy-
nek maszynowni. Dwa pozosta³e agregaty urato-
wa³y siê dziêki zamokniêciu lontów. Mieszkañcy
Lwowa byli pozbawieni wody stamt¹d przez 105
dni. W latach trzydziestych XX w. �ród³a dobro-
stañskie dostarcza³y miastu 33 miliony litrów na
dobê (maksymalnie mog³y dostarczaæ 34,5 mln l).
Woda ze �róde³ dobrostañskich s³ynê³a na ca³¹
Polskê z doskona³ej jako�ci.

Oprócz Woli Dobrostañskiej wodê do Lwowa
dostarcza³y jeszcze �ród³a ze Szk³a, oddalonego
o 7 km na p³n.zach. od Woli. Tu¿ przed II wojn¹
�wiatow¹ miano rozpocz¹æ budowê nowego ru-
roci¹gu prowadz¹cego wodê ze �róde³ pod po-
bliskim Kamieniobrodem (nad Wereszyc¹, miê-
dzy Dobrostanami a Gródkiem Jagielloñskim).

Maria Taszycka

Jak siê rodzi³a inicjatywa
By³o lato 1989 roku. Stanis³aw Bartmiñ-

ski, ksi¹dz proboszcz z Krasiczyna k. Prze-
my�la, zaprosi³ na koloniê do swojej pleba-
nii 60-osobow¹ grupê polskich dzieci z Bo-
rys³awia. Nauczy³ je wielu religijnych i �wiec-
kich piosenek, a na koniec obdarowa³ wielk¹
bibliotek¹ ksi¹¿ek religijnych. Dzieciom to-
warzyszy³y cztery nauczycielki, z których
dwie bra³y pó�niej udzia³ w za³o¿eniu pol-
skiej szko³y w Borys³awiu.

W³a�nie w Krasiczynie powsta³a pierw-
sza my�l o za³o¿eniu polskiej szko³y. Trzeba
by³o siê zorientowaæ, czy z tego pomys³u
co� bêdzie, czy bêd¹ chêtni rodzice do
posy³ania dzieci w sobotê na naukê i czy
bêdzie to dla dzieci ciekawe? Chodzi³o o to,
¿e sobota by³a dniem wolnym od lekcji, dzieci
mia³y czas na zabawy. Czy dzieci polskiego
pochodzenia bêd¹ chcia³y uczyæ siê mowy
ojczystej?!

Jednocze�nie zgodnie z decyzj¹ miej-
skiego wydzia³u edukacji, w ukraiñskich
szko³ach �rednich nr 1, 4, 8, 7 od 1 wrze-
�nia 1989 roku rozpoczê³o siê fakultatywne
nauczanie jêzyka polskiego (1 godzina ty-
godniowo). Zebrane grupy zainteresowa-
nych liczy³y od 9 do 15 osób. Nauczycielka-
mi by³y panie: Maria D¹browska, Natalia
Fedyna, Olga Gruszka, Orysia Buranowska,
Krystyna Krasnopolska i Janina Podstawek.
Nauczycielki otrzymywa³y wynagrodzenie
pieniê¿ne.

Nauczanie fakultatywne trwa³o do maja
1993 roku. Okaza³o siê bowiem, ¿e takie
�rozproszenie� po szko³ach dobre jest tylko
na pocz¹tku, na etapie organizacji. I cho-
cia¿ wszystkie nauczycielki mia³y wy¿sze
wykszta³cenie pedagogiczne, by³y jednak sa-
moukami z jêzyka polskiego � ¿adna z nich
nie chodzi³a nawet do polskiej szko³y.

Polska Szko³a
Sobotnia
w Borys³awiu
ma ju¿ 16 lat
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W sprawie za³o¿enia szko³y wielk¹ po-
moc¹ s³u¿y³a pani Krystyna Krasnopolska,
która by³a metodyczk¹ miejskiego wydzia³u
edukacji i mia³a dostêp do wszystkich no-
wych ustaw dotycz¹cych szkó³. W biulety-
nie informacyjnym Ministerstwa O�wiaty
Ukrainy nr 23 z grudnia 1992 roku ukaza³a
siê ustawa o niedzielnych szko³ach dla
mniejszo�ci narodowych na Ukrainie. Pani
Krystyna Krasnopolska zapozna³a kilka na-
uczycielek-Polek z ustaw¹, a one zwróci³y
siê do miejskiego Wydzia³u O�wiaty z pro�-
b¹ o pozwolenie na za³o¿enie szko³y. Bory-
s³awska Rada Miasta 7 pa�dziernika 1993
roku wyda³a decyzje nr 515 �O otwarciu
polskiej szko³y niedzielnej przy ukraiñskiej
ogólnokszta³c¹cej szkole �redniej nr 3�.

Tak powsta³a Polska Szko³a w Borys³a-
wiu, mie�cie polo¿onym w górach, w�ród
lasów, gdzie znajduje siê �ród³o wody mine-
ralnej �Naftusia�, 6 km do znanego uzdrowi-
ska Truskawiec.

Pocz¹tki dzia³ania szko³y
Pracê rozpoczê³y cztery nauczycielki:

Maria D¹browska (kierowniczka szko³y, któ-
ra rok pó�niej za³o¿y³a kulturalno-o�wiato-
we towarzystwo �Zgoda�), Danuta Mrozek,
Eleonora Popowicz i Aleksandra Krajnik.
Szko³a mie�ci³a siê w dawnym gimnazjum
polskim, co mia³o symboliczn¹ wymowê.
Przyje¿d¿aj¹cy do nas go�cie uczyli siê
w latach 1939�1945 w tym gimnazjum.

Co sobotê otwierano cztery klasy, a wy-
posa¿eniem by³y tylko ³awki i tablice. By³o
bardzo ma³o podrêczników, wiêc tablica
i kreda stanowi³y podstawowe pomoce

szkolne. By³o 52 uczniów. Tak mi-
n¹³ pierwszy rok nauki.

Rok szkolny 1994/95 by³ lepszy.
Nauczycielki Eleonora Popowicz
i Aleksandra Krajnik z kursów na
UMCS w Lublinie przywioz³y kom-
plet podrêczników pod redakcj¹ He-
leny Meterowej �Czytam po polsku�
i �Pokochaj polsk¹ mowê�. Do 80
podrêczników do³o¿one by³y zeszy-
ty do æwiczeñ. Ca³y ten �dobytek�
wraz z magnetofonem przechowy-
wany by³ w pokoju sprz¹taczek
w ¿elaznej szafie zamykanej na
k³ódkê. Nauczycielki siê cieszy³y, bo
to by³o co� swojego, co� w³asnego.

Szko³a funkcjonowa³a; stara³a siê pod-
trzymywaæ tradycje, np. obchody rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci,
dzieñ �w. Miko³aja i inne. Istnia³a potrzeba
nauczania tez przedmiotów muzycznych.
Z inicjatywy pani Marii D¹browskiej powsta³
zespó³ �Jaskó³ki�, kierowany przez pianistê
Jerzego Cyba³owa i jego ¿onê Danutê �
choreografkê. Zespól wystêpowa³ m.in.
w Legnicy i Wa³brzychu.

Pierwsi absolwenci opu�cili szko³ê ju¿
w 1994 roku. By³a to m³odzie¿ polska, która
uczêszcza³a te¿ na zajêcia fakultatywne
z jêzyka polskiego i zdawa³a nastêpnie eg-
zamin z tego jêzyka. Prawie wszyscy dosta-
li siê na studia wy¿sze w Polsce. Dzis ju¿
wiemy, ¿e skoñczyli studia i zostali magi-
strami, jak Irena Macokina, Maria Diguñska,
Roman Sura i inni. Niektórzy z nich zostali
w Polsce i za³o¿yli rodziny. Inni wrócili na
Ukrainê i pracuj¹.

Mija³y lata, zmienia³a siê sytuacja i ka-
dry. Do 1996 roku nauczyciele dostawali
pensje. Od 1 wrze�nia 1996 roku do dzisiaj
pracuj¹ spo³ecznie, bez ¿adnej zap³aty.

Rozwijamy dzia³alnoœæ
W 2000 roku kierowniczk¹ szko³y zosta³a

Krystyna Krasnopolska. W tym czasie zain-
teresowa³o siê nami Towarzystwo Przyjació³
Ziemi Drohobyckiej. Przedstawiciele Towa-
rzystwa przyjechali do szko³y, byli na zajê-
ciach, sprawdzali wiedzê uczniów i przeko-
nali siê, ¿e tej szkole warto pomóc i pomogli.

Od dyrektora ukraiñskiej szko³y i miej-
skiego wydzia³u o�wiaty dostali�my w 2000
roku na w³asno�æ pomieszczenie (bez pod-
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³ogi i z zagrzybionymi �cianami), które od
lat by³o nieu¿ywane.

Prezes warszawskiego Towarzystwa
Przyjació³ Ziemi Drohobyckiej R. Ko³udzki-
-Sztobbe, wiceprezes Jerzy Gordowy, skarb-
nik Zbigniew Bogacz, Ewa Bielecka i inni
cz³onkowie wsparli finansowo remont po-
mieszczenia. Remontem kierowa³a Krysty-
na Krasnopolska. Tak powsta³a pracownia
jêzyka polskiego. Pokój zosta³ podzielony
na pracowniê, bibliotekê i pokój nauczyciel-
ski. Wszystko by³o gotowe na pocz¹tek roku
szkolnego.

Od Towarzystwa dostali�my te¿ telewi-
zor, wideo i inny sprzêt techniczny, a od
Wspólnoty Polskiej w Krakowie literaturê piêk-
n¹, mapy, tablice gramatyczne i historyczne.

Cz³onkowie warszawskiego TPZD od-
wiedzali szko³ê parê razy w roku, przywo-
¿¹c ksi¹¿ki, podrêczniki, zeszyty i d³ugopisy.
Problemy naszej szkoly szczególnie le¿a³y
na sercu p. Bogaczowi, który przed wojn¹
chodzi³ do tego gimnazjum, i p. Bieleckiej,
której matka by³a tu nauczycielk¹.

W 2003 roku szko³a obchodzi³a 10-le-
cie. Byli przedstawiciele w³adz miasta i du¿o
go�ci zagranicznych. By³o to autentyczne
�wiêto polsko�ci.

Uczymy jêzyka polskiego, literatury pol-
skiej, a tak¿e geografii i etnografii Polski.
W programach nauczania zwraca siê uwa-
gê na cztery elementy nauczania: s³ucha-
nie, mówienie, pisanie i czytanie.

Poniewa¿ szko³a cieszy siê popularno�ci¹
w�ród spo³eczno�ci lokalnej, pojawiaj¹ siê
w niej nowi uczniowie i fakt ten napawa opty-
mizmem. W 2004/2005
w szkole by³o 142
uczniów � Polacy, Ukra-
incy, ¯ydzi i Rosjanie.
Ró¿norodno�æ powoduje
pewne trudno�ci. Trzeba
nowicjuszy uczyæ po lek-
cjach jêzyka na tyle, aby
mogli nale¿ycie uczestni-
czyæ w zajêciach.

W 2004 roku otrzy-
mali�my nastêpn¹ nie-
u¿ywan¹ klasê, jeszcze
bardziej zniszczon¹.
Przy jej remoncie, finan-
sowanym przez war-
szawskie TPZD, praco-
wali wynajêci robotnicy,

a tak¿e rodzice i nauczyciele. 1 wrze�nia
pracownia literatury polskiej by³a gotowa.

W pracowni znajduje siê tablica pami¹t-
kowa o ¿yciu i twórczo�ci Adama Mickiewi-
cza, ufundowana przez dyrektora gimnazjum
w Poznaniu, wystawa obrazów i ksi¹¿ek
o ¿yciu Jana Paw³a II, fotografia Papie¿a
i znicz z Jego podobizn¹ � wszystko prze-
kazane przez prezes Komisji Charytatyw-
nej w Bytomiu, pani¹ Alicjê Bizan-Klos.

Miejski wydzia³ o�wiaty w Borys³awiu
prowadzi okresowe sprawdzanie jako�ci
pracy nauczycieli polskiej szko³y. Taka kon-
trola by³a przeprowadzona po raz pierwszy
w 1994 roku, natomiast w roku 2001 dodat-
kowo szczegó³owo sprawdzano poziom wie-
dzy uczniów, hospituj¹c lekcje ka¿dego
nauczyciela. Wnioski z kontroli okaza³y siê
pozytywne dla szko³y, a poziom nauczania
� procesu dydaktycznego i wychowawcze-
go � na nale¿ytym poziomie. Protokó³ po-
kontrolny by³ odczytany podczas posiedze-
nia rady miejskiej po�wiêconego edukacji,
w obecno�ci dyrektorów wszystkich szkó³.

Nasze sukcesy
Praca z m³odzie¿¹ jest ciekawa. Ucznio-

wie aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y,
chêtnie bior¹ udzia³ w konkursach, w spo-
tkaniach z poezj¹ i wieczorach poetycko-
-muzycznych. M³odzi ludzie, których znajo-
mo�æ jêzyka i kultury polskiej jest zaawanso-
wana, bior¹ udzia³ w pracy kó³ek zaintereso-
wañ: literackim, teatralnym, hostorycznym.
Nie oznacza to, ¿e nauczyciele zapominaj¹
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o tych mniej uzdolnionych � s¹ jeszcze kó³ka
sportowe, plastyczne, itp.

W latach 2001�2004 bardzo aktywnie dzia³a-
³o kó³ko historyczne. Jego cz³onkowie przygoto-
wywali siê do udzia³u w konkursie miêdzynarodo-
wym pt. �Czy znasz Kraków?�. O�rodek Edukacji
Kultury Dzieci Polskich na Wschodzie otrzyma³
z Centrum M³odzie¿y im. dr. H. Jordana w Krako-
wie testy eliminacyjne i literaturê potrzebn¹ do
ich rozwi¹zania. Dziesiêcioro uczniów pracowa³o
po lekcjach, uczy³o siê historii Krakowa i rozwi¹-
zywa³o testy. W efekcie w 2003 roku za rozwi¹za-
nie testów otrzymali 187 punktów na 190 mo¿li-
wych! Zostali potem zaproszeni do udzia³u w dru-
giej i trzeciej edycji konkursu do Krakowa, gdzie
wystêpowali w�ród o�miu grup uczestników:
z Czech, Bia³orusi, Finlandii, Rumunii, Litwy, £otwy
i USA. Dwukrotnie zajêli trzecie miejsce. Dyplo-
my sprawi³y wielk¹ rado�æ i napawa³y dum¹ (na-
grodzeni w I edycji konkursu � O. Melnykowicz,
S³awek Chanlak i O. Pahuta, w II edycji � Natalia
Dybtan, Wiera Lisoweæ, Konstanty Hetman).

Wystêpy teatralne naszych uczniów mo¿na
podziwiaæ podczas uroczysto�ci szkolnych, szcze-
gólnie w czasie inauguracji i zakoñczenia roku
szkolnego. 14 czerwca 2002 roku kó³ko teatralne
wystawi³o fragment ��lubów panieñskich� � w ra-
mach Korczyñskich Spotkañ z Aleksandrem Fre-
dr¹. Aleksandra Ny¿nyk zajê³a I miejsce w kon-
kursie plastycznym na ilustracje do utworów Fre-
dry. Corocznie Polskie Towarzystwo im. Stryi or-
ganizuje konkurs teatrzyków pod has³em �Podaruj
dzieciom u�miech�, po�wiêcony Kornelowi Ma-
kuszyñskiemu. Ju¿ dwukrotnie bra³y w nich udzia³
i nasze dzieci.

Zespó³ taneczny wystêpuje nie tylko w szko-
le, ale w 2003 roku wyst¹pi³ równie¿ podczas VI
Integracyjnego Festiwalu Dorobku Artystyczne-
go Polskich �rodowisk Przygranicznych. Za udzia³
w konkursie w Krasnobrodzie szko³a otrzyma³a
dyplom.

Co roku organizowane s¹ w szkole konkursy
poezji Adama Mickiewicza i Marii Konopnickiej,
w których bior¹ udzia³ prawie wszyscy uczniowie,
a najlepsi jad¹ na konkursy miêdzynarodowe. Tu
najbardziej wyró¿ni³a siê klasa pani Aleksandry
Krajnik, która w ci¹gu 5 lat bra³a udzia³ we wszyst-

kich konkursach, a ka¿dy uczeñ raz albo dwa �
w konkursach miêdzynarodowych. W 2005 roku
by³o 22 absolwentów. Te sukcesy recytatorskie
nie by³yby mo¿liwe gdyby nie pomoc Centrum
M³odzie¿y im. dr. Henryka Jordana w Krakowie,
które organizowa³o warsztaty dla naszej m³odzie-
¿y � nasi recytatorzy brali w nich udzia³ trzykrot-
nie. Bez wsparcia ze strony fachowców nie by³o-
by sukcesów na konkursach miêdzynarodowych.

Od 1999 roku szko³a wspó³pracuje ze �wiato-
wym Stowarzyszeniem �Klub Z³oczowski� i uczest-
niczy we wszystkich jego konkursach, a Olek Sto-
lar otrzyma³ Grand Prix na jednym z konkursow.

Najwiêcej uczniów uczestniczy³o w Festi-
walach Recytatoskich Poezji M. Konopnickiej
w Przedborzu. Nagrodami i dyplomami zostali uho-
norowani Irena Kosinta, Oksana Czajkowska,
Aleksandra Nu¿nyk, Olga Pa³amarczuk i Anna
Lityñska, która nie tylko recytowa³a, ale i �piewa-
³a skomponowane przez siebie piosenki do s³ów
M. Konopnickiej.

Podczas konkursu �Kresy� w 2004 roku wy-
ró¿nienie otrzyma³ nasz uczeñ Wiktor Ostafil.

Wielu naszych utalentowanych uczniów bie-
rze udzia³ w miêdzynarodowych konkursach pla-
stycznych. W roku 2003 na Miêdzynarodowym
Konkursie Plastycznym pod has³em �Miejsce
mojemu sercu najbli¿sze� wyró¿nienia dostali Jan
Turiab (11 lat) za pracê �Karpaty� i Maks Myga (7
lat) za �Mój dom�. Lureatk¹ tego konkursu zostala
Zosia Turiab, zajmuj¹c I miejsce w kategorii B.
Wszystkie dyplomy i wyró¿nienia s¹ w naszej
pracowni literatury polskiej.

Gdañska Fundacja O�wiatowa zapropo-
nowa³a uczniom naszej szko³y program edu-
kacyjny �Paderewski�, który daje mo¿liwo�æ
uczniom zainteresowanym Polsk¹ kszta³ce-
nia siê w polskich szko³ach, poznania wspó³-
czesnego spo³eczeñstwa polskiego, jego jê-
zyka, historii i kultury. Anna Dybtan, obywa-
telka Ukrainy, uczennica Polskiej Sobotniej
Szko³y, zosta³a stypendystk¹ programu �Pa-
derewski� i od 21 sierpnia 2005 do 30 czerw-
ca 2006 bêdzie siê uczy³a bezp³atnie w jed-
nej z prywatnych szkó³ województwa pomor-
skiego.

P r o � b a
Poszukuje siê danych o ¿yciu i twórczo�ci L e o n a r d a  P o d h o r o d e c k i e g o

(vel P o d h o r e c k i e g o), architekta, malarza, za³o¿yciela szko³y rysunków i malarstwa
przy ul. Piaskowej we Lwowie.

Osoby, które mog³yby udzieliæ informacji, proszone s¹ o wiadomo�ci pod adresem:
Barbara Ostafin, Muzeum Narodowe, Dzia³ Grafiki, 30-062 Kraków, al. 3 Maja 1,
tel. (0-12) 29-55-553.
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Nauczyciele stale siê
dokszta³caj¹

Szko³a to nie tylko nauczanie dzieci, ale
i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Gro-
no nauczycielskie naszej szko³y nale¿y do
Zjednoczenia Nauczycieli Polskich Szkó³ na
Ukrainie, które organizuje warsztaty dla
swoich cz³onków. Nauczyciele z Borys³awia
kszta³c¹ siê tak¿e na seminariach i warszta-
tach organizowanych przez redaktora na-
czelnego biuletynu �G³os Nauczyciela" i jed-
nocze�nie dyrektora Polskiej Sobotniej
Szko³y w Drohobyczu, pana Adama Ch³op-
ka. Seminaria te s¹ bardzo dobrze zorgani-
zowane; nauczyciele dziel¹ siê do�wiadcze-
niami i spostrze¿eniami na ró¿ne tematy,
a szczególnie na temat pracy ze zdolnymi
i s³abymi uczniami. Corocznie pewna ilo�æ
nauczycieli wyje¿d¿a do Polski przekazuj¹c
po powrocie informacje o nowych tenden-
cjach w pedagogice. W ostatnich latach kie-
ruj¹cy prac¹ metodyczn¹ Adam Ch³opek
zaprasza go�ci do nas. Od 2000 do 2004
roku szkolenia prowadzili metodycy z Kra-
kowa, Rzeszowa, Warszawy i P³ocka. Ostat-
nio jeste�my w ci¹g³ym kontakcie z O�rod-
kiem Doskonalenia Nauczycieli w P³ocku,
sk¹d przyje¿d¿aj¹ znawcy metod nauczania
prowadz¹c warsztaty dla wielu nauczycieli.
Wymiana do�wiadczeñ i osobiste kontakty
s¹ bardzo wa¿ne, tym bardziej ¿e Polska jest
od 1 maja 2004 w Unii Europejskiej.

Adam Ch³opek, przy wsparciu finanso-
wym rzeszowskiego Oddzia³u �Wspólnoty
Polskiej", zorganizowa³ w Iwoniczu Zdroju
seminarium na temat pracy z trudnymi
uczniami. Podobne seminarium zorganizo-
wa³ tak¿e w P³ocku.

Borys³awska szko³a prowadzi tak¿e
wewnêtrzne doskonalenie nauczycieli, pod-
czas których kierowniczka Krystyna Krasno-

polska informuje na bie¿¹co o zmianach
i nowo�ciach w pedagogice, proponuje za-
gadnienia, nad którymi nale¿y siê szczegól-
nie zastanawiaæ w danym roku szkolnym.

Ostatnio na podstawie szkoleñ w Dro-
hobyczu utworzono system nauczania dla
dzieci chodz¹cych do �zerówki� � naucza-
nie przez dzia³anie. Uczniowie Danuty Mro-
zek w wieku 5 do 8 lat prawie nie mówi¹ po
polsku. Dlatego ucz¹ siê polskich s³ów �pie-
waj¹c piosenki lub podczas zabawy � �kim
jestem i co robiê". W ten sposób dzieci za-
pamiêtuj¹ poszczególne czê�ci mowy, jak
rzeczowniki czy czasowniki. Metodê tê wy-
pracowano na szkolnych spotkaniach me-
todycznych. Opracowano tak¿e metodê
bezstresowego nauczania pisowni, która
uwzglêdnia trudno�ci pisania w alfabecie
³aciñskim, bowiem jêzyk polski jest ich dru-
gim obok ukraiñskiego jêzykiem.

17 marca 2005 roku w naszej szkole
odby³o siê spotkanie dyrektorów gimnazjów
z Poznania i szkó³ ukraiñskich, z udzia³em
prezydenta Poznania i w³adz Borys³awia.
Wymiana doswiadczeñ prowadzona by³a na
temat �Wykorzystanie interaktywnych tech-
nologii na lekcjach XXI wieku".

Nauczyciele Polskiej Sobotniej Szko-
³y w Borys³awiu dbaj¹ o to, aby kaganek
o�wiaty p³on¹³ zawsze najpiêkniejszym
blaskiem, co jest misj¹ nauczycieli na
obczy�nie. Wszystkich chêtnych zapra-
szamy na go�cinn¹ ziemiê w Karpaty,
gdzie mo¿na zobaczyæ kopalnie nafty
i wosku ziemnego, �ród³a mineralne i od-
wiedziæ polsk¹ szko³ê.

20.07.2005
Krystyna Krasnopolska, kierowniczka PSS

Aleksandra Krajnik, nauczycielka PSS
w Borys³awiu

ERRATA
Do numeru 3/05 z n o w u  wkrad³o siê parê b³êdów.
Pierwszy na s.10: drukarniê za³o¿y³ Stanis³aw Chowaniec, a nie Czes³aw.
Na stronach 63�65: przede wszystkim b³¹d porz¹dkowy w numeracji odsy³aczy: dwa

razy u¿yto cyfry 4. Trzeba wiêc drug¹ czwórkê w tek�cie na s. 64, wiersz 24 od góry oraz
w przypisach � zamieniæ na 5. Natomiast pi¹tkê w tek�cie na s. 64, wiersz 9 od do³u oraz
w przypisach � zamieniæ na 6. Kolejny b³¹d � leksykalny: w przypisie 5 (po poprawieniu
cyfr) s³owo kruchty nale¿y zamieniæ na nawy.

Przepraszamy!
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Profesor
Kazimierz Czechowicz

1926–19991926–19991926–19991926–19991926–1999

SYLWETKI

Chocia¿ przez wiêksz¹ czê�æ ¿ycia
zwi¹zany by³ ze �l¹skiem, to jednak do
koñca swoich dni zachowa³ w sercu mi-
³o�æ i têsknotê za krain¹ m³odo�ci oraz
cudowny, �piewny kresowy akcent. Mo¿-
na s¹dziæ, ¿e odnalaz³ siê i dobrze czu³
na �l¹sku, w tym regionie Polski, gdzie
tak wa¿ne s¹ podstawowe warto�ci: ro-
dzina, tradycja rzetelnej pracy i posza-
nowanie dla innych.

Urodzi³ siê w 1926 roku w Tarnopolu.
Dom szczê�liwego dzieciñstwa ofiarowali mu
rodzice, polscy inteligenci, którzy od poko-
leñ zwi¹zani byli z Podolem. Szczególn¹
atmosferê tego domu, sprzyjaj¹c¹ nauce,
poszanowaniu wiedzy i rozwijaniu posiada-
nych zdolno�ci, tworzy³a matka � nauczy-
cielka. W jego odczuciu jej te¿ zawdziêcza
przekazanie podstawowych warto�ci ¿ycio-
wych i szczególn¹ filozofiê. Dzieciñstwo
przerwa³a wojna, stad naukê kontynuowa³
na tajnych kompletach i bêd¹c jeszcze nie-
mal dzieckiem zwi¹za³ siê z ruchem oporu
w szeregach Armii Krajowej.

Bezpo�rednio po wojnie wraz z rodzica-
mi osiad³ w Bytomiu, gdzie ukoñczy³ liceum
ogólnokszta³c¹ce. Znacz¹cym miastem na
jego ¿yciowej drodze by³ Wroc³aw. Tu uzy-
ska³ szerokie przyrodnicze wykszta³cenie
uniwersyteckie (1947�1951) i odnalaz³
dziewczynê z rodzinnego Tarnopola � pó�-
niejsz¹ ¿onê Danutê, z któr¹ by³o mu dane
prze¿yæ niemal pó³ wieku i doczekaæ siê
dwóch córek oraz dwojga wnucz¹t.

Po ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê we
wroc³awskiej Akademii Medycznej, gdzie
w 1962 uzyska³ stopieñ doktora nauk przy-
rodniczych, za� w 1969 mianowany zosta³
docentem w ówczesnym Zak³adzie Histolo-
gii i Embriologii wroc³awskiej Akademii
Medycznej. Swoje zawodowe pasje ³¹czy³

z równoczesn¹ prac¹ we wroc³awskich szko-
³ach ró¿nego szczebla. Jego zawodowe za-
interesowania koncentrowa³y siê wokó³
neuroendokrynologii, zw³aszcza zjawiska
neurosekrecji. Nieobce by³y mu problemy
embriologii eksperymentalnej, klasycznej hi-
stologii i anatomii mikroskopowej, a tak¿e
toksykologii. Z zakresu tych dyscyplin na-
ukowych opublikowa³ ponad 100 oryginal-
nych prac badawczych, liczne skrypty i pod-
rêczniki akademickie. Wkrótce z powodze-
niem przeprowadzi³ te¿ swój przewód habi-
litacyjny (1971). G³êboko zaanga¿owany
w liczne badania naukowe, jednocze�nie nie
szczêdzi³ czasu na perfekcyjnie prowadzo-
ne zajêcia dydaktyczne; przez kilka lat by³
prodziekanem ds. studenckich Wydzia³u
Lekarskiego Akademii Medycznej we Wro-
c³awiu.

Ju¿ przesz³o trzydzie�ci lat temu jego
pozycja zawodowa by³a na tyle ustabilizo-
wana, a publikowane kolejne rozprawy na
tyle znacz¹ce, ¿e w 1975 r. poproszono
ówczesnego docenta Czechowicza o zor-
ganizowanie katedry histologii i embriologii
na Uniwersytecie �l¹skim w Katowicach
i objêcie jej kierownictwa. ¯yciowe wyzwa-
nie przyj¹³ bez wahania i w³a�nie tu spe³ni³
siê jako naukowiec i nauczyciel. Wkrótce
dysponowa³ ju¿ nie tylko doskonale zorga-
nizowanymi pracowniami i laboratoriami, ale
tak¿e m³odym, prê¿nym zespo³em ludzi,
a przede wszystkim zafascynowan¹ nim rze-
sz¹ studentów. Starszym imponowa³ wie-
dz¹, do�wiadczeniem i ¿yciow¹ m¹dro�ci¹,
m³odym za� niespo¿yt¹ energi¹, nienaru-
szon¹ intensywn¹ prac¹, której nie zawsze
mogli dorównaæ m³odsi o cale pokolenie
wspó³pracownicy. Cieszy³ siê tak¹ popular-
no�ci¹, ¿e równie¿ tutaj by³ wieloletnim pro-
dziekanem Wydzia³u Biologii i Ochrony �ro-
dowiska. W³a�nie jako pracownik naukowo-
-dydaktyczny Uniwersytetu �l¹skiego uzys-
ka³ w 1987 roku tytu³ profesora nadzwyczaj-
nego i wkrótce te¿ zwyczajnego.

Jego pozycja zawodowa nie wymaga
szerszego komentarza, broni siê sama ogro-
mem publikacji. Aktywnie uczestniczy³ tak-
¿e w ¿yciu licznych gremiów naukowych,
takich jak: Wroc³awskie Towarzystwo Na-
ukowe, Polskie Towarzystwo Histochemików
i Cytochemików, Polskie Towarzystwo Ana-
tomiczne, Polskie Towarzystwo Fizjologicz-
ne. Profesor Kazimierz Czechowicz by³ ani-
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matorem niektórych ich �l¹skich oddzia³ów,
tak jak Polskiego Towarzystwa Zoologicz-
nego w 1982 r.

Tak wielki dorobek naukowy i dydaktycz-
ny sprawi³, ¿e w zawodowych krêgach mó-
wi³o siê o nim z szacunkiem i zainteresowa-
niem. Jego g³êboka wiedza i ufno�æ wobec
ludzi sprawia³a, ¿e przyci¹ga³ do siebie za-
wsze najm³odszych. Wypromowa³ ponad 90
magistrów biologii, 11 doktorów nauk przy-
rodniczych i ¿yczliwie wspiera³ tych, którzy
siêgali po wy¿sze stopnie i tytu³y naukowe.
By³ krytycznym a jednocze�nie ¿yczliwym
recenzentem licznych prac doktorskich
i habilitacyjnych.

By³ ³agodnym i cierpliwym cz³owiekiem,
nigdy nie by³ zdenerwowany, nawet w naj-
trudniejszych sytuacjach nie podnosi³ g³o-
su. Mówi³ cicho, co sprawia³o wra¿enie, jak-
by by³ za¿enowany, a przecie¿ tak nie by³o;
�wiadczy³o to tylko o tym, ¿e by³ cz³owie-
kiem bardzo skromnym i delikatnym, a przez
to nies³ychanie ujmuj¹cym. Wszystkim, któ-
rzy spotkali go na swojej ¿yciowej drodze,
stawia³ wysokie, a jednocze�nie proste wy-
magania � oczekiwa³ zwyk³ej ludzkiej przy-
zwoito�ci i to wystarczy³o, aby obdarza³ ich
przyja�ni¹. Ogromna wiedza, kultura osobi-
sta, wysublimowane poczucie humoru i swo-
ista filozofia ¿yciowa by³a przyczyn¹, ¿e
spo³eczno�æ akademicka postrzega³a go

jako mistrza i nauczyciela w nieco ju¿ sta-
rym stylu.

Myli³by siê ten, ktoby s¹dzi³, ¿e jego ¿ycie
wype³nia³y tylko pasje zawodowe. Bardzo
bliska by³a mu szeroko pojêta kultura, sztu-
ka, muzyka... Uczestniczy³ w koncertach,
bywa³ w operze; sam zreszt¹ doskonale gra³
na skrzypcach. Bliska by³a mu te¿ fotografia
i fotografika. Przez kilkadziesi¹t lat ¿ycia
zgromadzi³ tak¿e powa¿ny zbiór znaczków
pocztowych, i choæ interesowa³o go tylko
kilka wybranych tematów, to znaczna ich
czê�æ ilustruje... zwierzêta. I jeszcze jedna
s³abo�æ Profesora: w zaciszu domowym
wypoczywa³, sklejaj¹c przez wiele godzin
modele samolotów i samolocików. I tylko ten,
kto zna warsztat pracy histologa, wie, ¿e
w³a�nie ta profesja i w³a�nie to hobby wy-
maga tej samej precyzji, cierpliwo�ci i spraw-
nej rêki.

Mimo przej�cia na emeryturê w 1996
roku ci¹gle aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu
uczelni. Zmar³ w 1999 roku.

Pod fotografi¹, któr¹ mi ofiarowa³, napi-
sa³: Pamiêæ o cz³owieku jest echem, trzeba
by j¹ jaka� my�l wzbudzi³a, a wówczas cz³o-
wiek nadal ¿yje i przebywa w�ród nas. Mam
nadziejê, ¿e to moje serdeczne wspomnienie
pozwoli zatrzymaæ go w�ród nas na d³u¿ej.

Marian Biczycki (uczeñ)

Laryngolodzy
�Magazyn Otolaryngologiczny� wyda³

w sierpniu �04 suplement (VI), po�wiêcony
Powstaniu Warszawskiemu, a w nim zna-
laz³ siê zbiór not biograficznych 41 laryngo-
logów polskich � uczestników tego Powsta-
nia. W�ród nich zauwa¿yli�my a¿ 12 z Ziem
Wschodnich (w tym 2 wywodz¹cych siê
z Polonii z carskiej Rosji, co w miêdzywo-
jennej Warszawie nie by³o odosobnione).

Czworo lekarzy pochodzi³o z Ma³opolski
Wschodniej:

ANTONI DOBRZAÑSKI (1893�1953),
rodem z Podola. Gimnazjum w Tarnopolu,
studia we Lwowie i Wiedniu. Do 1939 r.
docent, pracowa³ w szpitalach lwowskich.

Przed sam¹ II woj-
n¹ zosta³ profeso-
rem i kierownikiem
kliniki w Warszawie,
ale ze Lwowa wy-
jecha³ dopiero w ro-
ku 1941. Udzia³
w tajnym naucza-
niu, a w czasie Po-
wstania opieka nad
rannymi � do cza-
su zajêcia gmachu
kliniki przez nacjonalistów ukraiñskich, któr¹
przeniós³ wtedy poza Warszawê. Po wojnie
profesor i dziekan AM, redaktor czasopism
fachowych, prezes Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologicznego. Odznaczony Krzy-
¿em Walecznych za udzia³ w bojach o Lwów.

Przyp. red.: Rodzina Dobrzañskich mieszka-
³a we Lwowie na rogu ul. Romanowicza i Sena-
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Bytomskie Stowarzyszenie �Euromost�
i krakowski Oddzia³ Towarzystwa Mi³o�ni-
ków Lwowa i KPW zaprosi³y i wspólnie sfi-

nansowa³y przyjazd
i 10-dniowy pobyt wa-
kacyjny � u progu lata
(4�16 czerwca), w ma-
lowniczej podkarpac-
kiej miejscowo�ci � dla
dwóch grup uczniów
polskich szkó³ sobot-
nich zza wschodniego
kordonu: z Drohoby-
cza (30 + 3 opiekunki)
i Jaworowa (21 + 2
opiekunki). Miejscem
zakwaterowania by³o
Collegium Marianum
Ojców Pallotynów
w Kleczy Dolnej, tu¿
pod Wadowicami, po
drugiej stronie Skawy.

Dzieci i m³odzie¿ w wieku 7�14 lat ulokowa-
no w doskona³ych warunkach, w budynku
klasztornym, w pokojach 2�3-osobowych.
Zakupiono dla nich sprzêt do gier i zabaw,
kremy i wzmacniaj¹cy syrop oraz �rodki czy-
sto�ci, obdarowano swetrami. Leki i mate-
ria³y opatrunkowe � na wszelki wypadek �
otrzymano z krakowskiej Apteki Darów Sto-
warzyszenia �Lekarze Nadziei� (szczê�liwie
nie wykorzystane � grupy zabra³y je do
swych miejscowo�ci i odda³y Siostrom).

M³odzi go�cie nie mieli czasu na nu-
dzenie siê: odbywa³y siê konkursy plastycz-
ne i zawody sportowe (na szczê�cie pogo-
da przez wiêkszo�æ czasu dopisywa³a), ale
najwiêkszymi atrakcjami by³y wycieczki.
Zwiedzono nie tylko pobliskie Wadowice �
miasto Jana Paw³a II, gdzie zorganizowa-
no spotkanie integracyjne z miejscow¹ m³o-
dzie¿¹, i równie poblisk¹ Kalwariê Zebrzy-
dowsk¹ z sanktuarium bernardyñskim
i �cie¿kami Drogi Krzy¿owej. By³y te¿ trzy
wiêksze wycieczki autokarowe: najpierw
Kraków, gdzie zwiedzono Stare Miasto
i Wawel (wstêpy do Zamku i Katedry oraz
do Bazyliki Mariackiej udzielono bez op³at);
tu go�æmi opiekowali siê cz³onkowie Towa-
rzystwa). Drugi wyjazd � do Bytomia, gdzie
spotkano siê z tamtejszymi organizatora-
mi, oraz do Czêstochowy, z uczestnictwem
w mszy �w. na Jasnej Górze. Trzecia wy-
cieczka to �pêtla beskidzka� � przez Szczyrk
i Wis³ê.

By³y te¿ odwiedziny w Kleczy. Go�ci wi-
zytowali przedstawiciele Oddzia³u TMLiKPW

TEGO ROKU
W KLECZY

torskiej. Dzieci, Andrzej i Anna, osiad³y po wojnie
w Ameryce.

HENRYK KINDLER (1900�1981), ur. w Stry-
ju. Studia we Lwowie. W latach 30. praca
w Stryju. Za okupacji niemieckiej prze�la-
dowany jako ¯yd, ukrywa³ siê w Warszawie
pod nazwiskiem Marian Kwiatkowski (po
wojnie przyjête oficjalnie). Czynny jako le-
karz w czasie Powstania, potem w szpitalu
jenieckim k. Drezna. Po powrocie praca
w szpitalach wroc³awskich.

EWA KOSSOWSKA, z domu Dubanowicz, ur.
1923 we Lwowie. Liceum i szko³ê pielêgniar-

sk¹ ukoñczy³a w Warszawie w czasie II wojny,
potem studia med. na kompletach UW, ukoñ-
czone w Poznaniu po wojnie. W czasie Po-
wstania by³a pielêgniark¹ operacyjn¹ w szpi-
talu powstañczym. Profesor AM w Warsza-
wie, kierowa³a klinik¹ laryngologii dzieciêcej.

WAC£AW KU�NIERCZYK (1908�1997), ur.
w �niatynie. Studia we Lwowie, do 1938
praca we Lwowie, potem w szpitalach war-
szawskich. Leczy³ rannych powstañców
w szpitalach warszawskich, potem w szpi-
talu polowym. Po wojnie praca w Nowym
S¹czu, Zabrzu, Katowicach. Kierownik kli-
niki otolaryngologicznej �l¹skiej AM.

POLACY
z POLAKAMI
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IV SEJMIK FEDERACJI
ORGANIZACJI POLSKICH

W CL 2/05 infor-
mowali�my o rozpo-
czêtym w marcu br.
w Kijowie zje�dzie
sprawozdawczo-wy-
borczym FOPnU (IV
Sejmiku). Napo-
mknêli�my o jego
przerwaniu � przy-
czyn¹ by³ wówczas
gorsz¹cy przebieg
�obrad� i napastliwa krytyka dotychczaso-
wej prezeski Emilii Chmielowej ze strony
grona nielicznych a g³o�nych prezesów nie-
których organizacji prowincjonalnych.

Druga czê�æ Sejmiku odby³a siê 3 wrze-
�nia w P³oskirowie (Chmielnickim); udzia³
wziê³o 194 delegatów. Do Zarz¹du kandy-
dowali E. Chmielowa, H. Stroñski (Tarno-
pol) i W. Sergiejewa (Stanis³awów, zrezy-
gnowa³a). Wynik, mimo wszystko � wobec
atmosfery jaka powsta³a na spotkaniu mar-
cowym � nieoczekiwany: uczestnicy zjaz-
du, odrzucaj¹c bezpodstawne zarzuty,
mia¿d¿¹c¹ wiêkszo�ci¹ g³osów (151:34)
wybrali na prezesa Federacji ponownie
E. Chmielow¹, k³ad¹c tym samym kres ana-
logicznym (jak siê nam wydaje) tendencjom,
jakie mieli�my niedawno okazjê obserwo-

waæ w pañstwie Bia³oru�, w naszym Grod-
nie i Wo³kowysku.

Do nowego Zarz¹du Federacji wesz³o
16 osób, w tym kilkoro dobrze nam znanych
znakomitych dzia³aczy, m.in. Teresa Dutkie-
wicz (Lwów), Maria Siwko (Kijów), Adam
Ch³opek (Drohobycz), W³adys³aw Strutyñ-
ski (Czerniowce), Teresa Teterycz (Mo�ci-
ska), a tak¿e Emil Legowicz (Lwów), co
wró¿y lepsz¹ ni¿ dot¹d, konstruktywn¹
i kulturaln¹ wspó³pracê. Szczerze tego ¿y-
czymy.

Pani Prezes i ca³emu Zarz¹dowi sk³ada-
my serdeczne gratulacje i najlepsze ¿ycze-
nia spokojnej i skutecznej pracy na rzecz
Rodaków w pañstwie ukraiñskim.

WIADOMO�CI
Z WO£YNIA

Odby³y siê ostatnio dwie podnios³e uro-
czysto�ci � po�wiêcenia nowo zbudowanych
ko�cio³ów w dwóch bardzo oddalonych od
siebie miejscowo�ciach: w Kamieniu Koszyr-
skim (czerwiec �05) i na jego antypodach,
w Szumsku (lipiec). Historia tych miejsco-
wo�ci i parafii katolickich w obu miastecz-
kach jest niejako symbolem trudnej doli od-
radzaj¹cego siê Ko�cio³a na Wo³yniu. W Ka-
mieniu Koszyrskim ponad 10 lat temu nie
zwrócono wiernym ich ko�cio³a, nadal w nim
znajduje siê wytwórnia s³odyczy (�kondyter-
ski cech�). W Szumsku by³o jeszcze tragicz-
niej � w kwietniu i maju 1985 r. (sic!) ko�ció³
parafialny wysadzono w powietrze. By³a to
jedna z ostatnich zbrodni re¿ymu komuni-
stycznego wzglêdem naszego Ko�cio³a
(a czyimi rêkami wykonywana? � red.) Obie
parafie nie za³ama³y siê � w okresie ponad
10 lat potrafi³y ze swoimi proboszczami na
czele � o. Z. Majcherem OFM i ks. T. Mie-
leszk¹ � odbudowaæ swoje �wi¹tynie.

Parafia katolicka w Ostrogu � po wielu
trudno�ciach uczynionych przez j e d n ¹
nie¿yczliw¹ osobê* � nareszcie przystêpuje
do odbudowy plebanii, która zosta³a znisz-
czona na pocz¹tku wojny niemiecko-sowiec-
kiej w czerwcu 1941 r.

* Pisali�my o tym w CL 1/05, podali�my te¿ jej
nazwisko: Inna Hwizda. Serio!

Z TAMTEJ
STRONY

z Krakowa oraz przedstawiciele Tow. Przy-
jació³ Ziemi Drohobyckiej z Bytomia.

Ze strony �Euromostu� organizatorem
i opiekunem go�ci by³a p. Alicja Brzan-
-Klo� z Bytomia, a ze strony TMLiKPW Kra-
ków � Edward Adles, wiceprezes zarz¹du
Oddzia³u.

Organizatorzy kieruj¹ serdeczne podziê-
kowanie dla oo. Pallotynów, na czele z Oj-
cem Prze³o¿onym.

Edward Adles
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POLSKI CMENTARZ
WOJENNY NA HO£OSKU

O. Hieronim Warachim (o którym ju¿
parokrotnie pisali�my) opisa³ w �Naszym
Dzienniku� (27 VII 05) zapomniany cmenta-
rzyk na Ho³osku Ma³ym we Lwowie, po³o¿o-
ny w dolince przy miejscowym cmentarzu.
Pochowano tam we wspólnej mogile pol-
skich ¿o³nierzy poleg³ych w walkach z Niem-
cami we wrze�niu 1939 r. Autor przypomina
wydarzenia: Lwów stawia³ opór armii Hitle-
ra. Na pomoc miastu zbli¿a³o siê polskie
wojsko pod dowództwem gen. Sosnkowskie-
go. Aby otworzyæ mu drogê do Lwowa, 18
wrze�nia dokonano uderzenia na oddzia³y
niemieckie przez Ho³osko Ma³e, Ho³osko
Wielkie i Zboiska. Walki toczy³y siê w lasach

Wydarzenia
u W Hucie Pieniackiej k. Brodów, gdzie
w 1944 r. Ukraiñcy zamordowali w okrutny
sposób 1000�1100 Polaków, otwarto 22 pa�-
dziernika cmentarz ofiar z pomnikiem. Od-
dzia³ SS-Galizien wspomagany przez ukra-
iñskich ch³opów spêdzi³ Polaków do ko�cio-
³a, szko³y oraz domów i stodó³, a potem ob-
lano to naft¹ i podpalono. Szersz¹ relacjê
zamie�cimy w nastêpnym numerze.

u W poprzednim numerze powiadomili�my
o po�wiêceniu ko�ció³ka pw. �w. Zygmun-
ta Gorazdowskiego w Jab³onicy. Teraz kil-
ka dodatkowych informacji: ko�ció³ek po³o-
¿ony jest na prze³êczy Jab³onickiej � znanej
te¿ jako Tatarska � która stanowi granicê
miêdzy Gorganami a Czarnohor¹ (patrz CL
3/97, S³ownik) Jedzie siê tam od Tatarowa
na po³udnie, ostro w górê.

Przeczytali�my w prasie, ¿e w pañstwie Ukraina maj¹
byæ zbierane podpisy � spodziewaj¹ siê ich ok. 2 milio-
nów! � pod wnioskiem o przyznanie UPA statusu �strony
walcz¹cej� w II wojnie �wiatowej.

Niech siê przeto nie martwi¹ kolejni ludobójcy � serbscy, którzy wymordowali setki tysiêcy Bo�nia-
ków. Dlaczego wiêc mia³by byæ s¹dzony Miloszewicz, dlaczego poszukuje siê Karadzicza? Id¹c dalej,
nale¿a³oby rozgrzeszyæ siepaczy hitlerowskich i stalinowskich.

Czy w sprawie UPA nie nale¿y siê zwróciæ do Strasburga, bo Ukraina pretenduje wszak do UE,
a tam jakie� normy przyzwoito�ci obowi¹zuj¹.

Serbii i Chorwacji (te¿ niezbyt �czystej�) stawiane s¹ jakie� zarzuty w podobnej kwestii,
a Ukrainie?
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Ho³oska Wielkiego do 22 wrze�nia, kiedy to
na wschodnich rogatkach Lwowa stanê³a
armia sowiecka. Z powodu poniesionych
wielkich strat Niemcy nazwali ten las Toten-
wald � �Las �mierci�.

W�ród grzêd buraków i innych warzyw
stoi dzi� skromny krzy¿ z napisem: 900
¿o³nierzy Wojska Polskiego poleg³ych
w walce z hitlerowskim naje�d�c¹ w obro-
nie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach
12 IX do 22 IX 1939 r.

Prawie nikt nie pamiêta o tej mogile, gdzie
le¿¹ polscy ¿o³nierze, którzy podobnie jak
Orlêta � mortui sunt ub liberi vivamus. Ks.
Hieronim, pochodz¹cy z Ho³oska Ma³ego, by³
�wiadkiem pochówku i apeluje, by Polacy
przyje¿d¿aj¹cy do Lwowa odwiedzali ten
cmentarz. Czas najwy¿szy pomy�leæ o oto-
czeniu opiek¹ tego, co tam zosta³o. (MW)

W Jab³onicy funkcjonuje o�rodek reko-
lekcyjno-wypoczynkowy Archidiecezji Lwow-
skiej dla dzieci i m³odzie¿y �Caritas-Spes�.
Ko�ció³ek jest centralnym obiektem w�ród
20 domków, ka¿dy dla 10 osób oraz wycho-
wawcy na piêterku. Jest te¿ kuchnia, jadal-
nia, sala spotkañ i mieszkania sióstr Urszu-
lanek Czarnych, które tam pracuj¹. Turnusy
3-tygodniowe, ka¿dy dla 200 osób. Odby-
waj¹ siê te¿ Oazy Rodzin. Na otwarcie sio-
stry Józefitki przywioz³y z Krakowa portret
�w. Zygmunta. Jest to pierwsza �wi¹tynia
pod Jego wezwaniem. (MW)

u 22 listopada br. przypada X rocznica
�mierci wielkiego Kap³ana Archidiecezji
Lwowskiej czasu zniewolenia, Biskupa Ra-
fa³a Kiernickiego. Obszerny tekst o Jego
¿yciu i dzia³alno�ci zamie�cili�my w CL 3/
/01. W Archikatedrze lwowskiej umieszczo-
no tablicê pami¹tkow¹ ku Jego czci.

Pytamy o zasady
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KÊPICE WYBRA£Y
IMIÊ LWOWIANINA

Przed ponad rokiem, w CL 3/04, og³osi-
li�my apel dyrektora Szko³y Podstawowej
w Kêpicach w pow. s³upskim w sprawie po-
mocy w poszukiwaniu wiadomo�ci o pole-
g³ym przy koñcu II wojny ppor. Tadeuszu
Bielaku, którego wybrano na patrona tej
szko³y. Tam te¿ zamie�cili�my bli¿sze infor-
macje o urodzonym we Lwowie m³odym
ch³opcu, którego ojciec, oficer WP, zgin¹³
w Starobielsku, a on sam wraz z matk¹
zosta³ wywieziony do Kazachstanu. Jako 18-
-latek zg³osi³ siê do organizowanej w ZSRR
II Armii WP, ale ju¿ w kwietniu 1945 r. zgin¹³
po przekroczeniu Nysy £u¿yckiej. Mia³ zale-
dwie 20 lat.

I oto z pocz¹tkiem br. otrzymali�my uro-
czyste zaproszenie na obchody 80-lecia
urodzin Patrona Szko³y, które odby³y siê
w kwietniu �05. Z³o¿y³y siê na nie uroczysta
akademia pt. �Lwów zawsze wierny� oraz
spotkanie zaproszonych go�ci z nauczycie-
lami. Nie mogli�my siê niestety do odleg³ych
Kêpic wybraæ, jednak wystosowali�my do
Pana Dyrektora Andrzeja Taukina stosow-
ny list z podziêkowaniem i gratulacjami.

Obok zamieszczamy dwa zdjêcia z uro-
czysto�ci. Na jednym widaæ piêkn¹ i wzru-
szaj¹c¹ nas dekoracjê na szkolnej estra-
dzie, na drugim Grono Nauczycielskie,
z Panem Dyrektorem po �rodku. Bardzo

Wam za to dziêkujemy, ale jeszcze bardziej
za przekazywan¹ M³odzie¿y pamiêæ o pol-
skim Lwowie.

Dziêkujemy te¿ Panu Zenonowi Malikowi
z Krakowa, który jako znakomity historyk miêdzy-
wojennych szkó³ kadeckich przes³a³ do Kêpic
wiadomo�ci o ojcu Tadeusza, kapitanie, wycho-
wawcy w Korpusie Kadetów we Lwowie.

KRAKOWSKIE GIMNAZJUM
PRZEDSTAWIA

Na zakoñczenie roku szkolnego 2004/
05 m³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 im. S. Konar-
skiego przy ul. Bernardyñskiej przygotowa-
³a � pod kierownictwem swoich pedagogów
� bardzo interesuj¹cy program pt. Lwów �
wpomnieñ czar. Przedstawienie pokazane
uczniom szko³y i zaproszonej publiczno�ci,
odby³o siê go�cinnie w Teatrze �Groteska�,
a zbiegiem okoliczno�ci mia³o miejsce
w przeddzieñ otwarcia we Lwowie Cmenta-
rza Obroñców Lwowa.

Na godzinny wystêp z³o¿y³y siê recyta-
cje, piosenki, skecze, tañce, pantomima �
zwi¹zane z histori¹, kultur¹ i folklorem pol-
skiego Lwowa. Wykorzystano teksty popu-
larnych lwowskich przebojów, poezjê Ma-
riana Hemara oraz teksty oryginalne. Na-
strój na scenie zmienia³ siê w zale¿no�ci od
przedstawianego okresu historycznego: od
powa¿nego, tragicznego, poprzez senty-
mentalno-nostalgiczny a¿ do weso³ego,
satyrycznego.

Spektakl by³ owocem kilkumiesiêcznej
pracy wielu osób pracuj¹cych oraz ucz¹-
cych siê w I Gimnazjum, a tak¿e zwi¹za-
nych z nimi rodzinnie. Pomys³odawc¹ by³

W Krakowie
i dalej
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Uroczysto�æ w Kêpicach. Go�cie specjalni na tle
dekoracji przygotowanej przez p. Jacka Adamczyka
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p. dyrektor Mariusz Graniczka, a re¿yserem
i scenarzyst¹ p. Krzysztof Bochenek, ojciec
ucznia, zarazem zawodowy aktor Teatru
�Bagatela�. Aktorami byli uczniowie tego-
rocznej gimnazjalnej klasy III c (z jednym
wyj¹tkiem), którzy swój sta¿ aktorski zaczy-
nali sze�æ lat temu, w 3. klasie podstawo-
wej, od inscenizacji bajek Jana Brzechwy.
Ca³y czas byli pod opiek¹ swej wychowaw-
czyni, p. Anny Rudki. Oto nazwiska wystê-
puj¹cych uczniów: Ewelina Jania, Anna
Kupis, Ewa Kuzdak, Katarzyna Stêpieñ,
Kamila Zab³ocka, Pawe³ Fr¹czek, Wojciech
Huk, Bartosz Jelonek, Jacek Krok, Mateusz
Rzelczak.

Choreografii m³odych aktorów uczy³y
panie Alina i Beata Kolak (babcia i matka
uczennicy wystêpuj¹cej w zespole) � do
muzyki granej na harmonii przez p. Karola
Wróblewskiego, szefa zespo³u �Chawira�,
a tu wystêpuj¹cego go�cinnie. O efekty elek-
troniczne zadba³ p. Tomasz Chudzikiewicz,
nauczyciel informatyki. Wspó³pracowa³ tak-
¿e p. Marek Choiñski, nauczyciel historii.

Wysi³ek wymienionych osób � a trzeba
siê domy�laæ, ¿e byli te¿ inni, bezimienni �
zaowocowa³ przedstawieniem prowadzo-
nym na doskona³ym poziomie i w bardzo
dobrym tempie. M³odzi aktorzy zachwycili
talentem, zaanga¿owaniem, dojrza³o�ci¹,
a przecie¿ to jeszcze nastolatkowie! Oka-
zuje siê, ¿e dobrze prowadzona m³odzie¿
mo¿e byæ wspania³a.

W pos³owiu po programie dyrektor szko³y
p. Mariusz Graniczka nawi¹za³ do maj¹cych
siê odbyæ nastêpnego dnia (24 czerwca)
uroczysto�ci we Lwowie. Przypomnia³, jak
wielu Polaków nosi w sercach lwowskie
wspomnienia. W imieniu zaproszonych
cz³onków Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa
i KPW p. Romana Machowska nie tylko po-
dziêkowa³a i pogratulowa³a m³odzie¿y uda-
nego przedstawienia, ale tak¿e prosi³a dy-
rekcjê szko³y o dalsz¹ wspó³pracê z Towa-
rzystwem. Zaproponowa³a, by tak �wietny
spektakl zosta³ jeszcze powtórzony dla szer-
szej publiczno�ci, np. w obchodzon¹ przez
TMLiKPW rocznicê 22 listopada. Szkoda,
by zmarnowa³ siê tak pozytywny wysi³ek m³o-
dzie¿y. (DTS)

Z ostatniej chwili: przedstawienie na pro�bê
TMLiKPW w Krakowie zosta³o powtórzone w po-
³owie listopada. Relacjê przedstawimy w nastêp-
nym numerze.

ZJAZD
W TARNOWSKICH

GÓRACH
Nie ma bli¿szej wspó³pracy miêdzy Towa-

rzystwem Mi³o�ników Lwowa i KPW a ��wia-
towym Kongresem Kresowian�, zorganizowa-
nym przez Jana Skalskiego w Bytomiu. Skal-
ski by³ nawet kiedy� wiceprezesem Zarz¹-
du G³ównego TMLiKPW, pó�niej jednak
drogi siê rozesz³y i rozpocz¹³ on dzia³alno�æ
równoleg³¹. Do �KK nale¿y podobno ponad
40 organizacji kresowiaków, nie mamy jed-
nak na ten temat wiarygodnych informacji.

W tym roku z pocz¹tkiem lipca odby³ siê
XI Zjazd �KK w Tarnowskich Górach, a przy-
by³o nañ (podobno) kilkuset przedstawicieli
�rodowisk kresowych z ca³ego �wiata. Pre-
zes nakre�li³ takie oto cele swej organizacji:
obrona polskiej w³asno�ci na Ziemiach Za-
chodnich, uzyskanie odszkodowañ za mie-
nie zabu¿añskie, dzia³alno�æ dokumentacyj-
na i informacyjna.

Nie wiemy, na ile skuteczne s¹ dzia³ania
�KK na wymienionych kierunkach. Bo de-
klaracje i kolejne zjazdy to stanowczo za
ma³o. Dodajmy, ¿e organizacji, które dzia³aj¹
na rzecz odzyskania mienia zabu¿añskiego,
jest w kraju kilka. Dzia³aj¹ te¿ ró¿ne osoby
indywidualnie � przyk³adem p. Broniowski,
który odniós³ siê do Trybuna³u w Strasbur-
gu. Pisali�my ju¿ o tym kilkakrotnie.

Notatki
u Na kilka dni przed 66. rocznic¹ napa�ci
sowieckiej na Polskê, 18 wrze�nia, odby³o
siê w Krakowie uroczyste ods³oniêcie tabli-
cy pamiêci po�wiêconej pp³k. Tomaszowi
Matyszewskiemu ps. Andrzej Æwik³a. Maty-
szewski by³ w latach 1942�44 komendan-
tem Dzielnicy �ródmie�cie AK we Lwowie.
Uroczysto�æ odby³a siê w Ko�ciele Patro-
nalno-Garnizonowym ̄ o³nierzy AK Polskich
Kresów Wschodnich pw. �w. Jadwigi Królo-
wej, a tablicê umieszczono w Panteonie
Narodowym ¯AK PKW w podziemiach tego
ko�cio³a, w�ród licznych tablic upamiêtnia-
j¹cych AK Obszaru Lwowskiego. Organiza-
torem uroczysto�ci by³ �wiatowy Zwi¹zek
¯AK Ogólnopolskiego Okrêgu ¯AK Obsza-
ru Lwowskiego im. Orl¹t Lwowskich.
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u W Krakowie zmarli ostatnio:
Dominik Bok³ak, lat 95, urodzony w Roso-
chowaæcu k. Stanis³awowa, prawnik UJK;
animator �piewu chóralnego. W jego domu
odbywa³y siê corocznie wieczory kolêd,
o których pisali�my parokrotnie. Oddanie
muzyce i �piewowi kontynuuj¹ nastêpne dwa
pokolenia rodziny. Cz³onek Ko³a Stanis³a-
wowian TMLiKPW w Krakowie, uczestnik
imprez i wycieczek.
Prof. dr Tadeusz Wieser, ur. 1922 we Lwo-
wie. Petrograf i geochemik, profesor
w Pañstw. Instytucie Geologicznym w Kra-
kowie. Cz³onek TMLiKPW.
Prof. dr Jerzy Punzet, ur. 1920 w Krako-
wie, w rodzinie o korzeniach lwowskich. Hy-
drolog, pracownik Inst. Meteorologii i Gosp.
Wodnej w Krakowie. Cz³onek TMLiKPW.
Prof. W³adys³aw Kotschy, lat 90, ur. i wy-
kszta³cony we Lwowie; organista, dyrygent
chórów w Krakowie. Jego sylwetkê zamie-
�cili�my w CL 3/02.

Prof. Zbigniew Toffel, lat 76, ur. we Lwowie,
absolwent krakowskiej PWSM. Przez 30 lat
dyrygent i kierownik Chóru Opery i Operetki
w Krakowie oraz Zespo³u Pie�ni i Tañca �Kra-
kus� AGH, wcze�niej pracowa³ w Opolu jako
skrzypek w orkiestrze symfonicznej. Powo³a³
do ¿ycia wiele chórów i zespo³ów pie�ni
i tañca, pierwsz¹ by³a w czasie wojny orkie-
stra gimnazjalna we Lwowie, kolejne w Opo-
lu i Krakowie. Uwa¿any by³ za jednago
z najlepszych chórmistrzów w Polsce.

W Warszawie zmar³a w lipcu dr Krysty-
na Wêgier-Maksymowicz, lekarz i wielo-
letnia dzia³aczka w �rodowisku polskim we
Lwowie. Przez ostatnich kilka lat mieszka³a
w Warszawie.

W nastêpnym numerze zamie�cimy
wspomnienie o Zmar³ej, spisane przez jej
siostrê dr Alinê Wêgier-Grzegock¹.

Danuta Trylska-Siekañska (DTS)
Marek Wenecki (MW)

W �Dzienniku Polskim� 229/05 opubli-
kowano artyku³ G. Nycza pt. P³ynêli pod
pr¹d na temat 40. rocznicy s³ynnego l i -
s t u  b i s k u p ó w  p o l s k i c h  do bisku-
pów niemieckich (1965). List zosta³ przez
tamt¹ stronê przyjêty w³a�ciwie, lecz nie
ca³kiem bezkrytycznie. Biskupi niemieccy,
ujmuj¹c siê za swoimi ekspatriantami, od-
pisali m.in. takie s³owa: [...] miliony Niem-
ców musia³y opu�ciæ swoje rodzinne stro-
ny, w których ¿yli ich ojcowie i pradziado-
wie. Nie przybyli oni w ci¹gu wieków jako
zdobywcy, lecz zostali wezwani przez ro-
dzimych ksi¹¿¹t. Z tej racji musimy Wam
w mi³o�ci i zgodzie z prawd¹ powiedzieæ:
ilekroæ ci Niemcy mówi¹ o prawie do ro-
dzinnych stron, to nie ma w tych s³owach
� pomijaj¹c nieliczne wyj¹tki � agresyw-
nych zamiarów. Nasi �l¹zacy, Pomorza-
nie i mieszkañcy Prus Wschodnich pra-
gn¹ przez to wyraziæ, ¿e w swoich stro-

Naszym zdaniem

Ró¿nica
w podejœciu

nach rodzinnych mieszkali prawnie i ¿e
nadal pozostaj¹ z nimi zwi¹zani. [...]

Jak¿e inaczej sta³o siê po drugiej � geo-
graficznie � stronie. Analogiczne stanowi-
sko wobec ekspatriacji ludno�ci polskiej nie
zosta³o nigdy oficjalnie sformu³owane,
a ostatnio nast¹pi³o co�, na co zwrócili-
�my uwagê w CL 2/05 (Prawda obowi¹zu-
je wszystkich, s. 4�5�11). Bulwersuj¹ca
wypowied� pad³a z ust kardyna³a Glempa,
który bi³ siê w piersi za co�, co nie istnia³o:
uparte polonizowanie ludno�ci ruskiej (po-
miñmy rozwa¿ania, czy nasza tolerancja
nie by³a przypadkiem krótkowzroczna).
Biskupi niemieccy u¿yli nazwy Prusy
Wschodnie, z naszej strony za� mówi siê
us³u¿nie o Ukrainie zachodniej, zamiast
Ma³opolsce Wschodniej. To jest ró¿nica
postaw.

Jest jeszcze drugi aspekt: w dzisiej-
szej Polsce nikt nie polonizuje niedobit-
ków Niemców na Ziemiach Zachodnich,
maj¹ nawet swoj¹ reprezentacjê w Sejmie.
Natomiast wynarodawia siê Polaków za
wschodni¹ granic¹, a � niestety � celuj¹
w tym ksiê¿a, wykszta³ceni w polskich se-
minariach (g³ównie na KUL), oraz siostry
zakonne. Taka jest smutna prawda.
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Tego potrzeba
W wydaniu nowos¹deckim �Dziennika

Polskiego� z 20�21 sierpnia �05 znale�li�my
tak¹ informacjê (przepisujemy w ca³o�ci):

WYPRAWA NA KRESY
Przewodnicy i mi³o�nicy gór z PTTK

Oddzia³ �Beskid� wrócili z o�miodniowej
wyprawy na Kresy, gdzie szukali �ladów
polsko�ci. Na wycieczkê wyruszy³a piêædzie-
siêcioosobowa grupa. W trakcie pobytu
w Karpatach Wschodnich s¹deczanie zdo-
byli najwy¿szy szczyt Beskidów � Howerlê
(2061 m n.p.m.), Popa Iwana, Syniaka i Cho-

miaka. Zwiedzili Huculszczyznê, W ¯abiem
[...] spotkali Romana Kum³yka, który zapre-
zentowa³ ci¹gle ¿ywy tamtejszy folklor, muzy-
kê i pie�ni. Gra³ na dawnych instrumentach.

Na Prze³êczy Legionów (1110 m) wêdrow-
cy stanêli przy starym krzy¿u, na którym nadal
czytelny jest czterowiersz: �M³odzie¿y polska
patrz na ten krzy¿ / Legiony Polskie d�wi-
gnê³y go wzwy¿ / Przechodz¹c góry, lasy
i wa³y / Do Ciebie Polsko i dla Twej chwa³y�.

Du¿ym zaskoczeniem dla m³odych tury-
stów by³y te¿ spotkane na grani Gorganów
i Czarnohory s³upki graniczne, pamiêtaj¹ce
czasy �wietno�ci II Rzeczypospolitej � mó-
wi³ Wies³aw Piprek. � Na nich znajduj¹ siê
napisy P i CS, bo to w³a�nie Karpaty
Wschodnie w tym miejscu do roku 1938
oddziela³y Polskê od Czechos³owacji..

Ostatnim akcentem wycieczki by³ pobyt
we Lwowie. Wielkie wra¿enie zrobi³ na
wszystkich Cmentarz £yczakowski i Obroñ-
ców Lwowa. (PG)

Oby i inne oddzia³y PTTK wziê³y przy-
k³ad z Nowego S¹cza. Tak trzymaæ!

KULTURA
NAUKA

Polscy uczeni z obczyzny
i ze swojszczyzny

W pierwszej dekadzie wrze�nia �05 od-
by³ siê w Krakowie I Kongres Polskich To-
warzystw Naukowych na Obczy�nie (ale
przecie¿ nie tylko na obczy�nie � trudno

wszak za tak¹ uznaæ Lwów, Wilno, Grodno
czy Tarnopol). Przyby³o 60 delegatów ze
�wiata (w tym zza wschodniego kordonu),
a tak¿e ok. 40 uczestników z RP, wyg³oszo-
no ponad 20 referatów, odby³y siê dyskusje
panelowe. Niestety zabrak³o prelegentów ze
Lwowa, by³ tylko jeden z Tarnopola (dwóch
z Kijowa, trzech z pañstwa litewskiego,

Przedstawiciele polskich towarzystw naukowych na Obczy�nie, zebrani na I Kongresie w Krakowie
� pamiêtaj¹c ¿e w trudnych chwilach historii polska kultura i nauka ocali³y nasz naród i jego

to¿samo�æ przed wyrokami, jakie wydali na niego s¹siedzi,
� uznaj¹c zas³ugi wielu pokoleñ Polaków w utrzymaniu polsko�ci na Obczy�nie,
� stwierdzaj¹c, ¿e w nowej sytuacji Polski nie wystarczy ju¿ tylko obrona, lecz konieczna jest

promocja polskiej kultury �
p o s t u l u j ¹  p o d j ê c i e  i s t o t n y c h  k r o k ó w  o r g a n i z a c y j n y c h, które wzmocni¹ po-
tencja³, jaki tkwi w polskich towarzystwach naukowych na Obczy�nie oraz polskich uczonych tam
dzia³aj¹cych.

Jako pierwszy krok zebrani proponuj¹ utworzenie w Krakowie F o r u m  N a u k i. Zadaniem
Forum bêdzie przede wszystkim u³atwianie wzajemnych kontaktów, poprzez pozyskiwanie i udo-
stêpnianie odpowiedniej informacji, gromadzenie dokumentacji i prowadzenie archiwum, a tak¿e
stymulowanie i organizowanie cyklicznych spotkañ, tak ogólnych, jak i specjalistycznych. Szcze-
gólnie wa¿n¹ spraw¹ bêdzie nawi¹zanie bli¿szej wspó³pracy z Towarzystwami dzia³aj¹cymi
w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. W miarê mo¿liwo�ci Forum winno równie¿ u³atwiaæ
publikacjê prac i materia³ów, przedstawianych przez polskie towarzystwa naukowe na Obczy�nie.

Obecni na Kongresie przedstawiciele w³adz Polskiej Akademii Umiejêtno�ci oraz Wspólnoty
Polskiej deklaruj¹ wolê utworzenia Forum oraz zapewnienia mu niezbêdnych warunków dzia³ania.
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dwóch z Grodna). Czemu to przypisaæ? Kto
typowa³ � po tej czy po tamtej stronie?

W ramach Kongresu odby³a siê te¿ s e -
s j a  s t u d e n c k a  na temat udzia³u i osi¹-
gniêæ studentów polonijnych w Studenckim
Ruchu Naukowym.

Uczestnicy zza granicy i zza kordonu
uchwalili deklaracjê, któr¹ zamieszczamy
obok w ramce.

Kronika
u Z okazji 80-lecia Polskiego Radia pani
W³ada Majewska zosta³a uhonorowana
specjalnym odznaczeniem o nazwie �D i a -
m e n t o w y  M i k r o f o n�.

Pani W³ada, od 1931 r. artystka Rozg³o-
�ni Polskiego Radia we Lwowie, po wêdrów-
kach wojennych z Lwowsk¹ Fal¹, osiad³a �
jak wiêkszo�æ polskich kombatantów II woj-
ny � w Londynie i tam przez lata by³a cz³on-
kini¹ Kabaretu Mariana Hemara. Przypomi-
namy, ¿e pisali�my o Niej w CL S/03 (s. 74).

u Od lat organizowane s¹ w Muzeum Hi-
storycznym Krakowa (w Krzysztoforach)
wystawy skarbów miejscowych klasztorów,
a my zawsze notujemy zauwa¿one tam
leopolitana. Wiele ich po II wojnie trafi³o ze
Lwowa miêdzy innymi w³a�nie do Krakowa.
W marcu-kwietniu �05 by³a wystawa ss. Fe-
licjanek, ale tym razem nie znale�li�my eks-
patriowanych przedmiotów, a jedynie mon-
stracjê ofiarowan¹ tu przez lwowskie Feli-
cjanki w 1891 r. Przypomnijmy, ¿e we Lwo-
wie klasztor ss. Felicjanek znajdowa³ siê przy
ul. Janowskiej 38.

Nieco wcze�niej, w ostatnim kwartale
2004 r., w Muzeum Historyczno-Misyjnym
Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy w Krako-
wie mia³a miejsce wystawa pt. Skarby Bi-

blioteki Ksiê¿y Misjonarzy. Pokazano tam
m.in. pierwsze wydanie Pisma �wiêtego
w jêzyku polskim, tzw. B i b l i ê  L e o p o l i -
t y  z 1561 r. W wystawowym folderku napi-
sano m.in., ¿e zbiory krakowskich Misjona-
rzy na Stradomiu wzbogaca³y siê parokrot-
nie, w tym po likwidacji domu we Lwowie po
II wojnie �wiatowej.

u S³ynny ju¿ film �Mój Nikifor� otrzyma³
g³ówn¹ nagrodê na 40. Miêdzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Karlovych Varach za
oryginalno�æ i realizacjê, re¿yser K. Krauze
za najlepsz¹ re¿yseriê, a odtwórczyni roli
tytu³owej Krystyna Feldman za najlepsz¹
rolê ¿eñsk¹.

u W lipcu mia³a miejsce w Krakowie wy-
stawa obrazów Stefana i Janiny Berdaków
pt. Z lat m³odo�ci. O lwowianinie Stefanie
Berdaku, jego twórczo�ci i wystawach pisa-
li�my ju¿ kilkakrotnie.

u W sierpniu odby³ siê na Rynku krakow-
skim wystêp zespo³u �Lwowiacy�. Prze-
sz³o godzinny pokaz tañców polskich i ukra-
iñskich prowadzi³ Stanis³aw Durys, za³o¿y-
ciel i kierownik zespo³u, istniej¹cego od
1972 r.

u We wrze�niu br. w Stalowej Woli, w tam-
tejszym Muzeum Regionalnym, mia³a miej-
sce wystawa Piêkny Lwów. Eksponaty
z XVII�XX w. pochodzi³y ze zbiorów lwow-
skiego Muzeum Historycznego. By³o tam:
ponad 35 obrazów (wystawianych po raz
pierwszy w RP), grafiki z dawnymi widoka-
mi miasta, zdjêcia z pocz. XX wieku, gobe-
liny oraz arcydzie³a lwowskiego rzemios³a
artystycznego. Do najcenniejszych nale¿a-
³y: miedzioryt Franza Hogenberga � najstar-
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Nowe ksi¹¿ki
& Ksi¹¿ka, o której tu mowa, nie jest
w zasadzie �do czytania� przez nie-history-
ka, nawet zainteresowanego dziejami pol-
skich ziem po³udniowo-wschodnich. Jest na-
tomiast niezwykle cennym dokumentem
rozwoju cywilizacyjnego obszaru, odciête-
go przez ponad 3 i pó³ wieku od kontaktu
z Królestwem Polskim � od czasu pamiêt-
nego najazdu ksiêcia kijowskiego W³odzi-
mierza Wielkiego w 981 r. Ksi¹¿k¹ t¹ jest
praca El¿biety Dybek pt. Lokacje na pra-
wie niemieckim w Ziemi Przemyskiej
w latach 1345�1434 (wyd. Towarzystwo Na-
ukowe KUL, Lublin 2004).

Dawna Ziemia Przemyska, jak pamiêta-
my, to nie to co dzi� � pisali�my o niej w CL
1/03. Historyczna Ziemia Przemyska siêga-
³a na zachodzie po Rzeszów, a na wscho-
dzie obejmowa³a Sambor, Drohobycz, Stryj.
Za ni¹, na wschód rozci¹ga³a siê Ziemia
Lwowska, na p³d. wschód Ziemia Halicka,
od p³d. zachodu Ziemia Sanocka, od pó³no-
cy Che³mska.

Dzie³o europeizowania tych ziem podj¹³
ju¿ Kazimierz Wielki, a w omawianym okre-
sie ok. 90 lat kontynuowali ks. W³adys³aw
Opolczyk, król Ludwik Wêgierski i jego cór-
ka, królowa wêgierska Maria* (ci troje dzia-
³ali na rzecz Wêgier!), a wreszcie W³ady-
s³aw Jagie³³o. W sumie w okresie tym pra-
wa niemieckie nadano 104 miejscowo�ciom,
w tym 98 � wiejskie, a szesnastu miejskie.
W tym � le¿¹cym dzi� poza ja³tañsk¹ grani-
c¹: Drohobyczowi (miêdzy 1382 a 1402),

szy wizerunek Lwowa (pocz. XVII w.) oraz
panorama miasta Lwowa, namalowana
przez Zygmunta Rozwadowskiego i Stani-
s³awa Janowskiego w 1929 r. na Powszech-
n¹ Wystawê Krajow¹ w Poznaniu. Oba ob-
razy s¹ dobrze znane, bo czêsto reprodu-
kowane.

W czasie wernisa¿u odby³ siê koncert
kabaretu �Loch Camelot� z Krakowa.

u M³ode ma³¿eñstwo Marta i Jerzy Kowa-
lewscy, absolwenci filologii polskiej UJ, przez
kilka lat pracowali w ró¿nych szko³ach pol-
skich w pañstwach Bia³oru� i Ukraina. Kil-
kuletni pobyt na naszych Kresach wykorzy-
stali na wyszukanie �ladów polsko�ci,
a swoje odkrycia rejestrowali na fotografiach.
Powsta³ z tego bogaty zbiór zdjêæ przedsta-
wiaj¹cych stare dwory, pa³ace, ko�cio³y,
kapliczki, groby � ca³e lub w ruinie. Pierw-
sza czê�æ zbioru zosta³a ju¿ udostêpniona
publiczno�ci w M³odzie¿owym Domu Kultu-
ry w Krakowie-Prokocimiu na wystawie pt.
Fotograficzne refleksy Kresów � Bia³oru�.
Otwarcie wystawy w sierpniu (na dwa mie-
si¹ce) po³¹czone by³o z wy�wietlaniem prze-
�roczy oraz szczegó³owymi informacjami ze
strony autorów. Druga czê�æ wystawy doty-
cz¹ca terenu ukraiñskiego przewidziana jest
w przysz³ym roku.

u W Krakowie trwaj¹ roboty konserwator-
skie w oryginalnej kamienicy Zubrzyckich
przy al. S³owackiego 7, projektowanej dla
krakowskiej czê�ci swojej rodziny przez
arch. Jana Sas Zubrzyckiego (autor arty-
ku³u KK w �Dzienniku Polskim� 234/05 napi-
sa³, ¿e mieszka tam potomstwo architekta,
co nie jest zgodne z prawd¹. Jego potomni
mieszkaj¹ we w³asnym domu we Lwowie).
Autor s³usznie pisze, ¿e jest to jedna z naj-
piêkniejszych kamienic z tego okresu (prze-
³omu XIX/XX w. � 1896) w Krakowie. Kra-
ków, bogaty w architekturê gotyck¹, rene-
sansow¹ i barokow¹, z pó�niejszych wie-
ków � gdy przesta³ byæ stolic¹ Rzeczypospolitej
� niezbyt wiele ma do pokazania i trudno
mu pod tym wzglêdem porównaæ siê ze
Lwowem.

Przypomnijmy, ¿e Jan Sas Zubrzycki (1860�
�1935) pochodzi³ z T³ustego w Tarnopolskiem,
studiowa³ na Politechnice Lwowskiej, tam te¿ by³
pó�niej profesorem historii architektury. Kilka lat
spêdzi³ w Krakowie, projektuj¹c niezliczone ko-

�cio³y na terenie Ma³opolski zachodniej i �rodko-
wej. By³ to bowiem okres, gdy budownictwo ko-
�cielne nie rozwinê³o siê jeszcze w pe³ni we
wschodniej czê�ci Ma³opolski � z niedopatrzenia
ówczesnych arcybiskupów lwowskich, prze³ama-
nego dopiero w ostatnich dekadach XIX w. przez
sufragana lwowskiego J. Puzynê i rozwiniête
szeroko przez abpa J. Bilczewskiego.

Barbara Barta

Ksi¹¿ki
czasopisma
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a nawet przepisy. Cen-
nym dodatkiem jest
lwowskie who is who,
nieporównywalnie bar-
dziej sensowne ni¿ to
w Encyklopedii Kresów,
niedawno w CL oma-
wianej.

Z okolic Lwowa omó-
wiono wa¿niejsze tury-
stycznie miejscowo�ci,
g³ównie w wojew. lwow-
skim i parê z s¹siednich:
zabytkowe miasta (¯ó³-
kiew, Drohobycz, Sam-
bor, Brze¿any, Z³oczów,
Zbara¿, Bóbrka). zamki
(Stare Sio³o, Olesko, Podhorce, �wirz, Wi-
�niowiec), a wreszcie Krzemieniec.

& Ukaza³a siê biograficzna ksi¹¿ka o czo-
³owym Obroñcy Lwowa 1918 r.: Pu³kownik
Czes³aw M¹czyñski 1881�1935 (Wydaw-
nictwo �Trio�, Warszawa 2004).Napisa³ j¹
Jacek Miliñski, o którym na ostatniej stro-
nie ok³adki czytamy: Pietyzm i ogrom pracy
badawczej Jacka Miliñskiego winien spotkaæ
siê z uznaniem Czytelnika. Zw³aszcza tego,
który dosyæ ma syntetycznych ujêæ nie po-
przedzonych pracami analitycznymi...

Czes³aw M¹czyñski urodzi³ siê jako syn
nauczyciela w Kaszycach w pow. jaros³aw-
skim, a wiêc w krêgu promieniowania Lwo-
wa. Do gimnazjum uczêszcza³ w Jaros³a-
wiu, a potem wst¹pi³ na studia filologiczne
na Uniwersytecie Lwowskim. W r. 1910
podj¹³ zawód pedagoga w gimnazjum prze-
myskim.

Pracê niepodleg³o�ciow¹ rozpocz¹³ ju¿
w latach szkolnych, rozwin¹³ w czasie stu-
diów, a uwieñczy³ j¹ w praktyce swoim udzia-
³em w Obronie Lwowa, jako jej czo³owy
animator i przywódca.

Trudno tu streszczaæ dzia³ania i losy
Brygadiera M¹czyñskiego, s¹ one na ogó³
znane. Doszed³ tylko do stopnia pu³kowni-
ka, a bêd¹c w opozycji do Pi³sudskiego, nie
zosta³ genera³em, co mu siê � z uwagi na
dokonania i kompetencje � nale¿a³o. Po
zakoñczeniu I wojny pozosta³ jeszcze
w wojsku do 1929 r., a z pocz¹tkiem lat trzy-
dziestych opu�ci³ Lwów i osiad³ pod Brze¿a-
nami jako kolonista. Tu warto zacytowaæ
fragment zakoñczenia ksi¹¿ki:

Felsztynowi (miêdzy 1374 a 1400), Krakow-
cowi (1425), Mo�ciskom (1404), Nowemu
Miastu (przed 1416), Samborowi (przed
1386), S¹dowej Wiszni (1386), St. Sambo-
rowi (przed 1425), Stryjowi (przed 1431),
za� w obrêbie dzisiejszej RP: Przemy�lowi
(ks. Lew 1320, 1389), Rzeszowowi, Jaro-
s³awowi, Le¿ajskowi, Radymnu i Krzywczy.
Warto zauwa¿yæ, ¿e za czasów ruskich pra-
wa miejskie otrzyma³ tylko Przemy�l (a mo¿e
i Rzeszów, niepewne).

Zwrócmy uwagê, ¿e nadanie praw miejskich
dotyczy³o problematyki organizacyjno-prawnej
zarz¹du i mieszkañców miasta, natomiast nie
wi¹za³o siê od razu z powstaniem jego planu
przestrzennego. Budowa miasta z szachownic¹
ulic i rynkiem po�rodku � co pokazujemy w kolej-
nych numerach CL � by³a kwesti¹ wielu lat. Takie
plany regulacyjne miast powsta³y oczywi�cie ju¿
po powrocie omawianych ziem do Polski.

Pozostaje wyja�nienie: dlaczego prawa nie-
mieckie? Odpowied� jest prosta: nasz kraj le¿a³
(i nadal le¿y) na wschodnich rubie¿ach Europy.
Cywilizacja dociera³a wiêc na wschód pó�niej.
Korzystali�my przeto z osi¹gniêæ krajów wcze-
�niej rozwiniêtych, a dla nas najbli¿sze by³y Niem-
cy. Problem ten omawiali�my w CL 2/03

* siostra Królowej Jadwigi

& Miar¹ ci¹g³ego wzrostu zainteresowa-
nia rodaków Lwowem jest czêstotliwo�æ uka-
zywania siê coraz to nowych przewodników
po mie�cie i regionie. Ca³kiem �wie¿o zna-
ne wydawnictwo Pascal wypu�ci³o Lwów
i okolice, napisane przez Jacka Tokarskie-
go (Bielsko-Bia³a 2005). Przewodnik zosta³
napisany przez Polaka dla Polaków, co
oznacza, ¿e oszczêdzono nam informacji
o sprawach ma³o nas interesuj¹cych, a na-
wet k³amliwych, jak to spotkali�my w innym
z niedawno wydanych bedekerów.

Natomiast � co notujemy z ¿alem � nie zosta-
³y przez autora bodaj krótko scharakteryzowane
czasy najwcze�niejsze, nie pad³a nazwa prapol-
skiego plemienia Lêdzian, które zamieszkiwa³o
te tereny przed podbojem ksiêcia W³odzimierza
i nap³ywem ludno�ci ruskiej z ziem ukrainnych,
uchodz¹cej przed Mongo³ami. Autora t³umaczy
oczywi�cie fakt, i¿ najnowsze badania naukowe
uporczywie nie s¹ rozpowszechniane.

Zasadniczy w¹tek narracji przeplatany
jest ramkami, w których zamieszczono do-
datkowe informacje, ciekawostki i anegdoty,
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[...] Jedyn¹ spraw¹,
której po�wiêci³ siê bez-
granicznie do koñca swo-
ich dni, by³o upamiêtnie-
nie Obrony Lwowa. Bra³
udzia³ w wiêkszo�ci listo-
padowych obchodów, pa-
tronowa³ wszelkim inicja-
tywom zmierzaj¹cym do
utrwalenia dla przysz³ych
pokoleñ wysi³ku Orl¹t.
Wiele trudu w³o¿y³ w pra-
ce nad budow¹ Cmenta-

rza Obroñców Lwowa. Z równym zaanga-
¿owaniem uczestniczy³ w uroczysto�ciach
zadwórzañskich. Jako cz³onek honorowy
zasiada³ we w³adzach wielu organizacji spo-
³eczno-kombatanckich.

Na ziemi brze¿añskiej nie znalaz³ jed-
nak upragnionego spokoju. Nadal by³ sym-
bolem polskiego Lwowa. Szowini�ci ukraiñ-
scy niszczyli mu plony, podpalali gospodar-
stwo. Mimo to z Wierzbowa nie wyjecha³.
Pokona³a go choroba. Zmar³ przedwcze�nie
we Lwowie w wieku piêædziesiêciu czterech
lat � i zgodnie z ostatni¹ wol¹ � spocz¹³ na
Cmentarzu Orl¹t. Nie zdecydowa³ siê na
za³o¿enie rodziny. [...] Ostatnie lata spêdzi³
w zupe³nym osamotnieniu. ¯y³ skromnie,
a niewielki maj¹tek, jaki posiada³, przekaza³
na cele spo³eczne. Po �mierci zosta³ pocho-
wany w kwaterze zadwórzañskiej, w�ród
prostych ¿o³nierzy, a nie w alei wodzów. [...]

Z przykro�c¹ wypada odnotowaæ fakt,
¿e nadal w stosunkach polsko-ukraiñskich
polityka k³adzie siê cieniem na historii. Wy-
darzeñ sprzed ponad 80 lat nie sposób
odmieniæ, mo¿na co najwy¿ej sfa³szowaæ ich
przebieg. Ta droga nie prowadzi jednak do
porozumienia [...]. Jak memento zatem
brzmi¹ ostatnie s³owa brygadiera: �Broñcie
Lwowa...� Autor niniejszej pracy przy³¹cza
siê do tego wezwania, pozwalaj¹c sobie na
niewielk¹ trawestacjê: broñmy prawdy
o polskim Lwowie, którego najlepsz¹ czê-
�ci¹ jest postaæ brygadiera Czes³awa M¹-
czyñskiego! Nikt nas w tym nie wyrêczy,
a je�li nie my, to kto...

& W czasie niedawnej bytno�ci w War-
szawie wst¹pili�my do Ksiêgarni Wojskowej
przy Krakowskim Przedmie�ciu (do kilku
innych te¿) i zauwa¿yli�my tam kilkadzie-
si¹t ksi¹¿eczek w identycznych ok³adkach,

wchodz¹cych do serii pn. Zarys historii
wojennej pu³ków polskich w kampanii wrze-
�niowej, w ramach Biblioteki Historycznej
Sztabu Generalnego WP. W�ród nich zna-
le�li�my trzy dla nas szczególnie ciekawe:
49 Huculski Pu³k Strzelców, autorstwa
Ryszarda Brykowskiego (wyd. Oficyna
Wydawnicza �Ajax�, Pruszków 1992);
39 Pu³k Piechoty Strzelców Lwowskich
� Macieja Kozubala (wyd. jw., 1996) oraz
11 Karpacki Pu³k Artylerii Lekkiej � Pio-
tra Zarzyckiego.

Z pierwszego dowiedzieli�my siê, ¿e
49 HPS wchodzi³ w sk³ad 11 Karpackiej
Dywizji Piechoty, a miejscem jego postoju
od czerwca 1921 r. by³a Ko³omyja. Jednak
nazwê Huculskiego otrzyma³ dopiero w 1938 r.
We wrze�niu �39 pu³k walczy³ z Niemcami
nad Wis³ok¹, potem zosta³ przeniesiony
w rejon Przemy�la, Rawy Ruskiej i Mo�cisk.
Bardzo przerzedzony w walkach znalaz³ siê
20 IX we Lwowie, a na skutek znanych wy-
darzeñ po 17 wrze�nia � resztki przesz³y na
Wêgry.

Natomiast 38 PPSL sta³ od 1921 r.
w Przemy�lu, by³ jednak �ci�le zwi¹zany ze
Lwowem, a jego �wiêtem pu³kowym by³
dzieñ 22 listopada � na pami¹tkê oswobo-
dzenia Lwowa w 1918 r. We wrze�niu �39
pu³k podj¹³ walkê z Niemcami w rejonie
Dunajca, na po³udnie od Tarnowa. Nastêp-
nie bi³ siê nad Sanem na linii Przemy�l-Bir-
cza, w koñcu miêdzy Jaworowem a Lwo-
wem. Nie uda³o siê uderzenie na linii Brzu-
chowice-Ho³osko. Jeden z batalionów wal-
czy³ w rejonie Starego Sambora, w koñcu
zosta³ zmuszony do wycofania siê i przej-
�cia na Wêgry przez prze³êcz U¿ock¹.

Wreszcie 11 KPAL zosta³ sformowany
z dywizjonów, które stacjonowa³y w Kamion-
ce Strumi³owej oraz w Gajach Wielkich
k. Tarnopola. Od 1921 r.
ca³y pu³k sta³ siê garnizo-
nem Stanis³awowa, a jego
�wiêto pu³kowe wypada-
³o 2 czerwca, w rocznicê
walki stoczonej z bolsze-
wikami w 1920 r. pod
Obodówk¹. We wrze�niu
�39 pu³k zosta³ skierowa-
ny pod Bochniê, pó�niej
jednak podzieli³ siê. Jed-
na z baterii walczy³a pod
Jaros³awiem, jednak przy
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Jedna z recenzentek tomu, prof. El¿bie-
ta Feliksiak, napisa³a: [...] Ksi¹¿ka w spo-
sób istotny wzbogaca wiedzê o tej tak ma³o
jeszcze zbadanej � mimo licznych publika-
cji w ci¹gu lat ostatnich � dziedzinie, jak
kultura polska na dawnych Kresach Wschod-
nich [...]. Zdanie to trafia w sedno, poniewa¿
ta my�l w³a�nie le¿y u podstaw idei powo³a-
nia do ¿ycia Instytutu Polskiego Dziedzic-
twa Historii i Kultury Kresów Wschodnich.

Ksi¹¿ka (prawie 400 stron) zawiera
19 prac na tematy historyczne, biograficzne
oraz literaturo-, praso- i jêzykoznawcze. Z tych
nas najbardziej zainteresowa³y: Renaty Sta-
chury o lwowskiej dzia³alno�ci literackiej Ada-
ma Be³cikowskiego, Marii Konopki o lwow-
skiej serii Biblioteka Mrówki z lat 1869�1913,
Henryki Kramarz o zak³adach opiekuñczo-wy-
chowawczych dla dzieci i m³odzie¿y we Lwo-
wie na prze³omie XIX/XX wieku, W³adys³awa
Kolasy o wspó³czesnej prasie kresowej w kra-
ju i za granic¹. Pozosta³e prace dotycz¹
w wiêkszo�ci kultury polskiej Wileñszczyzny.

Opracowanie W. Kolasy ju¿ po raz drugi uka-
zuje siê w wydawnictwie AP � po raz pierwszy
w 1997 r. Trochê dziwi, ¿e temat nie zosta³ uak-
tualniony, bo w ci¹gu 8 lat du¿o siê zmieni³o.

& Przed rokiem zamie�cili�my w CL (3/
/04) Rozmowê na temat lwowskiej rze�biar-
ki Jadwigi Horodyskiej (1905�1973). Przy
okazji poinformowali�my, ¿e we Lwowie po-
wstaje monograficzna ksi¹¿ka o tej artyst-
ce, a podj¹³ j¹ historyk sztuki Jerzy (Jurij)
Smirnow. Pamiêtamy, ¿e ten sam autor
wyda³ niedawno monografiê lwowskiej Ka-
tedry Ormiañskiej. Publikuje te¿ artyku³y na
³amach �Gazety Lwowskiej�.

W tym roku wspomniana ksi¹¿ka uka-
za³a siê pt. Jadwiga Horodyska. ¯ycie
i twórczo�æ artystyczna (Lwów 2005).
Opracowanie ujête jest chronologicznie.
Autor po krótkim omówieniu �rodowiska,
z którego wysz³a, oraz studiów opisuje ko-
lejno liczne dzie³a, tworzone g³ównie dla ko-
�cio³ów. Smirnow pisze o latach 30.: Mo¿na
stwierdziæ, ¿e przez ten zaledwie siedmio-
letni okres czasu utwierdzi³a siê ona jako
artystka ko�cielna, znana w ca³ej Polsce
i ceniona przez hierarchów, jak abp. J. Teo-
dorowicz, abp. B. Twardowski, bp. E. Ba-
ziak. Jej rze�by zdobi³y �wi¹tynie na terenie
ca³ego kraju, od Lwowa po Katowice i Hel.

wycofywaniu siê natrafi³a na sowietów, któ-
rzy wziêli pozosta³ych ¿o³nierzy z dowódc¹
do niewoli. Inne baterie walczy³y w rejonie
Jas³a, poczem wycofa³y siê ku Przemy�lo-
wi. Po walkach w rejonie S¹dowej Wiszni
baterie wycofa³y siê do lasów janowskich,
potem do Brzuchowic i Ho³oska (18�20 IX).
Tam w rejonie sanatorium wykonano kilka
nataræ na Niemców, jednak bezowocnie. Na
rozkaz gen. Sosnkowskiego zniszczono
resztê dzia³, a niedobitki ¿o³nierzy KPAL
dosta³y siê do Lwowa. ¯o³nierze dostali siê
do niewoli sowieckiej, czê�æ dowództwa
zosta³a zamordowana przez NKWD.

& W CL 4/04 opisywali�my ods³oniêcie po-
mnika Ofiar Ukraiñskiego Ludobójstwa na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Obec-

nie inicjator i realizator
pomnika � Towarzystwo
Pamiêci Narodowej im.
Pierwszego Marsza³ka
Polski w Krakowie � wy-
da³o ksi¹¿eczkê pt. Pa-
miêæ Narodowa z arty-
ku³ami w³asnymi oraz
zebranymi przez preze-
sa Towarzystwa i g³ów-
nego animatora posta-
wienia pomnika Jerzego
Korzenia.

W ksi¹¿eczce zosta-
³a utrwalona przez autora nie³atwa historia
realizacji pomnika (dobrym pomys³em � dla
historii � by³o zamieszczenie listy cz³onków
Rady Miasta z zaznaczeniem, kto g³osowa³
za lub przeciw pomnikowi, a nastêpnie za
lub przeciw u¿yciu s³owa l u d o b ó j s t w o.
Ci pierwsi byli na szczê�cie liczniejsi). Prof.
Ryszard Szaw³owski omówi³ istotê ukraiñ-
skiego ludobójstwa wobec polskiej ludno�ci
cywilnej. Dalej znalaz³y siê ciekawe artyku³y:
Sk¹d siê wziê³a Ukraina oraz ¯o³nierskie
wspomnienia itd. Zamieszczono kopie ko-
respondencji w sprawie budowy pomnika,
teksty przemówieñ w czasie ods³oniêcia
i liczne fotografie.  (DTS)

& Wydawnictwo Naukowe Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie daje kolejne tomy
studiów i szkiców pt. Od strony Kresów.
Nie znamy czê�ci pierwszej, mamy nato-
miast przed sob¹ czê�æ drug¹, pod redak-
cj¹ Haliny Bursztyñskiej (Kraków 2000).
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Dodajmy, ¿e po wojnie do listy owych hie-
rarchów doszli kardyna³owie Adam Stefan
Sapieha i Karol Wojty³a.

Jednak nie tylko rze�ba ko�cielna wy-
chodzi³a spod d³uta Horodyskiej. By³y te¿
liczne portrety rze�biarskie, w tym np. przed
wojn¹ popiersie in¿. J. Kremera*, a po woj-
nie kardyna³a Sapiehy i znanego lekarza
krakowskiego dra Mariana Cieækiewicza.
By³a te¿ s³ynna Herodiada**, kilka aktów,
prace konkursowe na pomniki itd.

Z satysfakcj¹ notujemy, ¿e w tek�cie ksi¹¿ki
parokrotnie pojawiaj¹ siê odniesienia do rozmo-
wy o J. Horodyskiej, przeprowadzonej w naszym
kwartalniku.

Autor zamie�ci³ streszczenie swojej pracy
w �Gazecie Lwowskiej� 16 i 17/05.

* Informacjê tê dedykujemy p. Barbarze Rydel-
-Hetna³, która na naszych ³amach pisa³a o Kre-
merówce pod Chodorowem.

** O Herodiadzie pisali�my w CL 3/04. Warto
wspomnieæ, ¿e fotografiê tej rze�by przys³ano
nam ostatnio z Chicago, gdzie jest ekspono-
wana w tamtejszym Muzeum Polskim w szkla-
nej gablocie.

& Bardzo ciekawym wydawnictwem �
z tre�ci i formy � jest ksi¹¿ka dwóch autorów:
dziadka i wnuka, Maurycego i Leszka Alle-
rhandów, pt. Zapiski z tamtego �wiata.
Rzecz w tym, ¿e dziadek nie mo¿e nic wie-
dzieæ o tej ksi¹¿ce, bo jako ¯yd zosta³ za-
mordowany przez Niemców w 1942 r. Noto-
wa³ natomiast swoje prze¿ycia, za� wnuk po
latach dopisa³ swoje ch³opiêce wspomnienia
z tamtego czasu. I tak w ksi¹¿ce nastêpuj¹
zapiski dziadka i pamiêtnikarskie komenta-
rze wnuka. Allerhandowie byli zasymilowan¹
rodzin¹ polsk¹ wyznania moj¿eszowego.

Maurycy Allerhand (1868�1942) by³ adwoka-
tem i profesorem prawa Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie, cz³onkiem Komisji Kodyfika-
cyjnej RP oraz cz³onkiem Trybuna³u Stanu RP.
Leszek Allerhand (ur. 1932), syn Joachima, dok-
tora praw, jest lekarzem w Zakopanem.

Tre�æ ksi¹¿ki dotyczy dramatycznych lat
II wojny, prze¿ytych przez rodzinê Allerhan-
dów czê�ciowo w lwowskim getcie, czê�cio-
wo w ró¿nych kryjówkach, w grobowcach
na Cmentarzu £yczakowskim, a dora�nie
w prywatnych mieszkaniach.

Z omawianej ksi¹¿ki mo¿na siê wiele
dowiedzieæ o sytuacji � nie tylko ¯ydów �

we Lwowie tamtego czasu, o stosunkach
wtedy panuj¹cych. Warto przeczytaæ.

& Przed paroma laty informowali�my
o wspomnieniach spisanych przez Annê Go-
³asiow¹ (Dzieje jednej rodziny, CL 1/99).
I oto niedawno jej siostra, najm³odsza
z trzech córek lwowskiej rodziny Furgalskich,
Krystyna Morawska, wyda³a
swoje: Ciekawe czasy, cieka-
wi ludzie (Kraków 2003).

Wspomnienia K. Moraw-
skiej zaczynaj¹ siê od historii
rodziny � po mieczu i po k¹-
dzieli � od koñca XIX wieku,
po czym nastêpuje opowie�æ
o jej w³asnym ¿yciu, poczyna-
j¹c od lat 20. do koñca XX wie-
ku � a wiêc 100 lat i piêæ po-
koleñ lwowskiej familii. Z tego
po³owa ju¿ poza rodzinnym
miastem. Przez kilka dziesi¹t-
ków lat ¿ycia autorki zmieniaj¹ siê � jak to
w tych skomplikowanych czasach � miej-
sca pobytu, otoczenie bli¿sze i dalsze, zajê-
cia i sytuacja materialna, a na tym tle ¿ycie
osobiste, uczuciowe, rodzinne, zawodowe.
Autorka urodzi³a siê we Lwowie � rodzina
by³a zamo¿na � i pozosta³a tam niemal do
koñca okupacji niemieckiej. Uczêszcza³a do
szko³y Sacre Coeur, na wakacje wyje¿d¿ano
do Jastrzêbiej Góry, gdzie rodzice mieli willê,
lub do Worochty. Po wybuchu wojny zmieni-
³o siê wszystko: ojciec zamordowany przez
sowietów, ucieczka przed wywózk¹ � do Ko-
³omyi i Drohobycza. Okupacja niemiecka �
praca w perfumerii i nauka na tajnych kom-
pletach. Wyjazd ze Lwowa nast¹pi³ w 1944 r.
� kolejno Dêbica, Rzeszów, w koñcu od 1945
� Kraków (to ju¿ 60 lat w tym mie�cie!). Ma³-
¿eñstwo (m¹¿ oficer, kombatant II wojny), stu-
dia geologiczne na AGH i praca w tej dzie-
dzinie. Dwoje dzieci, wnuki.

Szczególnie du¿o miejsca po�wiêca au-
torka swoim podró¿om � to jej pasja. W tym
miejsca szczególne: Rzym, Ziemia �wiêta,
Lourdes, Fatima, Ostra Brama. I Lwów.

& Od Czytelnika p. Tadeusza Jó�kowa,
zamieszka³ego dzi� w Miliczu, otrzymali�my
tomik wierszy, pozostawionych przez jego
ojca, Franciszka Jó�kowa (1902�88), ro-
dem z Chorostkowa k. Kopyczyniec, który
po kilkuletniej pracy w Kanadzie zakupi³ zie-
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(w jêz. ukraiñskim) pt. Lwiwski skarbnicy
� rzecz o lwowskich bankach do II wojny
�wiatowej (wydawnictwo �Piramida�, 2002).
Opracowanie jest rzeczowe i choæ nazwa
Polski tam nie pada, to jednak przez sam
temat polsko�æ przebija przez wszystkie stro-
ny ksi¹¿ki, ³¹cznie z ilustracjami. Co wa¿ne,
autorka daj¹c spis banków z lat 1841�1939
szereguje je wed³ug ulic, zachowuj¹c ich pol-
skie nazwy (jedynie zniekszta³cone przez
przek³ad na ukraiñski � np. Akademiczna,
Batorija, a nazwy aktualne podaje w nawia-
sach).

Autorka omawia historiê bankowo�ci
we Lwowie od prze³omu XVI/XVII w. Padaj¹
nazwiska Kampianów, Syksta (od którego
ul. Sykstuska), Alembeka, Korzeniowskiego,
Siemiradzkiego, Groswajera, a tak¿e bur-
mistrza Zimorowicza, arcybiskupów Twar-
dowskiego (XVII w.), Zieliñskiego � niestety
brak wyja�nienia ich polsko�ci (okre�lenia
Ukraina, ukraiñski te¿ nie padaj¹ ani razu*).
Zaszczytu wymienienia narodowo�ci dostê-
puj¹ jedynie Ormianie, gdy mowa o ich brac-
twach we Lwowie i innych miastach: Brze-
¿anach, Horodence, �niatynie, Stanis³awo-
wie, Ty�mienicy, Jaz³owcu.

W XIX w. pojawiaj¹ siê nazwiska Haus-
nerów (pisali�my o tym bankierskim rodzie
w CL 1 i 3/99, 1/02) oraz szereg innych
o niemieckim brzmieniu, co nie mo¿e dzi-
wiæ, bo tak by³o w ca³ej Polsce i nie tylko).

W ksi¹¿eczce omówiono i zilustrowano
budynki bankowe, pokazano fotografie wy-
bitnych dzia³aczy gospodarczych (Stanis³aw
Szczepanowski, Zdzis³aw Marchwicki. Mau-
rycy Lazarus itd. � znowu nie podaj¹c naro-
dowo�ci). Na ilustracjach znajdujemy tak¿e
podobizny pieniêdzy u¿ywanych w ci¹gu
wieków, zarówno monet, jak i papierowych
(te drugie tylko polskie). W�ród monet za-
uwa¿amy dwie najstarsze, okre�lone jako
denar ruski i grosik ruski (z lat 1333�1370),
oba oczywi�cie z inicja³ami Kazimierza Wiel-
kiego (KPR � Kazimierz Poloniae Rex). Po-
tem monety z kolejnymi królami polskimi, a¿
po Sobieskiego.

W spisie wykorzystanej przez autorkê litera-
tury na 15 pozycji � 9 to tytu³y polskie.

* Autorka jest zapewne Rosjank¹.

Danuta Trylska-Siekañska (DTS)
El¿bieta Mokrzyska

miê w pobliskich Dery³ozach. By³ za³o¿ycie-
lem i prezesem Polskiego Zwi¹ku Strzelec-
kiego, z jego inicjatywy rozpoczêto budowê
Polskiego Domu Ludowego w Celejowie.

Wiersze ojca wydali jego dwaj synowie,
Tadeusz i Jan, pt. Moja rzeka coraz d³u¿-
sza (Wroc³aw�¯migród, 2005). Wszystkie
opiewaj¹ ojczyste Podole, przepe³nione s¹
mi³o�ci¹ i têsknot¹ za rodzinnymi stronami.

Ucrainica
& Potrzebne, ale do�æ dziwne wydawnic-
two ukaza³o siê ostatnio we Lwowie: obszer-
ny (ok. 320 stron, ale niewielki formatem)
album dokumentuj¹cy zdjêciami i opisami
ko�cio³y rzymskokatolickie w Ma³opolsce
Wschodniej. Autorami s¹ ks. bp Marian
Buczek oraz Ihor Sedelnyk, ale kto napisa³
teksty, a kto fotografowa³, tego nie doczyta-
li�my siê. I. Sedelnyk, jak napisano, jest
wyk³adaczem w Seminarium Duchownym
(co wyk³ada?). Tytu³ brzmi: Archidiecezja
Lwowska obrz¹dku ³aciñskiego. Opo-
wie�æ ilustrowana. Tom 1. Parafie, ko�cio-
³y oraz kaplice (obw. lwowski). Wydawc¹
jest Kuria Archidiecezjalna (Lwów 2004).

Nasze zdziwienie dotyczy jêzyka: wszyst-
ko po ukraiñsku. Jedynie tytu³ i nazwy miej-
scowo�ci napisano dwujêzycznie. Dla kogo
wiêc jest przeznaczone to wydawnictwo?
Je�li dla wiernych Ko�cio³a obrz¹dku ³aciñ-
skiego, to nale¿y to potraktowaæ jako kolej-
ny przejaw ukrainizacji spo³eczno�ci polskiej.
Takiego jednak lekcewa¿enia polsko�ci
wiêkszo�ci wiernych nie spodziewali�my siê
po pierwszym z autorów.

Zawsze nas zastanawia: Polacy w Anglii, Ame-
ryce, Francji maj¹ swoje ko�cio³y, gdzie u¿ywa siê
jêzyka polskiego. Dlaczego takie cywilizowane po-
dej�cie nie jest respektowane na Wschodzie?
A przecie¿ po wschodniej stronie istniej¹ wiêksze
podstawy, by narodowo�æ i jej jêzyk honorowaæ. Po
pierwsze: Polacy na Wschodzie to autochtoni, a nie
imigranci; po drugie: ich bohaterskie wytrwanie przy
wierze i polsko�ci nie znajduje ¿adnej analogii na
Zachodzie; po trzecie: jak¿e blisko s¹ � w przeci-
wieñstwie do tamtych � swojej Macierzy.

Czy Ko�ció³ w tamtych regionach koniecznie
chce wzi¹æ na swoje sumienie hstoryczn¹ �zas³u-
gê� ostatecznego dobicia polsko�ci? Pogratulowaæ.

& We Lwowie nabyli�my niewielk¹ ksi¹-
¿eczkê autorstwa Iriny Kot³obu³atowej
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Wertuj¹c
wydawnictwa
Æ W bie¿¹cym roku minê³a 90. rocznica
deportowania przez Rosjan ze Lwowa bo-
haterskiego prezydenta miasta, Tadeusza
Rutowskiego*.

Przypomnijmy: w pocz¹tkowej fazie
I wojny �wiatowej nast¹pi³a ofensywa wojsk
rosyjskich na Galicjê. Dosz³o do kilku bitew
� pod Z³oczowem i nad Gni³¹ Lip¹. 3 wrze-
�nia 1914 wkroczyli Rosjanie do Lwowa.
Potem poszli dalej, dotarli pod sam Kraków
(miejsce ich zatrzymania upamiêtnia istnie-
j¹cy obelisk na wzgórzu miêdzy Krakowem
a Wieliczk¹). W dalszym ci¹gu wojny sytu-
acja odmieni³a siê na korzy�æ Niemiec
i Austrii, a prze³omem na terenie Galicji sta-
³a siê bitwa pod Gorlicami (2 maja 1915,
miasto to uleg³o ca³kowitemu zniszczeniu).
Rosjanie wycofuj¹c siê w czerwcu ze Lwo-
wa, zabrali ze sob¹ 37 zak³adników, na czele
z T. Rutowskim (wiceprezydentem, lecz
pe³ni¹cym obowi¹zki prezydenta, poniewa¿
jeszcze przed inwazj¹ rosyjsk¹ w³adze miej-
skie z prez. Józefem Neumanem otrzyma³y
z Wiednia nakaz ewakuacji. Rutowski od-
mówi³ opuszczenia miasta).

Tadeusz Rutowski po pó³torarocznej nie-
woli zosta³ zwolniony na skutek interwencji
dyplomatycznych (w zamian za rosyjskiego
szpiega) i w styczniu 1917 r. przyby³ do
Wiednia, oczekiwany tam przez ¿onê i cór-
kê**. Wracaj¹c do Lwowa zatrzyma³ siê
w Krakowie, gdzie powitano go owacyjnie
i obdarzono honorowym obywatelstwem
miasta***.

We Lwowie, jak pamiêtamy, imieniem T. Ru-
towskiego nazwano dawn¹ ul. Teatraln¹ (równo-
leg³a do Wa³ów Hetmañskich; jeszcze wcze�niej
nazywa³a siê Franciszkañska, potem D³uga).

* (1852�1918). Ksi¹¿kê o T. Rutowskim pióra
prof. H. Kramarz omawiali�my w CL 2/02.

** Córka ta to pó�niejsza p. Stankowa, matka
dr Zofii Stanek, sybiraczki po II wojnie (!), za-
mieszka³ej dzi� w Krakowie. O wydanych przez
ni¹ wspomnieniach i tomikach wierszy pisali-
�my parokrotnie, ostatnio w CL 1/05.

*** Uroczysto�æ tê szeroko opisa³ w krakowskim
�Dzienniku Polskim� 48/05 Pawe³ Stachnik:
Kraków Rutowskiemu.

Æ Na fali niebywa³ego zainteresowania
polskim Lwowem w kilkunastudniowym
okresie zwi¹zanym z otwarciem Cmentarza
Orl¹t tematy lwowskie niezwykle silnie odci-
snê³y siê w krajowych mediach w drugiej
po³owie czerwca. Otwarcie by³o w ca³o�ci
transmitowane przez I program telewizji
(a za po�rednictwem TV Polonia nawet za
Oceanem), pojawi³a siê ogromna ilo�æ arty-
ku³ów � wiadomo�ci, rozwa¿añ i analiz, re-
porta¿y, rozmów i wspomnieñ, wielkie kolo-
rowe zdjêcia na pierwszych stronach gazet.
By³o wiêc co ogl¹daæ i czytaæ, przewa¿nie
z satysfakcj¹, czasem z irytacj¹, ale zawsze
z zaciekawieniem.

Zostawmy na boku pytanie, jakie ta od wielu
lat zapowiadana i oczekiwana uroczysto�æ � poza
dora�nym poczuciem spe³nienia � przyniesie
korzy�ci. Podobnym pytaniom nie mo¿na siê
dziwiæ, bo do�wiadczenia mamy ró¿ne, a miejsce
i czas wydarzenia s¹ szczególne.

Æ W �Rzeczypospolitej� z 18�19 czerwca
znalaz³ siê obszerny reporta¿ Mai Narbutt,
u³o¿ony z okazyjnych rozmów z kilkoma
osobami we Lwowie, bardziej i mniej god-
nymi. Do pierwszych trzeba zaliczyæ (kolej-
no) p. Eugeniusza Cydzika, który przez lata
wspó³pracowa³ z za³o¿onym przez siebie
Polskim Towarzystwem Ochrony Mogi³ Woj-
skowych, powo³anym do ratowania Cmen-
tarza Obroñców Lwowa; z paniami Janin¹
i Iren¹ Zappe, bohaterskimi, dzi� sêdziwymi
nauczycielkami polskiej m³odzie¿y w powo-
jennym Lwowie; z pani¹ Janin¹ Zamojsk¹,
uznawanym autorytetem i sumieniem spo-
³eczno�ci polskiej pod Wysokim Zamkiem.

A potem jeszcze z Ukraiñcami: Tatian¹
Kruszelnick¹ � o której ni¿ej (na deser),
z Anatolem Radkowcem, politologiem
i lwowskim radnym, który stwierdzi³, ¿e Ukra-
iñcom brak kultury politycznej (oj, zauwa¿y-
li�my to do�æ dawno!), z m³od¹ Ukraink¹
Natali¹, której wcale nie przeszkadza³aby
odbudowa kolumnady na Orlêcej Nekropolii,
a wreszcie z Lubomirem Buniakiem, me-
rem Lwowa, który ubolewa, ¿e jego pomys³
odbudowy Wysokiego Zamku nie spotka³ siê
ze zrozumieniem i zosta³ nawet za to wy-
szydzony. Za to radny Radkowiec widzia³by
powrót do Lwowa pomnika Fredry, ale czy
nie okaza³oby siê, ¿e nasz komediopisarz
naraz sta³by siê Ukraiñcem, podobnie jak �
nie przymierzaj¹c � matka Jana Paw³a II?
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Na koniec zapowiedziany deser: roz-
mowa z Tatian¹ Kruszelnick¹, najbardziej
antypolsk¹ radn¹. Oznajmi³a, ¿e jest a r y -
s t o k r a t k ¹, bo nazwisko Kruszelnickich
figuruje w pierwszych spisach rycerstwa
polskiego. Biedaczka oczywi�cie nie wie,
bo sk¹d, co to znaczy arystokracja, i co
j¹ ró¿ni od zwyk³ej (choæby najstarszej)
szlachty. Okazuje siê za to, ¿e dla tak nie-
zwyk³ego rodowodu, jaki sobie przypisuje,
gotowa strawiæ nawet polsko�æ Ziemi Czer-
wieñskiej w �redniowieczu. Nie dociekaj-
my przeto, czy ona w³a�nie �z tych� Kru-
szelnickich. I jeszcze opowiedzia³a, ¿e jej
rodzina � mimo tego polskiego arystokra-
tyzmu � postanowi³a opu�ciæ Polskê i prze-
nie�æ siê po rewolucji na radzieck¹ Ukra-
inê (sk¹din¹d wiemy, ¿e byli komunistami),
ale tam ich zaraz rozstrzelano, zosta³y tyl-
ko dwie ma³e dziewczynki. I ona od nich
pochodzi, mimo ¿e nie po mieczu. Uff, zbyt
skomplikowane, ale psychiczny kompleks
p. Kruszelnickiej co do w³asnego rodowo-
du wydaje siê wspó³graæ z faktem, i¿ w³a-
�nie jej pomys³em by³o ¿¹danie usuniêcia
miecza (rzekomego Szczerbca) z p³yty
nagrobnej Nieznanego ¯o³nierza oraz za-
strze¿enie, by nie by³o na cmentarzu lwów
i kolumnady.

Pani Mai Narbutt trzeba na koniec wy-
tkn¹æ, ¿e we Lwowie mamy Wa³y Hetmañ-
skie, a nie Chrobrego (pomiesza³o siê ze
Szczecinem) i to, ¿e nazwa corso by³a zwi¹-
zana z ulic¹ Akademick¹, a nie z Wa³ami
Hetmañskimi (po prostu dosta³a nie�cis³¹
informacjê).

Æ Kolejno � bo nie da siê wszystkiego
naraz � przegl¹damy gazety z dni przygo-
towania i po�wiêcenia Cmentarza Obroñ-
ców Lwowa. Wszyscy pisz¹ piêknie, dusza
siê raduje, mamy tylko jedno zastrze¿enie:
eksponuje siê ponad miarê otoczkê politycz-
n¹, pozostawiaj¹c na drugim planie istotê
uroczysto�ci. Oto g³ówne tytu³y z �Gazety
Krakowskiej z 25�26 czerwca (146/05): Po-
jednanie we Lwowie, Przebaczenie nad gro-
bami orl¹t (czemu nie du¿¹ liter¹ Orl¹t?),
Pojednanie po latach, a tak¿e Kontynuacja
dzie³a Jana Paw³a II, O wspólnej przysz³o-
�ci itd. Wyt³umaczono, sk¹d nazwa Cmen-
tarz Orl¹t, ale nie wyja�niono, ¿e w³a�ciwa
(historyczna) nazwa to Cmentarz Obroñców
Lwowa.

Prawdziwy wyj¹tek w�ród pe³nych po-
jednania stron tytu³owych gazet da³ nam
niezawodny �Dziennik Polski� w Krakowie
(137/05), gdzie wyeksponowano to, o co
chodzi³o � patrz ilustracja.

Æ W �Gazecie Krakowskiej�, o której wy¿ej
mowa, znalaz³a siê wypowied� W³odzimie-
rza Mokrego (dzia³acza ukraiñskiego w Kra-
kowie), do�æ umiarkowana, ale do paru
punktów zg³aszamy sprzeciw. Mówi Mokry:
Lwów, czyli Miasto Lwa, zosta³ za³o¿ony
przez ksiêcia Rusi Halicko-Wo³yñskiej. Otó¿
nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e w tym znakomitym
strategicznie miejscu by³a wcze�niej osada
prapolskich Lêdzian, zniszczonych po 981 r.
przez W³odzimierza Wielkiego i jego nastêp-
ców, za� Dani³o nie za³o¿y³ miasta, lecz
gródek, a u jego stóp powsta³a ruska osa-
da. A co do l w a � nie ma on najpewniej
¿adnego zwi¹zku z Rusinami ani z ksiêciem
Lwem. W jednym z najbli¿szych numerów
zamie�cimy opracowanie u k r a i ñ s k i e g o
b a d a c z a, który wywodzi lwowskiego lwa
z Bawarii, jako god³o przyniesione przez
kolonistów (lew by³ popularnym god³em
w �redniowiecznej Europie i widnieje w wie-
lu herbach miast i pañstw).
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Co do 1918 r. � nie ma podstaw ideali-
zowania czynu Strzelców Siczowych we
Lwowie, bo pamiêtamy, ¿e to Austriacy
w ostatnich chwilach bytu swojej monarchii,
napu�cili i uzbroili Ukraiñców na Lwów
i Ma³opolskê Wschodni¹. I jeszcze jeden
do�æ w¹tpliwy argument Mokrego: Polacy
mieli jeszcze Kraków, Warszawê, Poznañ,
Ukraiñcy mieli tylko Lwów. No có¿, Polacy
musieli walczyæ przeciw agresorom nie tyl-
ko o Lwów, tak¿e o �l¹sk, Wielkopolskê,
Wileñszczyznê... A co do p r a w d z i w y c h
ziem ukraiñskich, to przecie¿ to �zas³uga�
Chmielnickiego, ¿e tamte strony uleg³y ru-
syfikacji (która odbija siê do dzi� na ¿yciu
tamtego kraju).

Æ W�ród wielu piêknych g³osów, jakie uka-
za³y siê w czerwcu tego roku w okresie przed
ponownym oficjalnym otwarciem Cmenta-
rza Obroñców Lwowa, znalaz³ siê i taki, któ-
ry walkê Lwowa o powrót do odradzaj¹cej
siê Macierzy obdziera ze wspania³ej le-
gendy, jaka towarzyszy³a wszak wszystkim
powstaniom narodowym przeciwko zabor-
com i agresorom. Obrony Lwowa nie mo¿-
na oceniaæ inaczej, ni¿ to mia³o miejsce
w Warszawie w 1831 r., w ca³ym Królestwie
w 1863 r., w powstaniach �l¹skich i wiel-
kopolskim, w powstaniu warszawskim 1944 r.
itd. Do czynnej walki staje zawsze elita spo-
³eczeñstwa, przede wszystkim m³odzie¿, wy-
chowana przez swych rodziców i przywód-
ców narodowych.

Oczywi�cie i we Lwowie nie wszyscy
stanêli do walki przeciw Ukraiñcom, ponie-
wa¿ mieszkañcy miasta po prostu nie wie-
rzyli, ¿e Lwów � tak jak Kraków, Warszawa,
Wilno czy Poznañ � mo¿e byæ zagro¿ony.
Wyskok Ukraiñców, podstawionych celowo
przez Austriaków, traktowano z pocz¹tku
jako ma³o niebezpieczny incydent. Nim jed-
nak dosz³o do gro�niejszych rozmiarów wal-
ki, Ukraiñcy z miasta szczê�liwie siê wycofa-
li, nie znajduj¹c wiêkszego poparcia ze stro-
ny miejscowej rusiñskiej mniejszo�ci.

Niejaki Dariusz Baliszewski, historyk
i publicysta, napisa³, a �Wprost� wydruko-
wa³o (19 IV �05) artyku³, który ma odbr¹zo-
wiæ Obronê Lwowa. Pisze to, co ma polsk¹
racjê pognêbiæ, nawet o�mieszyæ. Po co to
zrobi³?

Warto przytoczyæ takie s³owa tego auto-
ra: ... �polski Lwów� by³ tylko polsk¹ enkla-

w¹ na ich terytorium, w wielomilionowym
ukraiñskim, spragnionym wolno�ci ¿ywiole...
Takich s³ów (w innym kontek�cie) nie po-
wstydzi³by siê sam Lenin, a przecie¿ to
bzdura. Czy autor nic nie wie o podpusz-
czaniu Rusinów przeciw s³abej Polsce przez
Rosjê carsk¹, a potem bolszewick¹, przez
Austriê, Niemcy? Czy nie zauwa¿y³ ró¿nicy
miêdzy sytucj¹ Rusinów we wschodniej
Ma³opolsce/Galicji a zrusyfikowanymi Ukra-
iñcami na ziemiach ukrainnych? Kwituj¹c
problem w tak uproszczony sposób, pan
Baliszewski wykazuje, ¿e nie wie nic o hi-
storii Lwowa i ca³ej Ma³opolski Wschodniej
(i zapewne wszystkich ziem wschodnich),
o wszystkich polskich historycznych mia-
stach, ogromnej czê�ci wielkich Polaków,
o wielowiekowej obronie przed najazdami.
Nie wie zapewne, sk¹d siê wziêli na tam-
tych ziemiach Rusini, pchani przez Tatarów
ku zachodowi, i karpaccy górale, wêdruj¹cy
za pastwiskami z Wo³oszczyzny. Polska ich
przyjmowa³a i nawet nie próbowa³a asymi-
lowaæ (jak wszyscy wszêdzie) � a czy by³o
to m¹dre, to inna sprawa.

A mo¿e po prostu mia³ pan interes, ¿eby
takie antypolskie brednie pisaæ?*

* Na temat bredni Baliszewskiego wypowiedzia³
siê równie¿ Kazimierz Madej z Loch Camelot
w �Dzienniku Polskim� 182/05 (Piosenki pod-
szyte histori¹, rozmawia red. W. Krupiñski):
...niedawny artyku³ w tygodniku �Wprost� Da-
riusza Baliszewskiego, nazwanego tam histo-
rykiem, z ironicznym tytu³em �Orlêta i soko³y�,
podwa¿aj¹cy bohatersk¹ ofiarno�æ tej m³odzie-
¿y (nawet dzieci), przyj¹³em jako pora¿aj¹cy
i obrzydliwy. Wszechobecny i �trendy� ostat-
nio relatywizm, jest wirem, który wynosi to, co
zwykle spoczywa na dnie. Znacz¹cy jest tytu³
wstêpu do tego numeru (24) tygodnika: MIER-
NOTA IDZIE! i dalej: �Tylko
miernota mo¿e sobie na
wszystko pozwalaæ. I sobie
pozwala�.

Æ Wielokrotnie powo³ywa-
ny w CL kwartalnik zako-
piañski �Na Placówce� po-
�wiêci³ du¿¹ czê�æ numeru
3/05 uroczysto�ci otwarcia
Cmentarza Obroñców Lwo-
wa: kilka artyku³ów i piêkny
barwny fotoreporta¿ na
dwóch �rodkowych stro-
nach numeru.
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Miesiêcznik �Znad Popradu�, wydawa-
ny w Piwnicznej, zamie�ci³ w swoim nrze
7/05 piêkny artyku³ Krystyny Bielczykowej
O nich trzeba pamiêtaæ, po�wiêcony Cmen-
tarzowi Obroñców Lwowa.

Obu Redakcjom dziêkujemy!

Æ Jak zwykle mieszane uczucia mamy do
tego, co pisze �Tygodnik Powszechny�.
W numerze 27/05 znalaz³o siê kilka artyku-
³ów, dotycz¹cych czerwcowej uroczysto�ci,
a na pierwszej stronie zamieszczono wiel-
kie zdjêcie Orlêcej Nekropolii z do�æ �spra-
wiedliwym� podpisem, lecz oczywi�cie
z pojednaniem w tytule. Paradoksalnie na-
sze zastrze¿enia najmniej dotycz¹ tekstu na-
pisanego przez Ukraiñca, filozofa Miros³a-
wa Popowicza (ur. 1930), pt. Rozumiem
wasz¹ têsnotê.

W artykule Wyznaczona godzina M. No-
cuñ i A. Brzezicki usi³uj¹ koniecznie wyt³u-
maczyæ ma³o obytym w historycznej rzeczy-
wisto�ci czytelnikom, ¿e zwyciêstwo polskie-
go orê¿a przypieczêtowa³o na 70 lat los
ukraiñskich d¹¿eñ niepodleg³o�ciowych...
Zawini³a wiêc wedle �Tygodnika� Polska,
gdzie na jej historycznych ziemiach ¿y³a
ukraiñska mniejszo�æ narodowa (i swej to¿-
samo�ci nie utraci³a mimo rzekomych prze-
�ladowañ), a nie Rosja, która � dziêki ukra-
iñskiemu bohaterowi narodowemu Chmiel-
nickiemu � uciska³a przez parêset lat i zru-
syfikowa³a kilkadziesi¹t milionów Ukraiñców
na olbrzymich obszarach w³a�ciwej Ukra-
iny, od Zbrucza po Don. Autorzy dobrze
wywi¹zali siê z zamówienia...

M. Zaj¹c (Spory w rodzinie) opisa³ kon-
trowersje miêdzy Ko�cio³em ³aciñskim
a Cerkwi¹ grekokatolick¹ we Lwowie. Trze-
ba zauwa¿yæ, ¿e artyku³ napisany jest kultu-
ralnie i wyja�niaj¹co (mamy bowiem ci¹gle
w pamiêci... [epitet skre�lono] Szostkiewi-
cza w tej samej sprawie � patrz CL 3/05,
S³owo od Redakcji).

Autor pisze: Do tych [spornych] proble-
mów kardyna³ [Jaworski] zalicza fakt, ¿e
grekokatolicy zajmuj¹ �wi¹tynie niegdy� ³a-
ciñskie. Od lat spory ci¹gn¹ siê w Tarnopo-
lu, Komarnie, Brodach, Lwowie. Kard. Ja-
worski twierdzi, ¿e grekokatolicy nieraz od-
mawiaj¹ ³acinnikom nie tylko zwrotu, ale te¿
wspó³u¿ytkowania ko�cio³ów. W Komarnie
fiaskiem zakoñczy³a siê mediacja biskupów
obu obrz¹dków i nuncjusza na Ukrainie,

arcybiskupa Antonio Franco. We Lwowie
wspólnota ³aciñska domaga siê zwrotu ko-
�cio³a i klasztoru karmelitanek. Kard. Jawor-
ski twierdzi, ¿e zwierzchnik Ukraiñskiego
Ko�cio³a Greckokatolickiego kard. Lubomyr
Huzar odrzuci³ jego pro�by, bowiem stoi na
stanowisku, ¿e �zakony chc¹ce pracowaæ
na Ukrainie powinny przyjmowaæ ryt wschod-
ni [!], a zakonnicy uczyæ siê jêzyka ukraiñ-
skiego. Odpowiedzia³em, ¿e my nie przy-
chodzimy do Ko�cio³a greckokatolickiego,
aby zak³adaæ w jego ramach zakony. Nasz
Ko�ció³ ma prawo zak³adaæ w³asne wspól-
noty zakonne�.

W³a�nie z takich powodów ks. kardyna³
Jaworski nie wzi¹³ udzia³u w spotkaniu
w Zarwanicy, na któr¹ ochoczo pogna³ kard.
Glemp, podtrzymuj¹c fikcjê na korzy�æ tam-
tej, a nie naszej strony. O tym ju¿ pisali�my.

Æ Prasa donios³a, ¿e w³adze pañstwa Ukra-
ina zgodzi³y siê wreszcie, po wielu latach
starañ, na utworzenie cmentarza ofiar ukra-
iñskiego ludobójstwa (nazwanego eufe-
mistycznie cmentarzem wojennym) w Hu-
cie Pieniackiej w 1944 r. Ma tam stan¹æ
kamienny krzy¿ z dwujêzycznym napisem
� byleby tam by³a prawda, a nie kolejny ka-
mufla¿! � oraz tablice z nazwiskami ofiar.

Prasa przypomina (chwa³a jej!), ¿e
mieszkañców wsi uciekaj¹cych przed od-
dzia³ami UPA spêdzono do ko�cio³a i szko³y
lub zamkniêto w ich domach i stodo³ach,
a potem na komendê niemieckiego (?) ofi-
cera podpalono. Akcjê prowadzi³y oddzia³u
ukraiñskiej dywizji SS �Galizien� i UPA,
wspierane przez czê�æ l u d n o � c i  u k r a -
i ñ s k i e j. Zginê³o wtedy 1000�1100 Po-
laków.

Æ Czytelnicy nadsy³aj¹ nam ró¿norodne
i ciekawe materia³y. Ostatnio otrzymali�my:
� od p. prof. dra Zbigniewa ¯migrodzkie-

go (Czêstochowa): Historia kolei w Za-
leszczykach (odbitka ze ��wiata Kolei�
7/05);

� od p. mgr. in¿. Krzysztofa Bulzackiego
(Jelenia Góra): ¯ydzi Lwowa w okresie
okupacji 1939�1945 (opracowanie K.
Bulzackiego pracy doktorskiej Eliyahu
Jonesa na Uniwersytecie w Jerozolimie).
Bardzo za to dziêkujemy, na pewno

wykorzystamy, jednak nie zaraz, bo nasze
teczki �pêkaj¹ w szwach�.
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Æ Nadesz³y trzy pierwsze tegoroczne nu-
mery dwumiesiêcznika �Wspólnota Pol-
ska�, w których znajdujemy sporo cieka-
wych materia³ów zwi¹zanych z dziejami
i tera�niejszo�ci¹ Ma³opolski Wschodniej.
£¹cznie z innymi tematami wschodnimi �
ziemie ukrainne, Bia³a Ru�, Wileñszczyzna
� tematyka kresowa oraz sybiracka stano-
wi¹ wiêkszo�æ zawarto�ci numerów. Warto
niektóre z tych materia³ów wymieniæ.

W numerze 1/05 zwracaj¹ uwagê trzy
g³ówne tamaty. Najwa¿niejszy to sprawoz-
danie z konferencji naukowej, zorganizowa-
nej we wrze�niu �04 przez Stowarzyszenie
Uczonych Polskich Ukrainy, przy udziale
Konsulatu Generalnego RP w Kijowie oraz
kilku instytucji i organizacji z obu pañstw �
pt. Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie.
Wyst¹pili naukowcy z 14 polskich i 5 ukra-
iñskich uczelni oraz 8 ró¿nych instytucji.
Uczestnicy wziêli te¿ udzia³ w obje�dzie
polskich dworów i rezydencji, których na
ziemiach ukrainnych jest jeszcze sporo
mimo tragicznych zniszczeñ (m.in. Tulczyn,
Niemirów). Wypada siê cieszyæ z porusze-
nia tematu kultury i cywilizacji polskiej na
Ukrainie � co przed paru jeszcze laty nie
by³o mo¿liwe.

Drugim wa¿nym tematem jest 500. rocz-
nica urodzin Miko³aja Reja w ¯urawnie*.
Trzeci temat to opowie�æ o trudnym, ale
godnym ¿yciu Stanis³awa Adamskiego
(1916�1999), niezapomnianego dzia³acza
w�ród polskiej spo³eczno�ci Lwowa i ca³ej
Ma³opolski Wschodniej.

W numerze 2/05 czytamy o zawi¹zaniu
siê we Lwowie w marcu br. polsko-ukraiñ-
skiego (?) Towarzystwa im. Fryderyka Cho-
pina. Do zarz¹du wesz³a m.in. p. Maria Tar-
nawiecka, profesor Akademii Muzycznej we
Lwowie.

W tym samym numerze omówienie
dzia³alno�ci Polskiego Radia we Lwowie
z okazji jego 75-lecia (o czym pisali�my
w CL 2/05).

Przy okazji przeczytali�my w odno�nym arty-
kule Ewy Zió³kowskiej takie s³owa na temat sytu-
acji dzisiejszego Radia Lwów, które nawi¹zuje do
wspania³ych tradycji przedwojennych: ...Radio
Lwów, które bêd¹c jedynym (podkr. red.) polsko-
jêzycznym programem radiowym w tym mie�cie,
spe³nia niezwykle wa¿n¹ rolê edukacyjn¹ i inte-
gracyjn¹... Powstaje pytanie: a có¿ siê sta³o
z tamtym polsko-ukraiñskim radiem, o które tak �

wbrew rozs¹dkowi � zabiega³o PR w Katowicach?
Tamtemu niedowarzonemu pomys³owi po�wiêci-
li�my kiedy� w CL parê cierpkich zdañ.

Numer 3/05 otwiera szeroka ilustrowa-
na relacja z otwarcia Cmentarza Obroñców
Lwowa w czerwcu br. Drugi obszerny arty-
ku³ dotyczy Krzemieñca, z okazji 200-lecia
s³ynnego Liceum. Sporo o znakomitej Pol-
ce krzemienieckiej, dzi� sêdziwej Pani Ire-
nie Sandeckiej.

* W CL 2/05 podali�my ¿yciorys Ojca Pi�mien-
nictwa Polskiego.

Æ Ciekawy (jak zwykle) artyku³ dr Danuty
Nespiak znalaz³ siê w �Naszej Polsce� 30/
/05. Tytu³: Od wierzchu i od podszewki,
a rzecz dotyczy aktualnego stanu stosun-
ków polsko-ukraiñskich. �Pomarañczowa
rewolucja� przeminê³a, Ukraiñcy � jak mo¿-
na siê by³o spodziewaæ � powoli zapomina-
j¹ o udziale Polaków w ich sukcesie (niektó-
rzy w ogóle tego nie zauwa¿yli). Powoli
wracaj¹ stare fobie i pretensje � ostatnio
w zwi¹zku z otwarciem Cmentarza Obroñ-
ców Lwowa, a sens obrony Lwowa oczywi-
�cie przekrêcany, ofiary polskie pomniejsza-
ne albo ca³kiem dezawuowane.

Za to coraz mocniej eksponowana jest
OUN-UPA, do niedawna � poza tzw. Za-
chodni¹ Ukrain¹ � raczej traktowana wsty-
dliwie. Teraz ju¿ urasta do rangi jednego
z najwa¿niejszych symboli niezawis³ej Ukra-
iny � czy to siê komu� podoba, czy nie, w³a-
�nie historia OUN i UPA by³a i pozostaje
jedn¹ z najwa¿niejszych form legitymizacji
narodu ukraiñskiego � o�wiadczy³a jaka�
osobisto�æ, a s³ów tych na pewno bêd¹ siê
uczyæ m³ode pokolenia Ukraiñców.

Artyku³ D. Nespiak zawiera wiele w¹t-
ków, cytatów i rozwa¿añ � my to nieco upro-
�cili�my. Ale sens jest w³a�nie taki.

Kto oczekiwa³, ¿e bêdzie inaczej?

Æ W �Rzeczpospolitej� 183/05 przeczytali-
�my list, którego autor zwróci³ uwagê na
pokrêtn¹ pisaninê Bohdana Osadczuka,
znanego nam ju¿ zapewne do�æ dobrze
publicysty Ukraiñca, zamieszka³ego w Berli-
nie. Czytelnik cytuje zdania Osadczuka, za-
warte w jego zwierzeniach, opublikowanych
wcze�niej w tej¿e gazecie (z 30�31 lipca):

[...] Podczas wojny nie wiedzia³em do-
k³adnie o zbrodniach na Wo³yniu w 1943
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roku. Ale z prasy podziemnej zorientowa-
³em siê, jaka nienawi�æ powsta³a w stosun-
ku do Ukraiñców. [...]

Autor listu zauwa¿a: czytelnika niezna-
j¹cego realiów tamtego okresu mog¹ te s³o-
wa tylko zdezorientowaæ. Oczywi�cie, sko-
ro mowa o nienawi�ci do Ukraiñców i j a -
k i c h �  zbrodniach, to kto� mo¿e te dwa
fakty skojarzyæ ca³kiem opacznie. A igno-
rantów u nas coraz wiêcej.

Pan Osadczuk by³ d o r a d c ¹  prezy-
denta Kwa�niewskiego (!) � czy nie by³o
nikogo w³a�ciwszego? Znalaz³ siê ponadto

na otwarciu Cmentarza Obroñców Lwowa �
kto i po co zaprosi³ go do wypowiedzi, które
do tej okazji by³y co najmniej niestosowne?

Æ W krakowskim �Dzienniku Polskim� 186/
/98 � a ten przedrukowa³ z �Wiadomo�ci
Wi�nickich� 84/85 � przeczytali�my relacje
na temat grabie¿y dzie³ sztuki przez Niem-
ców pod koniec II wojny �wiatowej. Znala-
z³y siê tam takie oto ciekawostki:

W po³owie 1944 r. Niemcy przywie�li do
wiêzienia w Wi�niczu* liczne skrzynie
z dzie³ami sztuki. By³y one przetransporto-

Poprzednie listy znalaz³y siê w numerach: 4/98, 1/2000, 4/2000, 4/01, 1/03, 4/04 (s. 22).
Lista zawiera nazwiska osób, których dane biograficzne znalaz³y siê w artyku³ach i notatkach.
T³ustym drukiem wyró¿niono osoby, o których napisano ca³e a r t y k u ³ y  (w tym Sylwetki i wywia-
dy), a drukiem zwyk³ym n o t k i  biograficzne i okazjonalne wzmianki (tak¿e w przypisach do
artyku³ów � o ile zawieraj¹ dane biograficzne). Zamieszczono równie¿ kilka nazwisk, opuszczo-
nych w poprzednich listach.

Aftanazy Roman 1/05
Balicki Zygmunt 1/05
Bana� Witold 2/05
B³ocki W³odzimierz 3/97
Chowañcowie, rodzina 3/05
Chwistek Leon 2/05
Czartoryski Micha³ (Jan) 1/05
Czechowicz Kazimierz 4/05
Dawidowiczowa Alina 2/05
Dêbicki Stanis³aw 3/97
Dobrzañski Antoni 4/05
Drexler Luna 3/97
Dublewicz Józef Ignacy 4/05
Fa³at Julian 3/97
Findysz W³adys³aw, ks. 2/05
Fuliñski Benedykt 2/05
Gottlieb Leopold 3/97
Grzegorz z Sanoka 3/05
Habsburg Karol 1/05
Jarocki W³adys³aw 3/97
Katarzyniec Józef Wenanty, ks. 2/05
Kindler Henryk 4/05
Komornicka Anna Maria 3/05
Kossowska Ewa 4/05
Kubas Zbigniew 2/05
Kunzek Henryk 3/97
Ku�nierczyk Wac³aw 4/05
Lilien-Czarnecka Maria 2/05

Machalski Henryk 3/05
Olszañski Tadeusz 2/05
Ostrowski Stanis³aw K. 3/97
Pautsch Fryderyk 3/97
Pillerowie, rodzina 3/05
Rechowicz Marian, bp 3/05
Rej Miko³aj 3/05
Rotfeld Adam 2/05
Rubaszewski Adam 2/05
Rubczak Jan 3/97
Rychter Tadeusz 3/97
Sichulski Kazimierz 3/97
Sikorzyna Waleria 1/05
Smag³owski Wincenty 2/05
Steinhaus Hugo 2/05
Stroñski Franciszek 1/05
Suchanek Irena 3/05
Sura Jan 4/05
Szczepkowski Jan 3/97
Trafas Kazimierz 1/05
Trusz Jan 3/97
Valis-Schyleny Stanis³awa 1/05
Warachim Karol Hieronim 2/05
Wasylkowski Janusz 2/05
Wiecka Maria Marta, s. 2/05
Wolff Kazimierz 4.05
Wygrzywalski Feliks M. 3/97
¯u³awski Miros³aw 3/05

LUDZIE W CRACOVIA-LEOPOLIS
R O C Z N I K  2 0 0 5
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wane ze Lwowa i innych miast wschodniej
Polski. Po kllku tygodniach wywieziono je
do Niemiec. Co tam by³o?

Oto w pierwszych dniach wrze�nia
1939 r. matejkowski Rejtan i Batory pod
Pskowem, eksponowane dot¹d na Zamku
Królewskim w Warszawie, zosta³y ewaku-
owane i zdeponowane w rezydencji Radzi-
wi³³ów w O³yce na Wo³yniu. Po wej�ciu Niem-
ców zosta³y przez nich zabrane do Lwowa,
gdzie posk³adano je (!) na 16 i 18 czê�ci, co
doprowadzi³o do licznych popêkañ farby (po
wojnie je odnaleziono i odrestaurowano). Po-
dobne by³y losy Unii Lubelskiej Matejki, któ-
ra by³a wystawiona na Salonie Paryskim
w 1870 r., a nastêpnie przechowywana
w rezydencji Czartoryskich Hotel Lambert
w Pary¿u. W 1877 r. zosta³a zakupiona ze
sk³adek publicznych do Lwowa i tam pozo-
stawa³a do II wojny �wiatowej.

Okazuje siê wiêc, ¿e wiêzienie w Wi�ni-
czu by³o punktem przerzutowym dzie³ sztu-
ki ze Lwowa na teren Niemiec, który, zrz¹-
dzeniem losu, w kilka lat pó�niej � jako tzw.
Ziemie Zachodnie � sta³ siê miejscem osie-
dlenia ekspatriantów ze Lwowa i ca³ej Ma-
³opolski Wschodniej.

* Wi�nicz le¿y w wojew. krakowskim miêdzy
Bochni¹ a Limanow¹. Wiêzienie w Wi�niczu
by³o znane jako ciê¿kie (czynne do dzi�), za-
³o¿one przez Austriaków w XIX w. w budyn-
kach skasowanego klasztoru Karmelitów Bo-
sych z XVII w.

Æ Znany kardiochirurg poznañsko-krakow-
ski uda³ siê do swoich Przyjació³ na Ukra-
inê, by wraz z nimi odbyæ we Lwowie
I Wspólny Kongres Kardiochirurgów
Ukrainy i Polski, a potem spisa³ relacjê,
któr¹ zamie�ci³ w �Gazecie Krakowskiej�
(czerwiec �05). Ze wspomnienia pe³nego
entuzjazmu dla przyjació³ (kardiochirurgów
oczywi�cie) i wspó³pracy z nimi oraz admi-
racji dla piêkniej¹cego Lwowa dowiaduje-
my siê kilku rewelacji. Pomiñmy lapsus lite-
rowy (miejmy nadziejê), ¿e operacje serca
odby³y siê we Lwowie i Pucku � chodzi
zapewne o £uck. Natomiast ciekawsza jest
wiadomo�æ, ¿e pod Teatrem Wielkim p³ynie
rzeka Po³tawa. Ale jeszcze bardziej ta, ¿e
we Lwowie dzia³a ponad 200-letni Uniwer-
sytet Medyczny im. Dani³a Halickiego. Jest
to ca³kiem bez sensu, bo:

Pierwsze collegium medicum powsta³o we
Lwowie w r. 1773 (czyli 232 lata temu); w latach
1784�1802 istnia³ wydzia³ medyczny uniwersyte-
tu józefiñskiego, z ³aciñskim jêzykiem wyk³ado-
wym (18 lat); potem w okresie 1817�1849 zde-
gradowano wydzia³ do studium medyczno-chirur-
gicznego, a jêzykiem wyk³adowym by³ niemiecki.
Wydzia³ medyczny z prawdziwego zdarzenia po-
wsta³ w r. 1894, z polskim � oczywi�cie � jêzy-
kiem wyk³adowym (u¿ywanym na uniwersytecie
od lat 1860.). A¿ do II wojny �wiatowej (czyli
45 lat) medycyna lwowska dzia³a³a w obrêbie
lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza; pojê-
cie uniwersytetu medycznego nigdy nie istnia³o.
To nowy wynalazek. I z histori¹ 1773�1939 (166
lat) nie ma nic � poza budynkami � wspólnego.
A ju¿ tym bardziej z Dani³em Halickim.

Nasza refleksja: nawet ludzie na pozio-
mie � wobec w³asnej niewiedzy � przyjmuj¹
bez zastanowienia ró¿nego typu pó³prawdy,
wypaczaj¹ce historiê i rzeczywisto�æ. W tek-
�cie relacji Profesora nie brak naturalnie
�wiadomo�ci o polsko�ci Lwowa, wszystko
to jednak przykrywa do�æ naiwna wiara
w rzetelno�æ informatorów i w �wietlan¹ przy-
sz³o�æ. Nie ganimy ¿ywionej sympatii, warto
jednak przy tych duserach zachowaæ nieco
eleganckiej rezerwy.

Æ Dotar³y do nas od razu trzy numery te-
gorocznych �Spotkañ Lwowskich� (1�2,
3�4, 5�6/05). Jak to dobrze, ¿e pismo prze-
trwa³o z³e czasy i znowu mo¿e nas cieszyæ
bogactwem tematyki i materia³u. Numery
maj¹ po 20�24�28 stron i mnóstwo cieka-
wych ilustracji (z zastrze¿eniem � ale to na
koñcu).

W pierwszym z wymienionych znajduje-
my artyku³y o Pi³sudskim we Lwowie (szko-
da, ¿e nie ma zdjêcia kamienicy Kadecka
6), sporo materia³u o rodzinie Pawlikowskich,
wspomnienie o niezapomnianej Jolancie
Martynowicz z Polskiego Teatru, o fizyku
Ulamie. Rozmowa z prof. J. Leoñskim na
temat badañ nad wspó³czesn¹ diaspor¹
polsk¹ przypomina nam niezwykle wa¿ny
problem, który omawiamy w ramce Naszym
zdaniem.

W kolejnym numerze niezwykle cieka-
we i wa¿ne artyku³y: o Chyrowie dzi�,
o Starym Siole, o pa³acach i dworach w Ma-
³opolsce Wschodniej. Tematy biograficzne,
to o p. Sergiuszu Szachwerdowie-Krochmalu
i o niezapomnianej pani Marii Homme.
Wreszcie o Pielgrzymie z Dobromila, o czym
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wspominali�my w CL 2/05. Dowiadujemy siê,
¿e odtwórczyni tej �piewogry, p. Anna Sza-
³yga, pochodzi w³a�nie z Dobromila. Utwór
ma byæ w przysz³ym roku odegrany we Lwo-
owie i w Dobromilu.

Trzeci, najnowszy numer SL po�wiêco-
ny jest w ca³o�ci Obronie i Obroñcom Lwo-
wa, historii ich cmentarza i czerwcowej uro-
czysto�ci jego otwarcia.

Pani Bo¿eno, wyra¿amy uznanie. Ale
¿eby nie by³o tylko chwalenia: my ci¹gle
optujemy za innym formatem �Spotkañ
Lwowskich�. Odró¿nijcie siê od zwyk³ych
gazet � to jest W a s z  interes. To mo¿e
wiêcej kosztowaæ, ale mo¿na te¿ zyskaæ
na pomniejszeniu zdjêæ. Szkoda miejsca,
a efekt mo¿e i lepszy! I transport bêdzie
wygodniejszy, tañszy.

Na koniec ¿yczymy by SL sta³y siê jak-
najprêdzej rzeczywistym miesiêcznikiem, tak
jak napisano pod nag³ówkiem. A my bêdzie-
my go szeroko propagowaæ w ca³ej RP.

Æ Lata lec¹ � oto dostali�my kolejny, ju¿
10. wydany w kraju*, Biuletyn Samborzan,
redagowany przez niestrudzonego doc. dra
Leszka Martiniego w Krakowie � co przypo-
minamy, bo o samborskim Biuletynie pisali-
�my ju¿ parokrotnie.

Ten numer (za r. 2005) podoba siê nam
szczególnie. Materia³y w nim zawarte mo¿-
na z grubsza podzieliæ na trzy rodzaje:
n Historyczne � monograficzno-biogra-

ficzne. Jest tego sporo: o samborskich ko-
�cio³ach i klasztorach � Jezuitów, Brygidek,
Bernardynów; o wielkich prezydentach Kra-
kowa rodem z Ziemi Samborskiej (J. Dietlu
i M. Zyblikiewiczu); o XVI-wiecznym poecie
Grzegorzu z Sambora; o konwikcie chyrow-
skim.
n Wspomnienia ludzi i o ludziach, w tym

przede wszystkim dramatyczna historia ze-
s³ania W³adys³awa Ossowskiego, wspo-
mnienie W. Gawroñskiego, podró¿ po Sam-
borszczy�nie i nie tylko oraz parê innych.
n Materia³y typowo b i u l e t y n o w e:

sprawozdania, relacje, wiadomo�ci, listy.
Tak¿e wiersze.

Które najwa¿niejsze? Wszystkie. Te pierwsze
g³ównie dla m³odych samborzan (i dla wszystkich
niesamborzan), którzy zapewne ju¿ niewiele
wiedz¹ o miejscu na Ziemi, sk¹d ich korzenie,
a Sambor to przecie¿ miasto piêkne i historycz-
ne, warte poznania i pamiêtania. Te drugie � dla
pamiêci narodowej. Te trzecie dla pamiêci w³a-
snej � o szkole, o kolegach i przyjacio³ach, o po-
mocy Rodakom, o zmar³ych...

* Wcze�niej Biuletyn taki by³ wydawany w Lon-
dynie przez emigracyjne Ko³o Samborzan. Re-
daktorem by³ Roman Maryniak.

Æ W niedzielnych numerach krakowskie-
go �Dziennika Polskiego� zamieszczany jest
s³ownik � Kto jest kim w Krakowie. W ostat-
nich numerach znale�li�my tam has³a: An-
drzej Chlipalski (nasz redaktor); Tadeusz
Gaydamowicz (architekt, urodzony w Ki-
szyniowie, zwi¹zany ze Lwowem nauk¹
w gimnazjum � ówczesny kolega ks. Janu-
sza Pop³awskiego, jego przyjaciel i autor
wspomnienia w CL 2/03, cz³onek TMLiKPW
w Krakowie, dzia³acz na rzecz Polaków

Naszym zdaniem

KRESOWA
DIASPORA

Zagadnienie dot¹d szerzej nie podjê-
te: diaspora wygnañców z Ziem Wschod-
nich � dla nas w szczególno�ci lwowska
i wschodnioma³opolska, która wynik³a
z bezprecedensowego w historii Europy
przemieszczania narodów: Polaków z Ziem
Wschodnich i Niemców z dzisiejszych
Ziem Zachodnich (choæ nie ma znaku
równo�ci miêdzy tymi dwiema stronami
jednego medalu). Wiêkszo�æ Polaków de-
portowanych (tych ocala³ych) oraz wyrzu-
conych naciskiem fizycznym lub psycho-
logicznym z rodzinnej ziemi znalaz³a siê
w Polsce centralnej i na tzw. ziemiach
odzyskanych ówczesnej PRL (a dzi� ro-
dzi siê nowe niebezpieczeñstwo!), lecz
ogromne i nieodtwarzalne liczby auto-
chtonów z tamtej ziemi znalaz³y siê i ule-
g³y (lub ulegaj¹) narodowemu unicestwie-
niu w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjedno-
czonych i Kanadzie, Australii, w po³ud-
niowej Afryce i po³udniowej Ameryce,
w dziesi¹tkach innych krajów Europy
i �wiata.

Trzeba do tego wracaæ. Mo¿e p. prof.
Leoñski podejmie taki temat?
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w Mo³dawii); Anna Madej (anglistka, prze-
wodnicz¹ca Ko³a Tarnopolan przy Oddziale
Krakowskim TMLiKPW).

W numerze 224 tego¿ DP opublikowa-
no bogato ilustrowany artyku³ P. Stachnika
pt. Kresowe ¿ycie. Jak Piotr Korpanty z ama-
tora sta³ siê profesjonalist¹. Architekt Piotr
Korpanty, rodem z Mielca, jest fanem Ziem
Wschodnich, je�dzi³ tam prawie 50 razy.
Wykona³ 30 tys. prze�roczy i 10 tys. foto-
grafii, które demonstruje podczas prelekcji
i pokazów w wielu miejscach Krakowa, tak-
¿e w TMLiKPW, w �ródmiejskim O�rodku
Kultury i szeregu innych; prowadzi równie¿
wycieczki.

Æ Krakowski � o lwowskim rodowodzie �
poeta i dziennikarz Aleksander Szumañ-
ski nades³a³ nam dwa reporta¿e o Lwowie,
jakie zamie�ci³ w chicagowskim �Kurierze
Codziennym� z 17�29 VIII �04: Zapach lwow-
skiej katedry oraz z 5�7 VIII �05: Lwowskie
spotkania. W pierwszym w sposób obrazo-
wy przedstawia amerykañskim Polakom
nieweso³y stan miasta, w drugim opisuje
Cmentarz Obroñców Lwowa i czerwcow¹
uroczysto�æ jego otwarcia.

A. Szumañski zosta³ ostatnio udekorowany
Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitne
osi¹gniêcia literackie. Jego utwory by³y kilkakrot-
nie drukowane w CL.

Ucrainica
Æ Hu�tawka: w �Rzeczpospolitej� 127/05
przeczytali�my: Co Juszczenko powiedzia³
w Astanie podczas wizyty w Kazachstanie.
Prezydent nie wykluczy³, ¿e Ukraina w przy-

sz³o�ci zrezygnuje z czê�ci swoich preroga-
tyw na rzecz Wspólnej Przestrzeni Gospo-
darczej. Wypowied� ta zaskoczy³a ukraiñ-
skich ekspertów.

Natomiast w �Dzienniku Polskim� 194/
/05 (a wiêc trzy miesi¹ce pó�niej) czytamy:
Ukraina zamierza zrezygnowaæ z udzia³u we
Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej i rozwi-
jania dwustronnych stosunków z Rosj¹,
Kazachstanem i Bia³orusi¹ � co oznajmi³
ukraiñski minister gospodarki. � Kijów, który
za ostateczny cel stawia sobie cz³onkostwo
w Unii Europejskiej, sceptycznie podchodzi
do projektu WPG [...].

Bêdziemy bacznie �ledziæ media przez
nastêpne trzy miesi¹ce...

Æ �My�l Polska� 37/05 przedrukowa³a o�wiad-
czenie pt. Nie rehabilitowaæ OUN�UPA, skie-
rowane do prezydenta Juszczenki przez
Komitet Weteranów Wojny Rady Organizacji
Weteranów Ukrainy*. Autorzy o�wiadczenia
krytykuj¹ fragment przygotowywanej ustawy
w sprawie zrównania wszystkich weteranów
wojny � fragment, który by³ym cz³onkom UPA
nadaje status uczestników dzia³añ bojo-
wych i inwalidów wojennych, co ma im
umo¿liwiæ korzystanie z wszystkich socjal-
nych udogodnieñ i ulg.

Komitet Weteranów stwierdza, ¿e auto-
rzy projektu � ministerstwo pracy i socjalnej
polityki Ukrainy � ca³kowicie zlekcewa¿yli
prawn¹ i moraln¹ ró¿nicê miêdzy weterana-
mi Wielkiej Wojny Ojczy�nianej a bojowca-
mi UPA. Zwracaj¹ uwagê, ¿e UPA wspó³-
dzia³a³a z Niemcami na ich korzy�æ, ¿e z jej
r¹k zginê³o 120 tysiêcy Polaków**, 40 tys.
Ukraiñców, Rosjan, ¯ydów i innych narodo-
wo�ci, a ju¿ po wojnie zg³adzi³a 20 tys. osób
cywilnych i 30 tys. wojskowych. Przypomi-
na siê, ¿e w 1946 r. Miêdzynarodowy Trybu-
na³ w Norymberdze uzna³ OUN-UPA za or-
ganizacjê zbrodnicz¹.

* Podpisa³ W.O. Anastasjew, przewodnicz¹cy
Komitetu Weteranów Wojny, I z-ca przewodni-
cz¹cego Rady Organizacji Weteranów Ukra-
iny, Narodowy Deputowany Ukrainy. Mo¿na
podejrzewaæ, ¿e organizacja ta jest w rêkach
Rosjan, ¿yj¹cych w pañstwie ukraiñskim � st¹d
obiektywne podej�cie w tej w³a�nie sprawie
i odwaga (uwaga red.).

** U nas uwa¿a siê, ¿e liczba ta by³a o wiele
wiêksza.

Naszym lwowskim Przyjacio³om
Pañstwu

ALINIE I TADEUSZOWI
PESZKOM

gratulacje i serdeczne ¿yczenia
z okazji narodzin córki

Reginy Marii
sk³ada Redakcja

CRACOVIA–LEOPOLIS
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Napisa³ do nas z Przemy�la p. Marian
Wiglusz, pytaj¹c o jakie� materia³y na temat
Stra¿y Po¿arnej we Lwowie, bo jest tym
tematem zainteresowany. Niestety! Nie
mamy niczego z tej dziedziny, szukali�my
w dostêpnej literaturze. Nawet w czasopi-
�mie �Gazeta Stra¿acka�, której rocznik
1934/35 kto� kiedy� nam ofiarowa³, o Lwo-
wie nie by³o nic ciekawego. Niedawno rocz-
nik ten przekazali�my do Muzeum Niepod-
leg³o�ci w Warszawie.

Ten temat nie by³ wiêc u nas �ruszany�,
chyba w �Semper Fidelis� te¿ nie (a mo¿e
siê mylimy?). Czy Pan ma jak¹� wiedzê
w tych sprawach? Je¿eli tak, dobrze by³oby
to utrwaliæ, a my chêtnie by�my wydruko-
wali w CL. Mo¿e Czytelnicy, zw³aszcza tacy,
którzy mieli stra¿aków w rodzinach � nieko-
niecznie tylko we Lwowie, tak¿e w innych
wiêkszych i mniejszych miastach � zechcie-
liby pomóc? Polecamy siê w imieniu Pana
Wiglusza i w³asnym.

Nasz Czytelnik i Korespondent p. Anto-
ni Dwojak poruszony wiadomo�ci¹ zamiesz-
czon¹ w CL 2/05 o nieuznaniu przez Rosjê
mordu w Katyniu za ludobójstwo, napisa³ do
W³adimira Putina list w i e r s z e m, którego
publikacjê proponuje w naszym kwartalni-
ku. Pro�bê Pana Antoniego spe³nimy w jed-
nym z najbli¿szych numerów CL. W tym
numerze natomiast, po�wiêconym � jak
corocznie w tym czasie � wojnom, walce
o niepodleg³o�æ, okupacjom, martyrologii,
zamieszczamy wstrz¹saj¹cy wiersz pani
Agnieszki Ciesielki, napisany na Syberii,
i te¿ przys³any przez pana Antoniego. Pro-
simy o bli¿sze dane o autorce � sk¹d po-
chodzi³a, daty urodzenia i �mierci.

D³ugi wiersz Józefa Soko³owskiego, wo-
³ynianina, przekazujemy krakowskim ekspa-
triantom z Wo³ynia, zobowi¹zuj¹c ich do
nawi¹zania kontaktu z rodzin¹ w Aleksan-
drowie Kujawskim.

Natomiast obszerny tekst z przemy�le-
niami na temat ludobójstwa ukraiñskiego
postaramy siê wydrukowaæ tak¿e w dal-

szym terminie, poniewa¿ ostatnio pisano
ju¿ o tym sporo.

Broszurê Pana autorstwa pt. �Projekt
utworzenia Komisji Narodów Zjednoczonych
do Spraw Wyborów� � jako ca³kiem niekom-
petentni w podobnej problematyce � pozwa-
lamy sobie przes³aæ do znanego historyka
i politologa krakowskiego, prof. dra Toma-
sza G¹sowskiego.

Za to wszystko serdecznie Panu dziê-
kujemy i prosimy o dalsze wiadomo�ci
i kontakty.

Na has³o L a s z k i  M u r o w a n e  za-
mieszczone w CL 3/04 zareagowa³ l a s z a -
n i n  (nie wiedzieli�my, ¿e tak siê okre�la!),
p. Jan Kêdzierski, zamieszka³y dzi� w Opo-
lu, i nades³a³ nam odbitki swoich artyku³ów,
zamieszczanych przez lata w ró¿nych cza-
sopismach. To dobrze � ka¿da popularyza-
cja historycznych miejscowo�ci w Ma³opol-
sce Wschodniej utrwala pamiêæ o naszej
Ziemi. Oto tytu³y tych artyku³ów:
� Ko�ció³ w Laszkach Murowanych ocalony

(�Go�æ Niedzielny� 32/99)
� Zamek w Laszkach Murowanych (�Biuletyn

Ko³a Samborzan�, Londyn 1990)
� Konsekracja ko�cio³a w Laszkach Murowa-

nych (�Biuletyn Ko³a Samborzan�, Kraków
2003)

� Laszki Murowane (�Biuletyn Ko³a Sambo-
rzan�, Zielona Góra 1998)

Ponadto:

Apel ks. K. Jandziszaka (rodem z Laszek,
proboszcz rzym.kat. w �widnicy) o ofiary na rato-
wanie zrujnowanego ko�cio³a laszeckiego, zamie-
nionego na cerkiew grekokatolick¹.

Przy okazji p. Kêdzierski prostuje myln¹
informacjê w naszym S³owniku: ko�ció³
w Laszkach zosta³ przez sowietów zamkniê-
ty w 1946 r., a nie w 1944.

D³ugi, ciekawy i wa¿ny (jak zwykle) list
nadszed³ od p. Jadwgi Jamróz ze Lwowa, która
tym razem nawi¹zuje do omówienia w CL
1/05 ksi¹¿ki W. Mas³owskiego �Z kim i prze-
ciw komu walczyli ukraiñscy nacjonali�ci...�.

Mam tê ksi¹¿kê (w polskim t³umaczeniu),
a tak¿e kilka innych o podobnej tre�ci, jak: Eks-
terminacja ludno�ci polskiej na Wo³yniu w drugiej
wojnie �wiatowej W. Filara, Stosunek UPA do
Polaków na ziemiach po³udniowo-wschodnich
II Rzeczypospolitej A. Kormana [...], dwutomow¹
pracê W. i E. Siemaszków Ludobójstwo... � to

Listy do redakcji
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jest rzeczywi�cie praca fundamentalna, bo nazy-
wanie �fundamentaln¹� pracy W. Mas³owskiego
jest nie tylko na wyrost, ale niczym nie usprawie-
dliwione. Oczywi�cie podobnych opracowañ jest
znacznie wiêcej, wymieniam tylko te, które s¹
w moim posiadaniu. Poziom ich jest na pewno
ró¿ny, ale jako� tak siê sk³ada, ¿e Mas³owski jest
najbardziej �popularny� w polskiej publicystyce.
Ja za� mam do jego opracowania szereg za-
strze¿eñ.

W pierwszym rzêdzie autor nie przedstawia
rzetelnie wypadków historycznych w Galicji
Wschodniej (Ma³opolska Wschodnia) od lat 30.
do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941
roku. Dla niego II wojna �wiatowa zaczê³a siê
w³a�nie w czerwcu 1941 r., w czym wiernie na�la-
duje sowieckich historyków. A przecie¿, skoro
zaczyna od lat trzydziestych, to nie móg³ pomin¹æ
napa�ci Niemiec na Polskê we wrze�niu 1939 r.
Nie by³o wrze�nia 1939! Nie by³o porozumienia
Ribbentrop�Mo³otow (Hitler�Stalin) i czwartego
rozbioru Polski! Nie wiadomo sk¹d wziê³a siê
w Ma³opolsce Wschodniej w³adza sowiecka, a ju¿
ani s³owem nie wspomina siê, jak tam rz¹dzi³a.
Nie by³o wywozów cywilnej ludno�ci do Kazach-
stanu, nie by³o przepe³nionych, a potem wymor-
dowanych wiêzieñ � tego wszystkiego nie by³o!
Jest natomiast stwierdzenie (s.17, 20, 21), ¿e
Watykan popiera³ ideologiê ukraiñskich nacjona-
listów. Na s. 176 czytamy: Metropolita (chodzi
o Szeptyckiego � J.J.) dzia³a³ nie tylko z w³asnej
inicjatywy, ale i z nakazu stolicy apostolskiej, która
poprzez ko�ció³ katolicki wszelkimi si³ami sprzyja³a
utworzeniu ochotniczych legionów dla wsparcia
hitlerowców przeciw Rosjanom. Na tej samej stro-
nie trochê dalej: hitlerowcy, z którymi Watykan
wi¹za³ wszystkie nadzieje na zniszczenie pañstwa
radzieckiego... Czyta siê jak sowieck¹ agitkê.

Nastêpny mój zarzut dotyczy twierdzenia, ¿e
ludno�æ cywilna Galicji Wschodniej z utêsknie-
niem czeka³a na przyj�cie Armii Sowieckiej. Co
to, to nie. My�my ju¿ wiedzieli, jak wygl¹da w³a-
dza sowiecka. Cieszyæ siê z jej przyj�cia mog³a
ludno�æ terenów, które od wrze�nia 1939 r. oku-
powali tylko Niemcy. My czekali�my na swoich,
którzy �pieszyli do nas przez Monte Cassino, ale
nie doczekali�my siê. Zamiast tego mieli�my
w lipcu 1944 r. masakrê Akowców i now¹ okupa-
cjê � na d³ugo.

Na stronie 254 mamy pochwa³ê spo³ecznych
i moralno-psychologicznych okoliczno�ci, w jakich
¿yli Ukraiñcy w Radzieckiej Ukrainie. Rzeczywi-
�cie, by³o czego zazdro�ciæ Ukrainie pod rz¹dami
Stalina. Mo¿e g³odu w latach 30.? Mo¿e maso-
wych deportacji?

O tym dziwo-historycznym opracowaniu mo¿-
na napisaæ znacznie wiêcej i przytoczyæ masê
historycznych przekrêtów oraz zwyczajnych
³garstw (to s³owo bardziej mi tu pasuje ni¿ bar-
dziej eleganckie k³amstwo). Jest te¿ sporo praw-
dziwych faktów, w przewa¿aj¹cej czê�ci wziêtych
z polskich opracowañ, tak¿e z tych, które cytujê
na pocz¹tku listu. Pan Mas³owski po prostu sko-
rzysta³ z czyjej� pracy.

Na koñcu chcê zwróciæ uwagê na jeszcze
jedn¹ okoliczno�æ, która mo¿e sporo t³umaczyæ:
pierwsze wydanie ksi¹¿ki Mas³owskiego w jêzy-
ku orygina³u, po ukraiñsku, mia³o miejsce w Mo-
skwie w 1999 roku. Je¿eli Moskwa drukuje co�
po ukraiñsku, to musi jej na tym bardzo zale¿eæ.
Przypuszczam, ¿e Witalij Mas³owski pisa³ na
zamówienie �wielkiego brata�, ale trochê prze-
dobrzy³.

O jego �mierci nie wiem nic, choæ stara³am
siê dowiedzieæ. Wszyscy, z którymi rozmawia³am,
s³yszeli o niej wy³¹cznie z pos³owia omawianej
ksi¹¿ki albo z cytatów. Podejrzewam te¿, ¿e �Ma-
s³owski� to pseudonim, �mieræ jest wiêc proble-
matyczna. Niestety, sporo ludzi ginie z r¹k bandy-
tów, tak¿e na politycznym tle. Praca o tym czêsto
relacjonuje. Nie znam innych prac Mas³owskie-
go, choæ prenumerujê sporo ukraiñskiej prasy
z ambitn¹ publicystyk¹. Witalija Mas³owskiego nie
spotka³am, wiêc twierdzenie w pos³owiu ksi¹¿ki
Fundamentalna praca Witalija Mas³owskiego,
wybitnego historyka i publicysty ukraiñskiego...
jest mocno na wyrost.

List mój jest mocno spó�niony, pó�no dosta-
³am ten numer �Cracovia-Leopolis�, a potem nie
mia³am czasu zabraæ siê do pisania. S¹dzê te¿,
¿e tymczasem Redakcja mia³a mo¿no�æ zapo-
znaæ siê bli¿ej z sam¹ ksi¹¿k¹. My�lê, ¿e warto
j¹ przeczytaæ i zastanowiæ siê nad tym dziwo-
tworem.

Serdeczne pozdrowienia dla redakcji nasze-
go kochanego kwartalnika, na kolejne numery
którego zawsze z niecierpliwo�ci¹ czekam.

Bardzo Pani dziêkujemy za zwrócenie
uwagi na nasz brak czujno�ci. Okazuje siê,
¿e nie wolno by³o przepisywaæ notki wydaw-
cy, nawet je�li by³ nim wroc³awski �Nortom�.
Dziwi nas, ¿e tak solidna firma wprowadzi³a
nas w b³¹d, a my naszych Czytelników � za
co gor¹co przepraszamy. Bêdziemy teraz
sami sprawdzaæ, a nie zawierzaæ ¿adnym
cudzym rekomendacjom.

Serdecznie dziêkujemy za � mimo
wszystko � mi³e s³owa o naszym kwartal-
niku.
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Jako¿ po pewnym czasie rozwi¹zali za-
gadnienie, którêdy mogliby mieæ dostêp do
wielkiego podunajskiego szlaku handlowe-
go, ³¹cz¹cego Europê z pó³wyspem ba³kañ-
skim. Sz³y bowiem od Dunaju rozmaite od-
ga³êzienia tej drogi ku pó³nocy. Najdalej na
wschód wysuniêta taka droga wiod³a przez
po³udniowe Podkarpacie (pó�niejsz¹ S³owa-
czyznê [S³owacjê]) i prze³êcz U¿ock¹***
w Karpatach na ziemiê polskiego ludu La-
chów.

Lud ten mieszka³ na pó³nocy Karpat na
wschód od Sanu, siêgaj¹c ku pó³nocy do
grodów skupionych ko³o Czerwienia i pod-
graniczny Rubieszów (pó�niej zwany Hru-
bieszowem) nad uj�ciem Huczwy do Bugu.
Ulegaj¹c ogólnemu prawu ruchu osadnicze-
go w ziemiach karpackich, ¿e osadnictwo
porusza siê tu ze strony zewnêtrznego ³uku
Karpat ku wewnêtrznemu, przeszli i Lacho-
wie (Lasi) z pó³nocnych stoków Karpat na
po³udniowe, prze³êczami U¿ock¹ i Dukiel-
sk¹. Podobnie przeszli Wo³osi (Rumunowie)
przez Karpaty od wschodu na zachód, do
Siedmiogrodu, a na zachodzie S³owacy
z Moraw przenosili swe osadnictwo ku
wschodowi do pó³nocy Wêgier. Wcze�niej-
sze atoli od s³owackiego by³o tu osadnictwo
Lachów, którzy, d¹¿¹c od prze³êczy U¿oc-
kiej ku zachodowi, wzmocnieni drug¹ fal¹
osadnicz¹ od prze³êczy Dukielskiej, doszli
do Hornadu, nastêpnie do Wagu, wreszcie
do Kisuczy, przechodz¹c na koniec prze³ê-
cz¹ Jab³onkowsk¹ do czê�ci pó�niejszego
Ksiêstwa Cieszyñskiego, której ludno�æ do
dnia dzisiejszego zowie siê Lachami; po-
dobnie te¿ narzecza dzisiejszej pó³nocnej
S³owaczyzny � przej�ciowe pomiêdzy jêzy-
kiem polskim a s³owackim � zowi¹ siê do
dzi� laskimi. Tak wiêc cech¹ osadnictwa
Lachów nie by³a gêsto�æ, lecz intensywna
ekspansja, dziêki której odbyli drogê osad-
nicz¹ od Che³ma po Cieszyn. Nie oznacza-
³a za� ta nazwa Polaków w ogóle, bo nawet
nie by³o jeszcze wówczas ogólnego pojêcia
Polski i Polaka (pojêcie narodowo�ci pol-
skiej powsta³o dopiero na schy³ku XIII wie-
ku, rozpowszechniaj¹c siê w XIV), lecz ozna-

cza³o tylko jeden z ludów polskich, ¿yj¹cy
w³asnym odrêbnym ¿yciem. Jak to czêsto
bywa, s¹siedzi nazwali ca³y naród od imie-
nia ludu (lub nawet tylko plemienia), z któ-
rym zetknêli siê najwcze�niej, od nazwy et-
nograficznej pogranicznej; dlatego wschod-
ni S³owianie ca³y naród polski nazwali na-
stêpnie Lachami****.

Od prze³êczy U¿ockiej wiod³y trzy drogi
ku �Rusi� poprzez ziemiê Lachów: dolin¹
Stryja, dolin¹ Dniestru i trzecia, dalsza, lecz
najdogodniejsza i najbardziej u¿ywana, sta-
nowi¹ca w³a�ciwie jedyny prawdziwy szlak
handlowy: wzd³u¿ Sanu i dalej Wiaru do
Przemy�la, a st¹d w stronê Be³za i dalej
wprost na pó³noc w stronê Rubieszowa, nad
uj�ciem Huczwy do Bugu. Bardzo ma³a prze-
strzeñ dzieli tu dorzecza Wis³y i Dniepru,
a mianowicie Bugu i Prypeci. Têdy by³a g³ów-
na droga z Rusi na Wêgry i do podunajskie-
go szlaku.

Te siedziby Lachów po pó³nocnej stronie
Karpat by³y szczelnie oddzielone od osad-
nictwa ludu Wi�lan olbrzymi¹ puszcz¹, ci¹-
gn¹c¹ siê wzd³u¿ Wis³oka a¿ do uj�cia Sanu.
Pomiêdzy Lachami a Wi�lanami nie by³o
te¿ ¿adnego zwi¹zku, a droga od Wi�lan,
z Krakowskiego, do Lachów wiod³a przez
po³udniow¹ stronê Karpat, prze³êcz¹ Dukiel-
sk¹ do U¿ockiej. Siedziby Lachów stanowi-
³y natomiast jakoby przed³u¿enie Mazow-
sza ku po³udniowi. Jakkolwiek osadnictwo
polskie posuwa³o siê stale ku wschodowi,
a przestrzeñ izoluj¹ca S³owiañszczyznê
wschodni¹ zmniejsza³a siê, nie by³o jednak
jeszcze bezpo�redniego s¹siedztwa. Z pra-
wej strony Bugu koczowa³a Jaæwie¿, a nad
górn¹ Prypeci¹ i nad najbardziej zachodni-
mi jej dop³ywami nie by³o jeszcze zgo³a osad.

Ani Mazowszanie, ani Lachowie nie
nale¿eli jeszcze do pañstwa piastowskiego,
pogr¹¿eni w pierwotnym bycie plemiennym,
pod drobnymi ksi¹¿êtami grodowymi.

�wiatos³aw nie znalaz³ sposobno�ci sko-
rzystania z odkrycia drogi, mog¹cej ³¹czyæ
szlak podunajski z panowaniem Rurykowi-
czów. Dopiero W³odzimierz, który w pocz¹t-
kach swego panowania kroczy³ w ogóle �la-
dami �wiatos³awa, podejmuj¹c na nowo za-
mys³ wzglêdem Bizancjum � tego najwy¿-
szego marzenia Waregów, dla których ca³e
podnieprze by³o tylko �drog¹ do Grecji�
i niczym wiêcej � postanowi³ te¿ zbadaæ
i opanowaæ drogê podunajsk¹, o której wia-

O PIERWOTNEJ
POLSKO�CI...
dokoñczenie ze s. 29



domo�ci przechowywali dru¿ynnicy �wiato-
s³awa i ich potomkowie, jako tradycyjn¹
z wypraw bu³garskich.

W taki sposób w r. 981 ide Wo³odimer
k Lacham. Wyprawa ta sz³a przez teryto-
rium jad�wiñskie na Bug, który przekroczo-
no przy uj�ciu Huczwy, w okolicy Grodów
Czerwieñskich; st¹d posunê³a siê � na Be³z
prawdopodobnie � do Przemy�la i ku prze-
³êczy U¿ockiej.

PRZYPISY REDAKCJI

* Podobny styl my�lenia mo¿na zauwa¿yæ w krê-
gach nacjonalistycznych dzisiejszej Ukrainy.

** Wiorsta = 1,07 km.
*** Nazwy prze³êczy odnosz¹ siê oczywi�cie do

nazewnictwa nowo¿ytnego.
****Lachowie, Lasi to inaczej Lêdzianie. St¹d Pol-

ska, Polacy to po wêgiersku lengyel, po litew-
sku lenkai. W CL pisano o tym parokrotnie.
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W poprzednim numerze (CL 3/05, s. 52) pisali�my o pomy�le odbudowy lwowskiego Wysokiego
Zamku. Ostatnio przys³ano nam ze Lwowa plakat, który wykpiwa pomys³odawcê, mera Buniaka.
Oto t³umaczenie tekstu:

ZABAWKI MERA �albo czym by siê dziecko ucieszy³o...�  Niezwyk³y iluzjon! Cyrk na drucie �
w �rodku miasta! Po raz pierwszy w Europie!

Odbudowa budowy po przebudowie! Zamek na zamku! Tramwaj za tramwajem! �miertelny
numer � g³owa lwa w paszczy mera! Kieszonkowi radni! Pokaz niebywa³ej szczodro�ci przewod-
nicz¹cego miasta � �odbudowa� Wysokiego Zamku na koszt lwowian! (itd.)
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