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1.

Do sprawy I n s t y t u t u* wracamy nieustannie, poniewa¿ dla naszego ostatniego pokolenia autentycznych ekspatriantów z Ziem Wschodnich nie ma rzeczy wa¿niejszej
ni¿ wprowadzenie na nowo do wiadomoci Polaków ogromnej czêci naszej historii  tej
czêci historii pañstwa i narodu, która w interesie wschodnich agresorów i zaborców XX
wieku zosta³a doæ skutecznie  nie bez politycznego powodu oczywicie  wykorzeniona
z pamiêci spo³eczeñstwa. Znamienne jest, ¿e to, czego nie zdo³a³a dokonaæ carska propaganda w ci¹gu ponad 120 lat zaboru, uskuteczni³a nasza rodzima, po¿al siê Bo¿e,
edukacja, oparta na sowieckich wytycznych, przez lat 45.
Niestety nie koniec na tym. Po prze³omie zadzia³a³y dwa czynniki: niewiedza, wywo³ana owym niemal pó³wiekowym zniewoleniem myli, i w konsekwencji brak zainteresowania spo³ecznego lub opaczne rozumienie. Na to na³o¿y³y siê koncepcje idoli, które 
wychodz¹c z politycznych, nieprzekonywuj¹cych (a wedle naszego rozumienia fa³szywych
i szkodliwych) za³o¿eñ  dokona³y niebywa³ych spustoszeñ w naszym odbiorze tej czêci
naszej w³asnej, narodowej historii i naszej to¿samoci.
Takie s¹ po krótce dzieje niemal ca³kowitego odwrócenia siê Polaków  i co ciekawe,
tak¿e wiêkszoci polskich historyków  od problematyki kresowej. Nic przeto dziwnego, ¿e
tu i ówdzie wkrada siê fa³sz, wykorzystywany propagandowo przez tych, którym to na rêkê.
Niestety wielu Polaków tego nie czuje.

2.

Mówimy wiêc o Kresach, a cilej: najpierw o najbli¿szych nam geograficznie,
historycznie i emocjonalnie Ziemiach Wschodnich, które stanowi³y p o ³ o w ê Polski
w latach miêdzywojennych, ale i o Kresach I Rzeczypospolitej, utraconych z koñcem XVIII
wieku. Pomimo tego wszystkiego, co powiedzielimy wy¿ej  waga, ogrom i bogactwo
problematyki historii i kultury Kresów nie pozwoli³y na obojêtnoæ ze strony e l i t y polskich historyków. O ile trudne by³o w warunkach powojennych badanie i g³oszenie prawdy
w zakresie dziejów polityczno-spo³ecznych, o tyle  w miarê up³ywu czasu (bez specjalnego rozg³osu)  podejmowano studia w zakresie szeroko pojêtej kultury (sztuki, literatury), biografistyki, jêzykoznawstwa, nie mówi¹c o coraz liczniejszych edycjach wspomnieñ
 jeli tylko nie dotyka³y zbrodni sowieckich lub ukraiñskich. Szczêliwie, z biegiem czasu
i te ograniczenia upad³y.
Jako pioniera prac badawczych trzeba wymieniæ przede wszystkim prof. R. Aftanazego
(we Wroc³awiu), autora wielotomowego dzie³a o rezydencjach (o doæ enigmatycznym 
z koniecznoci  tytule). Ale ju¿ w parê lat póniej, po 1990 roku, szereg historyków
podjê³o badania i wydawnictwa z ca³ymi zespo³ami  to przede wszystkim prof. J. Ostrowski w Krakowie (kocio³y i klasztory na ziemiach p³d.-wsch.; podobny zespó³ dzia³a
w Warszawie dla ziem p³n.-wsch.), prof. J. Purchla w Krakowie (Kraków i Lwów w XIX
i XX wieku), prof. S.S. Nicieja w Opolu, zespó³ prof. W. Bonusiaka w Rzeszowie (oba
wielotematyczne), dwa zespo³y w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (wielotematyczny
oraz w zakresie wydawnictw), zespó³ prof. H. Madurowicz-Urbañskiej na UJ (historia
gospodarcza), zespó³ w Instytucie Historii Sztuki UJ (historia sztuki), zespó³ dra W. Drelicharza w Istytucie Historii UJ (inskrypcje w kocio³ach i na cmentarzach). Analogiczne
zespo³y pracuj¹ w innych miastach, przy innych uczelniach.
Oprócz zespo³ów, prowadzonych przez profesorów, szereg badaczy prowadzi badania
i wydaje indywidualnie. Trzeba wiêc wymieniæ liczne opracowania ksiê¿y, dotycz¹ce Kocio³a na Ziemiach Wschodnich  tu na pierwszym miejscu ks. prof. J. Wo³czañski
w Krakowie. Szczególne zagadnienie stanowi¹ fundamentalne prace na temat ludobójstwa ukraiñskiego (W.i E. Siemaszkowie w Warszawie, S. Siekierka we Wroc³awiu, L. Kuliñska w Krakowie). Niema³y dorobek maj¹ dr T. Kukiz (Madonny), Z. Hauser (cmentarze
i wiele innych tematów), W. Szolginia, Cz. Blicharski, Z. Kurzowa. Do tego dodajmy prace
osób, pisz¹cych o sprawach kresowych doranie, sporadycznie (w tym prace doktorskie).
(ci¹g dalszy na ss. 7980)
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edzimy tam, do tego miasta, w którym tak bardzo bylimy, a teraz nas tam
nie ma. Miasto jest. Nie dotkn¹³ go ¿aden kataklizm. Wojna nie zburzy³a jego kocio³ów i domów. Chodzimy po ulicach, które s¹ jak by³y, chocia¿ maj¹ inne nazwy, pisane
w obcym jêzyku i w nienaszym alfabecie. Ale chcemy to miasto pokazaæ swoim dzieciom
i wnukom. Wchodzimy do mieszkañ, które kiedy by³y naszymi mieszkaniami. Ci,
którzy w nich teraz mieszkaj¹, otwieraj¹ przed nami drzwi, pozwalaj¹ zagl¹daæ do
pokoi i ogl¹daæ przez okna widok, który by³ widokiem z naszych okien. Czy czujemy
siê obco? Nie. Przecie¿ nic siê w³aciwie nie zmieni³o.
Idziemy na cmentarz, na groby naszych ojców i dziadków, palimy wieczki i k³adziemy kwiaty, jak kiedy. Przypominamy sobie dawne lata, szko³ê, do której niegdy
chodzilimy. Czujemy siê szczêliwi, ¿e jednak to wszystko jest. Nie ma ju¿ tylko w tym
miecie nas. I ten Lwów, który by³ nasz¹ kolebk¹, naszym znanym na pamiêæ miastem, dla nas staje siê miastem obcym. Co z niego odesz³o na zawsze, ale w³aciwie
nie wiadomo co. Dla tych, którzy po nas tu bêd¹ przyje¿d¿aæ, jak nas ju¿ zabraknie,
bêdzie to miasto z opowiadañ przodków. I dlatego patrzymy na nie ze smutkiem.
Bo to mymy zostali zmuszeni do odejcia. Miasto zosta³o.
Barbara Cza³czyñska

JESTEMY W INTERNECIE
W poprzednim numerze  CL 4/06, na s. 1  podalimy nasze numery internetowe,
poni¿ej doprecyzowanie tamtej informacji.
Oficjalny adres p o c z t y e l e k t r o n i c z n e j jest nastêpuj¹cy:

info@cracovia-leopolis.pl

Bez zmian pozostaje nasz a d r e s i n t e r n e t o w y:

www.cracovia-leopolis.pl

Na I stronie ok³adki: widok ródmiecia Lwowa z 1. po³owy XIX w. Litografia
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Modlitwa wiernych
na 88. rocznicê obrony Lwowa
22 Listopada 2006

Modlitwa autorstwa Paw³a Nale¿niaka, odmówiona w Bazylice Mariackiej
w Krakowie w czasie uroczystej Mszy w. rocznicowej.

le jest zalet, których by Polacy nia posiadali,
ale te¿ niewiele jest wad, których zdo³aliby
siê ustrzec.
Módlmy siê za rz¹dz¹cych naszym krajem, aby przez m¹dr¹ i rozwa¿n¹ politykê
zagraniczn¹ przyczynili siê do dobra i pomylnoci naszych Rodaków za wschodni¹ granic¹. Módlmy siê, aby pamiêæ i troska o dziedzictwo historyczne pozostawione na Kresach by³a tym, co ³¹czy Polaków niezale¿nie od ró¿nic i sympatii
politycznych. Ciebie prosimy, wys³uchaj nas
Panie.

2.

S³owa Matki El¿biety Czackiej: Gdyby na-

sze linie przerwano, nasze barykady zburzono, twierdzami, których nikt nie zdobêdzie, musimy byæ ju¿ tylko my sami.
Módlmy siê za naszych Rodaków, mieszkaj¹cych na Kresach, aby mogli bez przeszkód kultywowaæ narodow¹ kulturê i tradycjê. Módlmy siê za obecne w³adze miasta Lwowa, aby umia³y odrzuciæ wszystko,
co wyp³ywa z ducha nacjonalizmu, i zgodzi³y siê na otwarcie Domu Polskiego we
Lwowie, a tak¿e zwrot zagrabionych wi¹tyñ: kocio³a i klasztoru ss. Benedyktynek
oraz kocio³a pw. w. Marii Magdaleny ich
prawowitym w³acicielom. Ciebie prosimy...

3.

S³owa kardyna³a Stefana Wyszyñskiego:

Zwyciêstwa odnoszone wbrew prawom moralnym s¹ zapowiedzi¹ klêski, która przyjdzie.
Módlmy siê o przywrócenie funkcji sakralnych wielu kocio³om i kaplicom, barbarzyñsko zdewastowanym na Kresach przez
bezbo¿ny komunizm. Módlmy siê, aby wród
chrzecijan zamieszkuj¹cych tamte ziemie
zapanowa³ duch jednoci i pokoju, a tak¿e,
by prawa mniejszoci narodowych do liturgii mszy wiêtej w ich w³asnym jêzyku by³y
szanowane. Ciebie prosimy...
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4.

S³owa marsza³ka Ferdynanda Focha: W chwili,

kiedy wykrelano granice Europy, biedz¹c
siê nad pytaniem, jakie s¹ granice Polski,
Lwów wielkim g³osem odpowiedzia³: Polska
jest tutaj!
Módlmy siê za wszystkich, którzy walczyli w obronie Lwowa i Kresów po³udniowo-wschodnich w latach 19181920. Módlmy siê o dar ¿ycia wiecznego dla p. Zdzis³awa Tatara-Trzeniowskiego, Czes³awa
M¹czyñskiego, Tadeusza Rozwadowskiego,
Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego,
Mieczys³awa Boruty-Spiechowicza, Romana Abrahama, Boles³awa Zaj¹czkowskiego,
arcybiskupa Józefa Teodorowicza, Rudolfa
Indrucha, Jerzego Bitschana i wszystkie
Orlêta, za ¿o³nierzy francuskich i lotników
amerykañskich, legionistów i peowiaków,
ofiarnie walcz¹cych ochotników-cywilów, lekarzy i pielêgniarki. Ciebie prosimy...

5.

S³owa poety W³adys³awa Be³zy: Ojców na-

szych ziemio wiêta, ziemio wielkich cnót
i czynów, ty na wskro jest przesi¹kniêta
krwi¹ ofiarn¹ swoich synów.
Módlmy siê za dusze naszych ¿o³nierzy,
którzy w tragicznym wrzeniu 1939 roku bronili ziem kresowych przed niemiecko-bolszewickim najazdem. Polecajmy Bogu obroñców
Lwowa, id¹ce z odsiecz¹ miastu oddzia³y
armii Ma³opolska, ofiary niemieckich nalo-

Msza w. rocznicowa w Bazylice Mariackiej
22 XI 07. Od lewej: ks. infu³at S. Ma³ysiak,
ks. prof. J. Wo³czañski, ks. J. Pyrek

1.

S³owa premiera Winstona Churchilla: Niewie-

tów, sowieckich deportacji, zamêczonych
w wi¹zieniach Lwowa, Z³oczowa, £ucka, niewinnie pomordowanych przez nacjonalistów
ukraiñskich, ¿o³nierzy Armii Krajowej poleg³ych w akcji Burza i represjonowanych po
wojnie. Promy, aby dziêki ich zas³ugom ojczyzna nasza cieszy³a siê trwa³ym pokojem
i b³ogos³awieñstwem, szacunkiem i powag¹
wród innych narodów. Ciebie prosimy...

6.

S³owa poety Jana Kochanowskiego: A jeli
komu droga otwarta do nieba  Tym co s³u¿¹ ojczynie  W¹tpiæ nie potrzeba.
Módlmy siê o rych³e wyniesienie na o³tarze S³ug Bo¿ych o. Serafina Kaszuby i ks.
W³adys³awa Bukowiñskiego oraz wszystkich
kap³anów  mêczenników kresowych. Promy za dusze p. biskupów Jana Cieñskiego, Jana Olszañskiego, Rafa³a Kiernickiego,
ksiê¿y Henryka Mosinga, Wenantego Katarzyñca i wielu innych  aby za swe zas³ugi
w obronie wiary i polskoci otrzymali wieczn¹ nagrodê w niebie. Ciebie prosimy...

7.

S³owa biskupa Micha³a Kozala: Od przegra-

nej orê¿nej bardziej boli upadek ducha u ludzi. Watpi¹cy staje siê mimo wszystko sojusznikiem wroga.
Dziêkuj¹c Bogu za odnowienie i powiêcenie Cmentarza Obroñców Lwowa, módlmy siê w intencji osób, które na czele ze p.
Józefem Bobrowskim przyczyni³y siê do realizacji tego wielkiego dzie³a. Polecaj¹c Bogu
wszystkich zmar³ych cz³onków Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, promy, aby b³ogos³awieñstwo
Bo¿e wspiera³o wszystkich, którzy przyczyniaj¹ siê do ratowania zabytków polskiej historii i kultury na Kresach. Ciebie prosimy...

8.

S³owa papie¿a Jana Paw³a II: Musicie od

siebie wymagaæ, choæby inni od was nie
wymagali.
Módlmy siê za nas samych, aby nigdy nie
zabrak³o wród nas ludzi mocnych wiar¹,
nadziej¹ i mi³oci¹, ofiarnie i szczerze kochaj¹cych sw¹ Ojczyznê. Promy za m³odzie¿,
aby na wzór Orl¹t nie ba³a siê podejmowaæ
trudu pracy nad sob¹, stroni¹c od wszystkiego, co rodzi siê z pokusy ³atwego ¿ycia, pychy, lenistwa i egoizmu. Ciebie prosimy...
Patrz relacja z obchodów 88. rocznicy
Obrony Lwowa na s. 57

W SPRAWIE JÊZYKA
POLSKIEGO W KOŒCIELE
List Grupy Wiernych Parafii
w. Antoniego we Lwowie
Ojciec Proboszcz
Parafii w. Antoniego we Lwowie
Aleksander Litwiniuk
Lwów, ul. £yczakowska 49a
Do wiadomoci:
Jego Eminencja ksi¹dz Kardyna³
Marian Jaworski
Lwów, ul. Winniczenki 1
Ojciec Prowincja³ zakonu Franciszkanów
Kraków, ul. Franciszkañska
Czcigodni Ojcowie,
Dla Polaków Lwowa spraw¹ niezwyk³ej wagi
jest zachowanie tradycji narodowych i mo¿liwoci
wyznawania wiary w jêzyku naszych przodków.
Dziêki determinacji i twardej postawie naszych
rodziców wiara przetrwa³a, nie zamkniêto wszystkich wi¹tyñ, a nawet zachowano ich substancjê
materialn¹. Parafianie Sanktuarium w. Antoniego oraz Polacy Lwowa s¹ zaniepokojeni sytuacj¹
spowodowan¹ wprowadzeniem liturgii w jêzyku
ukraiñskim zamiast istniej¹cej ju¿ o godzinie 18.00
mszy wiêtej po polsku.
W okresie ZSRR msze w. odprawiano 2 razy
w tygodniu i odbywa³o siê to w jêzyku polskim.
Nastêpnie uda³o siê wywalczyæ codzienne nabo¿eñstwa, równie¿ w jêzyku polskim. Obecnie czynione s¹ próby zabrania nam tego, co by³o utrzymywane z wielkim trudem i powiêceniem przez
wszystkie powojenne lata  mo¿noæ wyznawania
wiary i uprawiania kultu w swoim ojczystym jêzyku
polskim. Z uzyskaniem niepodleg³oci pojawi³y siê
rzymskokatolickie wspólnoty parafialne: rosyjska
i ukraiñska, które maj¹ nabo¿eñstwa w kociele
w. Antoniego. Ze wzglêdu na powszechnoæ Kocio³a katolickiego ze zrozumieniem przyjêlimy
ten fakt. Ka¿da mniejszoæ narodowa na Ukrainie,
równie¿ polska, ma zagwarantowane przez Konstytucjê prawo do pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym publicznie, w tym w miejscach uprawiania kultu religijnego. Teraz nasze prawo konstytucyjne staje siê coraz bardziej ograniczane pomimo
tego, ¿e ¿yjemy w Niepodleg³ej Ukrainie.
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Szczególnie drastyczne by³y niestosowne wypowiedzi po wyg³oszonych naukach rekolekcyjnych. Piêkne treci nauk zosta³y zniwelowane
przez niezrozumia³¹ postawê jêzykow¹ duszpasterzy. Publicznie jestemy oskar¿ani o wrog¹
postawê wobec naszych wspó³parafian. My, Polacy, traktujemy ich jak wspó³braci w wierze, aczkolwiek pragniemy, jak ka¿dy naród, zachowaæ czystoæ jêzyka liturgicznego dla ka¿dej narodowoci. Najbardziej dotkn¹³ nas fakt postawienia
pytania jêzykowego przed dzieæmi w wieku przedszkolnym i m³odszym szkolnym, pomijaj¹c opiniê
obecnych rodziców na spotkaniu rekolekcyjnym
w dniu 09.12.06 r. o godz. 12.00. Dzieci przysz³y
na rekolekcje w jêzyku polskim, a zmuszone by³y
do wys³uchania ich w jêzyku ukraiñskim. Rekolekcje adwentowe by³y zakoñczone oskar¿eniem Polaków o chêæ usuniêcia wiernych innych narodowoci z naszej parafii. Takie publiczne oskar¿anie
mija siê z prawd¹, jest bezpodstawne i szkodliwe
dla nas wszystkich przez eksponowanie nieistniej¹cego problemu w miejscu wiêtym. Zamiast zgody i pokoju w sercach parafian ró¿nych narodowoci zasiano zamêt w dniu 10.12.06 r. o godz. 18.00.
Nasza postawa jest tolerancyjna wobec potrzeb wprowadzenia odrêbnych godzin nabo¿eñstw w innych jêzykach. Wyra¿amy g³êbok¹
potrzebê wyznawania wiary w jêzyku polskim, który
jest zrozumia³y wszystkim wiernym. Pos³ugujemy
siê nim na co dzieñ. Jest to równie¿ wspania³a
mo¿liwoæ utrwalenia polszczyzny dla tych, którzy
j¹ zapominaj¹, b¹d tych, którzy chc¹ siê polskiego nauczyæ. Ukraiñski bowiem jest nam wszystkim dobrze znany jako jêzyk porozumiewania siê
we Lwowie i jêzyk urzêdowy. Jêzykiem modlitwy
jest jednak dla ka¿dego jêzyk ojczysty.
Bardzo nam zale¿y na utrzymaniu dotychczasowych godzin odprawiania mszy wiêtych w jêzyku polskim niezale¿nie od wprowadzanych dodatkowo mszy w innych jêzykach. Prosimy o utrzymanie status quo i odprawianie nabo¿eñstw po
polsku w dotychczas ustalonych godzinach.
Z uszanowaniem
Parafianie w. Antoniego i wierni Lwowa
Lwów, dnia 10.12.2006 r.
ul. Rylejewa 9/6
W za³¹czniku lista podpisów na 7 stronach
(Nasza Redakcja otrzyma³a odbitki 7 stron z 225 podpisami)
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Adolf Wis³owski

KRÓTKA HISTORIA
NISZCZENIA KRZY¯Y I FIGUR
W CZASACH KOMUNIZMU
Co widzia³em i s³ysza³em
od innych ludzi
W naszym ogrodzie przy ulicy Trakt Gliniañski 161 by³ du¿y, drewniany krzy¿ postawiony przez naszego dziadka Karola Kosteckiego. Zosta³ on postawiony na pami¹tkê lubu mojej mamy Marii Kosteckiej z Kazimierzem Wis³owskim w 1929 r. Krzy¿
zosta³ zniszczony w latach 60. pewnej nocy
przez komsomolców-traktorzystów. Ten
krzy¿ ju¿ przegni³ i ja go przywi¹za³em do
blisko stoj¹cych czereni, ¿eby nie upad³.
Traktorzyci zaczepili trosem (?) o krzy¿
i próbowali go zwaliæ. Ale przywi¹zany krzy¿
od razu siê nie podda³. £amali go kilkakrotnie, tak ¿e rano straszno by³o patrzeæ 
po³amane kawa³ki krzy¿a, po³amane, poobdzierane z kory drzewa. A z boku le¿a³a
figura Pana Jezusa. Znam nazwiska tych
traktorzystów, ale nie podam ich, bo rodziny
jeszcze ¿yj¹. Kilka albo kilkanacie miesiêcy póniej ci sami traktorzyci jechali do
Podborzec. Dobrze wypili, wjechali na brzeg
w¹wozu i traktor przewracaj¹c siê ich przygniót³. Kiedy by³ ich pogrzeb we wsi Podborce, choæ to du¿a wie, za ich trumnami
nikt nie poszed³. Ludzie stali na podwórzach
i mówili, ¿e to ci, co krzy¿e zwalali. I tak
jecha³y te czerwone trumny, partyjnych zas³u¿onych. Na tym samym miejscu postawi³em w swoim sadzie nowy krzy¿.
Na drodze z Lesienic do Winnik na kamiennym fundamencie sta³a figura Matki
Boskiej. Kiedy traktorzysta ora³ pole, to omija³ figurê, nie rusza³ jej. Przyjecha³ kierownik ko³chozu i kaza³ zwaliæ figurê. Traktorzysta odmówi³. Wtedy on sam siad³ do traktora i rozwali³ figurê. Matkê Bosk¹ kto zabra³, a kamienie fundamentu le¿a³y na skraju
drogi, bo rowu w tym miejscu nie by³o. Kilka
miesiêcy potem ten sam kierownik ko³chozu jecha³ tamtêdy; prêdko jecha³ i najecha³
na kamienie. Pobi³ auto i siebie. Ja wtedy
le¿a³em w szpitalu w Winnikach, gdzie przy-

wieli tego rannego ko³chonika. Krzycza³,
¿e to mu zrobi³a Matka Boska za to, ¿e on
j¹ zwali³. Nie wiem, co dalej siê z nim dzia³o,
bo go przewieli do szpitala dla partyjnych
dzia³aczy we Lwowie.
Naprzeciw fabryki tytoniu w Winnikach,
na rogu, sta³a du¿a figura Matki Boskiej, kilkumetrowej wysokoci. Komunistyczny dyrektor fabryki kaza³ tê figurê zwaliæ. Najpierw
robotnicy tylko nogi porozbijali i tak sta³a
jaki czas, a potem zburzyli j¹ w ca³oci.
Le¿a³em wtedy w szpitalu w Winnikach, bo
to by³ mój rejonowy szpital i leczy³em siê
z astmy bronchitowej. Le¿a³em tam kilka
miesiêcy i pewnego dnia przywieli tego dyrektora fabryki tytoniu. Nazywa³ siê Lebied,
a kierownik szpitala, Sordan, by³ jego dobrym znajomym (dlatego nie pojecha³ do
szpitala dla partyjnych). Amputowali mu nogi,
a on mówi³, ¿e pewnie to dlatego, ¿e kaza³
zburzyæ figurê Matki Boskiej.
We wsi Kaminopol (teraz Jampol) miêdzy Podborcami i Prusami sta³ krzy¿ misyjny. Nauczycielka-komsomo³ka chcia³a ten
krzy¿ publicznie por¹baæ. Siekiera polizgnê³a siê na jej nogi i tak siê skoñczylo niszczenie krzy¿a. Ale nie tylko krzy¿e i figury niszczono. Jednej nocy przy drodze zwalili dwa
anio³ki obok figury Matki Boskiej. Samej figury nie uda³o siê zniszczyæ, bo figura, kilkumetrowej wysokoci, by³a dobrze przymocowana. Próbowali rozmaitymi sposobami,
ale figury nie uda³o siê zburzyæ. Za to zwalili
porêcze schodów. Te kamienne bloki wa¿y³y po kilkaset kilogramów i by³y dobrze zacementowane, na ¿elaznych sztyftach. Figury w. Antoniego nie nie mogli zniszczyæ,
bo du¿a, wobec tego zniszczyli ¿elazne podpory podtrzymuj¹ce baldachim nad figur¹
w. Antoniego (patrz fot.). Zburzono krzy¿
misyjny, który sta³ przed kocio³em w. Antoniego. Krzy¿ by³ przegni³y, wiêc niedu¿o
si³y to kosztowalo komsomolców. Ko³o
dzwonnicy robili sobie pijackie orgie, tak ¿e
niebezpiecznie by³o chodziæ ko³o kocio³a
w. Antoniego. Rano trzeba by³o sprz¹taæ
szk³a, puszki po konserwach i mieci, ¿eby
unikn¹æ kary za brak czystoci. Stró¿ kocielny musia³ ju¿ w dzieñ w kociele czuwaæ, ¿eby go wieczorem nie napadli i kocio³a nie obrabowali.
Niszczenie krzy¿y i figur skoñczy³o siê
na kociele w. El¿biety przy ul. Gródeckiej
we Lwowie. Grupa komsomolców-alpinistów

zabi³a siê spadaj¹c z dachu, a krzy¿ trochê
siê skrzywi³. Jak opowiadali pobliscy mieszkañcy, taki skrzywiony krzy¿ pozosta³ przez
d³ugi czas.
Niektóre ze zburzonych krzy¿y le¿¹ do
dzi. Np. na szpitalu Caritasu przy ulicy £yczakowskiej zwalony krzy¿ le¿y na dachu.
Ko³o rzymskokatolickiej katedry lwowskiej sta³a kamienna rzeba Pana Jezusa
w grobie. By³a pozosta³oci¹ po cmentarzu, który tam siê kiedy znajdowa³. W³adze komunistyczne kaza³y ksiêdzu Jastrzembskiemu zabraæ rzebê. Ksi¹dz broni³ siê mówi¹c, ¿e nie on j¹ stawia³ i dlatego nie ma do niej prawa. W³adze zrobi³y to
same, usuwaj¹c rzebê. Po gorbaczowowskiej odwil¿y dyr. Wonicki z Lwowskiej
Galerii Obrazów zaproponowa³ zwrot rzeby Pana Jezusa za 350 dolarów. Proboszcz
katedry ksi¹dz Andrzej Baczyñski zgodzi³
siê i w ten sposób rzeba wróci³a na swoje
dawne miejsce, do grobu z rzebionego
kamienia ko³o katedry.
By³y i takie ciekawe przypadki: na bramie klasztoru Benedyktynek, w bok od Placu Strzeleckiego, znajdowa³o siê malowid³o
przedstawiaj¹ce w. Micha³a Archanio³a (jest
tam te¿ koció³ pod jego wezwaniem). I ten
obraz kazano zniszczyæ, ale robotnik, który
to robi³, przykry³ tylko malowid³o blach¹, któr¹
zamalowa³. Teraz, gdy zdjêto blachê, ukaza³o siê stare, nawet nie bardzo zniszczone
malowid³o. Tak zwykli ludzie robili co mogli,
aby ratowaæ co siê da³o wierz¹c, ¿e tak zawsze nie bêdzie. Chwa³a im za to.
Niszczono nie tylko krzy¿e i figury, ale
i zmar³ych bezczeszczono. Tak siê sta³o
z cia³em arcybiskupa Boles³awa Twardowskiego, pochowanym w kociele Matki Boskiej Ostrobramskiej na górnym £yczakowie. Koció³ powsta³ staraniem arcybiskupa.
Komunici zamienili wi¹tyniê w sk³ad ksi¹¿ek, ograbili trumnê, a cia³o arcybiskupa
w przecieradle zawieziono noc¹ do katedry
lwowskiej.
Zniszczono równie¿ krzy¿ misyjny, który
sta³ naprzeciw kocio³a Matki Boskiej Ostrobramskiej w Parku G³owackiego. Do dzi
nie ma tam nic. Sam widzia³em, jak figurê
Matki Boskiej, która sta³a w centrum schodów kocio³a, przewieziono do kocio³a Bernardynów. W³adze ukraiñskie nie chcia³y
stawiaæ z powrotem polskiej Matki Boskiej.
Postawili ukraiñsk¹, na Placu Mariackim.
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Czem¿e siê pokonferencji jest prof.
£ukasz Tomasz Sroka
chwaliæ zdo³asz, miaKazimierz Karolczak.
sto jedyne...  w ten
Pok³osiem tych miêprzewrotny sposób pydzynarodowych spotta³ przed laty Stanis³aw
kañ badaczy i mi³oniWasylewski w swojej
ków Lwowa s¹ publipracy pt. Lwów, wydakacje ksi¹¿kowe. Ju¿
nej w serii Cuda Polw 2004 roku, w trakcie
ski2. Próby odpowiepodsumowania sióddzi na to pytanie pomej konferencji, profedejmuj¹ siê kolejne
sor Feliks Kiryk powiepokolenia historyków,
dzia³, i¿: Nie jest mo¿w tym tak¿e krakowliwe napisanie obecnie
skich, wród nich czyli historycy z Akademii solidnej historii Lwowa
wa¿ne miejsce zaj- Pedagogicznej w Krakowie i Galicji, która uwzglêdmuj¹ pracownicy nania³aby stanowiska
badaj¹ Lwów1
ukowi Akademii Pestrony polskiej i ukradagogicznej. Opisuj¹
iñskiej, bez siêgniêcia
zagadnienia, które s¹ im najbli¿sze; w ten do publikacji bêd¹cych dorobkiem tych konsposób odkrywamy ¿ycie kulturalne i nauko- ferencji. Do naukowców zwi¹zanych z Akawe Lwowa, tamtejszego duchowieñstwa, zie- demi¹ Pedagogiczn¹ w Krakowie, którzy domiañstwa, ¯ydów, etc. Dziêki temu dosko- tychczas wyg³osili swoje referaty i opublikonale wiemy, czym Lwów mo¿e siê pochwaliæ, wali teksty na ³amach tomów Lwów. Miastoa istotnie jest czym.
spo³eczeñstwo-kultura, nale¿¹6: Piotr Borek,
Wród najlepiej opracowanych tematów Józef Brynkus, Jacek Chrobaczyñski, Józef
znajduj¹ siê ¿ycie oraz aktywnoæ spo³ecz- Hampel, Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk,
na i gospodarcza ziemian we Lwowie. Jest Henryka Kramarz, Czes³aw Michalski, Czeto zas³ug¹ przede wszystkim profesora Ka- s³aw Nowarski, Bo¿ena Popio³ek, £ukasz Tozimierza Karolczaka i jego prac, m.in.: Dzie- masz Sroka, Micha³ liwa i Piotr Trojañski.
Akademia Pedagogiczna jest równie¿
duszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka (Kraków 2001) oraz Ziemianin wspó³organizatorem konferencji z cyklu:
w miecie. Lwowskie siedziby arystokracji Ksi¹¿ki, czasopisma i biblioteki Krakowa
galicyjskiej3. Historykowi literatury Piotrowi i Lwowa XIX i XX wieku.
Borkowi zawdziêczamy prace zwi¹zane
Sukcesy wydawnicze naszych naukowz histori¹ i literatur¹, np. Ukraina w staropol- ców oparte s¹ na rozleg³ych, wieloletnich
skich diariuszach i pamiêtnikach. Bohatero- badaniach archiwalnych w licznych archiwach
wie, fortece, tradycja (Kraków 2001) i Sa- i bibliotekach, rozsianych od Kórnika, przez
muel Kazimierz Kuszewicz  lwowianin Wroc³aw, Kraków a¿ po Lwów. W Grodzie
z wyboru4. On tak¿e opracowa³ Dyjaryjusz Lwa prowadz¹ (b¹d prowadzili) swoje bawziêtego Lwowa przez króla szwedzkiego dania m.in.: Piotr Borek, Józef Hampel, FeKarola XII die 6 mensis Septembris anno liks Kiryk, Kazimierz Karolczak, Henryka Kra1704, autorstwa Jana Tomasza Józefowi- marz i £ukasz Tomasz Sroka. Podczas swocza (Kraków 2003). Efektem wieloletnich ich pobytów nie tylko wykonywali kwerendy
skrupulatnych badañ archiwalnych s¹ pra- archiwalne, ale tak¿e wystêpowali z referace Henryki Kramarz  zaliczaj¹ siê do nich: tami (np. w 1991 roku wyg³osili swoje referaSamorz¹d Lwowa w czasie pierwszej wojny ty: Henryka Kramarz ¯ycie codzienne Lwowiatowej i jego rola w ¿yciu miasta (Kra- wa w czasie pierwszej wojny wiatowej, Jóków 1994) oraz Ks. Jan Badeni (18581899) zef Hampel Procesy radykalizacji wsi ma³ow ¿yciu i na ³amach prasy5.
polskiej w latach II Rzeczypospolitej i Henryk
Od 1992 roku co dwa lata odbywaj¹ siê Kotarski Prace nad atlasem historyczno-wojkonferencje naukowe z cyklu: Lwów. Miasto skowym ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI
 spo³eczeñstwo  kultura; w roku 2006 we XVIII wieku). W ramach wymiany naukowej
Lwowie mia³a miejsce ósma konferencja. pomiêdzy Akademi¹ Pedagogiczn¹ w KraJednym z twórców i sta³ych organizatorów kowie a Uniwersytetem Lwowskim referaty
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wyg³osili równie¿ Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk i Henryk ¯aliñski. Oprócz tego organizowane s¹ ró¿ne, bardziej lub mniej formalne, panele dyskusyjne z udzia³em miejscowych uczonych: starszych i dowiadczonych oraz m³odych, dopiero co wkraczaj¹cych
na forum nauki. Tym inicjatywom zawdziêczamy nie tylko wspomniany ju¿ wczeniej
cykl konferencji, ale tak¿e prze³amywanie
barier i liczne przyjanie. To z kolei prze³o¿y³o siê na nawi¹zanie oficjalnej wspó³pracy
Akademii Pedagogicznej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej z Uniwersytetem
Lwowskim im. Iwana Franki. Profesor Kazimierz Karolczak sta³ siê opiekunem m³odych
historyków ukraiñskich odbywaj¹cych sta¿e
naukowe w Krakowie.
Jest jeszcze jeden cz³owiek, którego nie
sposób pomin¹æ w niniejszym artykule. Za
jego spraw¹ moglimy poznaæ lwowskie
obyczaje intelektualne, kulturalne i towarzyskie  to profesor Marian Tyrowicz (1901
1989). Od urodzenia zwi¹zany ze Lwowem,
w 1925 r. ukoñczy³ tamtejszy Uniwersytet
Jana Kazimierza. W 1955 roku podj¹³ pracê
w ówczesnej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pozostawi³ po sobie szereg
materia³ów ród³owych i publikacji na temat
Lwowa, m.in. Wspomnienia o ¿yciu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 191819397.
Bibliografiê prac prof. Mariana Tyrowicza
mo¿na znaleæ w wydawnictwach: Z dziejów polskich ruchów spo³ecznych w XIX
wieku. Studia-Szkice-Odczyty (Warszawa
1965), Z dziejów Polski XIX i XX wieku (Kraków 1978) oraz Studia z dziejów Ma³opolski
w XIX i XX wieku (Kraków 1992)8. Lwowski
akcent wyst¹pi³ równie¿ w ¿yciu profesora
Adama Przybosia (19061990), który przez

pewien czas pe³ni³ funkcjê nauczyciela prywatnego w domu hr. Micha³a Baworowskiego we Lwowie. Od 1950 r. zwi¹za³ siê
z WSP w Krakowie9.
Lwów urzeka kolejne pokolenia historyków krakowskich. Trudno siê temu dziwiæ,
wszak w tym miecie wszystko jest piêkne.
Najpiêkniejsza naturalnie jest historia, ale
odpowiadaj¹c na pytanie Stanis³awa Wasylewskiego mo¿na dodaæ, ¿e Lwów mo¿e siê
równie¿ pochwaliæ piêkn¹ architektur¹, uroczymi kawiarniami, pyszn¹ kaw¹ i niepowtarzalnym barszczem. Niniejsze fakty
zgodne s¹ z tym, co przed I wojn¹ wiatow¹
pisa³ o miecie prof. Strzygowski: Wedle powszechnego mniemania Lwów jest miastem
nudnem, rozci¹gniêtym na p³aszczynie, pod³ug szablonu krzy¿uj¹cych siê systematycznie ulic, ot co jak gdyby Mannheim. Urzêdnicy, wojsko, emeryci, a wszystko to ugarnirowane ponadto polskimi ¿ydami; có¿ w tem
ciekawego?10. Jestem prawie przekonany,
¿e sami Lwowianie s¹dz¹ podobnie o swym
miecie. A przecie¿ mieszkaj¹ oni w prawdziwym raju! Gdyby Lwów mia³ rzekê, nale¿a³by do najpiêkniejszych miast na wiecie...
Jest jednak miastem nie tylko piêknym, lecz
 w porównaniu z Krakowem  posiada
w³asn¹, odrêbn¹ fizjonomiê, a to dziêki czynnikom, które od razu zwracaj¹ uwagê przybysza, ¿e dotar³ do granic zachodnioeuropejskiej kultury.
Lwów naturalnie nigdy nie by³ i nie jest
nudny, co powiadczaj¹ chocia¿by powtarzane do dnia dzisiejszego lwowskie piosenki i skecze pochodz¹ce z repertuaru tamtejszych kabaretów. Mimo to nie ma nic lepszego, jak samemu siê o tym wszystkim
przekonaæ.

Widok panoramiczny Lwowa znad Góry Piaskowej
(lata miêdzywojenne, wg O. Czerner, Lwów na
dawnej rycinie i planie)
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PRZYPISY
1 Artyku³ dedykujê Profesorowi Kazimierzowi Karolczakowi, który zainspirowa³ mnie do podjêcia badañ naukowych powiêconych historii
Lwowa.
2 Reprint wydano we Wroc³awiu w 1990 r.
3 Praca opublikowana w: Annales Academiae
Paedagogicae Cracoviensis 21. Studia Historica III, Ksiêga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, pod red. A. Jureczki, F. Leniaka,
Z. Nogi, Kraków 2004, s. 395404.
4 Praca opublikowana w: Lwów. Miasto-spo³eczeñstwo-kultura, t. V: Ludzie Lwowa, Studia
z dziejów Lwowa pod red. K. Karolczaka, Kraków 2005, s. 1136.
5 Praca opublikowana w: Ibidem, s. 159171.
6 Najnowszy tom, zawieraj¹cy referaty wyg³oszone podczas VIII Konferencji, jest aktualnie
przygotowywany do druku we Lwowie.
7 Praca wydana we Wroc³awiu w 1991 r.,
z przedmow¹ Juliana Malanki. Zob. Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im.
Komisji Edukacji Narodowej 19462006, pod
red. J. Hampla, F. Kiryka, I. Pietrzkiewicz,
Kraków 2006, s. 584585.
8 Na podst. J. Hampel, Bibliografia prac prof. Mariana Tyrowicza za lata 19771989, [w:] Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krakowie, Prace Historyczne XIII:
Studia z dziejów Ma³opolski w XIX i XX wieku,
pod red. L. Mroczki, Kraków 1992, s. 275.
9 Zob. Leksykon..., op. cit., s. 462463.
10 Cyt. za. S. Wasylewski, Lwów, Wroc³aw 1990,
s. 10.
£UKASZ TOMASZ SROKA, ur. 1979 w Skawinie.
Absolwent studiów historycznych w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, tam¿e doktorat. Uczeñ
prof. K. Karolczaka. Nauczyciel akademicki w Katedrze Historii XIX w. w Instytucie Historii AP.
Prowadzi badania na temat Rady m. Lwowa
w okresie autonomii galicyjskiej.

Zadanie dla
lwowian i nie tylko
W Krakowie powsta³a niezwykle interesuj¹ca inicjatywa, odnosz¹ca siê oczywicie do
tego miasta, jednak w a r t a p r z e j ê c i a tak¿e przez rodowisko lwowskich i w ogóle
wschodnioma³opolskich ekspatriantów. O co
chodzi?
Otó¿ rozpisano tu konkurs, którego celem
jest wy³onienie rodzin najd³u¿ej mieszkaj¹cych
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NASZE MIASTA
W XVII WIEKU
Przedstawiony ni¿ej artyku³ ukaza³ siê
w Gazecie Lwowskiej w 1943 roku, a otrzymalimy go od Pana dra Tadeusza Krzy¿ewskiego. Nosi³ tam tytu³ Miasta galicyjskie
przed 300 laty. Teraz by³oby to ju¿ ponad
360 lat, a nazwy Ma³opolska Wschodnia 
zamiast Galicja, Distrikt Galizien  w latach okupacyjnych stosowaæ siê nie da³o.
Pan Ulryk von Werdum, pochodz¹cy z fryzyjskiego szlacheckiego rodu, wychowanek
uniwersytetu w Heidelbergu, w latach 1670
1672 podró¿uje po ziemiach le¿¹cych miêdzy Ba³tykiem i Dnieprem. W pamiêtnikach
swoich sporo miejsca powiêca terenowi
obecnego dystryktu Galizien. W opisie miast,
które przeje¿d¿a³, widzia³ wszêdzie ruinê,
lady spustoszeñ po najazdach wschodniej
nawa³y. Jest w tym pewna analogia do
wspó³czesnoci, do tego, co w inny sposób
ten sam kraj ucierpia³ za czasów bolszewickiej inwazji. Ciekawie bêdzie przyjrzeæ siê
kilku celniejszym miastom dystryktu Galizien
w ich obrazie z drugiej po³owy XVII wieku.
W tym celu wyjmujemy kilka miejsc z Werdumowskiego diariusza podró¿y:
Brze¿any. Miasto to nale¿y do chor. koronnego Sieniawskiego. Jest to jego zwyk³a
rezydencja. Le¿y pomiêdzy pagórkami nad
wielkim jeziorem. Wa³y z ziemi i fosa otaczaj¹
je. W Brze¿anach s¹ trzy polskie kocio³y:
fara, wielka i dobrze zbudowana, koció³ w.
w swoim miecie. ¯yj¹cy potomkowie powinni
wskazaæ najdawniejsze wzmianki lub dokumenty
o swoich przodkach, ¿yj¹cych tu z pokolenia na
pokolenie. Zalecono im zwrócenie uwagi na archiwa macierzystych parafii (metryki chrztów, lubów, pogrzebów i sporz¹dzenie genelogii a¿ do
wspó³czesnej generacji. Nb. zdziwi³o nas, ¿e
wród nades³anych ju¿ prac, dokumentuj¹cych
zamieszkanie w Krakowie, niektórym uda³o siê
dotrzeæ do po³owy XIX wieku, jest tak¿e praca
zahaczaj¹ca o 2. po³owê XVIII wieku... Bylimy
przekonani, ¿e krakowianie wyka¿¹ obecnoæ
swoich rodzin co najmniej od XVIXVII wieku.

Ratusz w Buczaczu

Miko³aja na najwy¿szym wzgórzu w miecie
i koció³ zamkowy, wszystkie trzy z kamienia. Rusini, czyli Grecy, maj¹ cztery kocio³y,
dwa z kamienia i dwa z drzewa. Warowna
sytuacja i walecznoæ mieszkañców broni³y
miasta nawet za czasów oblê¿enia Podhajec. Tatarów pobito, ile razy siê tu pokazali.
Halicz. Jest to starostwo. Starost¹ jest teraz Andrzej Potocki, wojewoda i genera³ kijowski, który tu zamek niedawno kaza³ obwarowaæ kszta³tem trójgraniastym. Le¿y on zreszt¹ i z natury na korzystnym wywy¿szeniu.
Podhajce. Jest to liczne miasto na równinie nad jeziorem po³o¿one. Du¿e i doæ
dobrze zbudowane z kilku ruskimi i jednym
polskim kocio³em, jako i jednym dla Ormian, których tutaj wiêcej mieszka ni¿ ¯ydów. Zamek otacza kamienny mur z wie¿ami doæ znacznej objêtoci. Miasto to nale¿y do pana Koniecpolskiego, kuzyna króla Micha³a. W ostatnich latach nabra³o ono
wielkiej s³awy, kiedy w roku 1665 tatarski
chan osobicie z wiêcej ni¿ 100 000 ludzi
wielkiego hetmana polnego Jana Sobieskiego wraz z siedmiu lub omiu tysi¹cami ludzi
w miecie tym oblega³; ale nie móg³ mu nic
zrobiæ, lecz musia³ mu ofiarowaæ pokój i po
zawarciu jego odejæ.

zamierza³ jeszcze
kazaæ wy³o¿yæ fosy
i zaopatrzyæ je w
zewnêtrzne fortyfikacje. G³ówna linia
bastionów ma 150
stóp d³ugoci. Pan
Francois Corassini
z Awinionu, podpu³kownik w pieszej gwardii wojewody, zbudowa³ te
fortyfikacje. W miecie znajduje siê
polski koció³, ale
tylko z drzewa,
w którym tak d³ugo
odprawia siê nabo¿eñstwo, dopóki nie bêdzie zupe³nie wykoñczony piêkny koció³ z kamieni. Ju¿ doæ
zaawansowany. Ormianie i Rusini, czyli
Grecy, maj¹ tak¿e po jednym kociele. Wojewoda za³o¿y³ tu tak¿e wysok¹ szko³ê z piêciu profesorami. Zamek, w którym on sam
teraz mieszka, jest tak¿e tylko z drzewa,
lecz ju¿ zwieziono belki, ceg³y i p³yty kamienne dla drugiego zamku o ciê¿kiej budowie, który ma stan¹æ w po³udniowo-wschodnim k¹cie miasta. Miasto ma trzy
bramy z kamienia zbudowane: na jednej
z nich widnieje pó³ksiê¿yc.

Stanis³awów. Miasto to dopiero przed
dziesiêciu laty z gruntu na nowo zbudowa³
wojewoda kijowski Andrzej Potocki i nazwa³
je pod³ug imienia swego syna, teraz dwunastoletniego panicza, któremu na imiê Stanis³aw. Fortyfikacja sk³ada siê z szeciu regularnych baszt z ziemi z palisadami z do³u,
zrobionymi z ca³ych dêbów. Wojewoda

Tarnopol. Jest to miasto dziedziczne
pana Koniecpolskiego, starosty doliñskiego.
Le¿y na stoku spadzistego pagórka. Z trzech
stron otacza je wielkie jezioro i szerokie moczary. Czwarta strona jest obwarowana, ma
doæ szerok¹ fosê z wyk³adanym wa³em
i dwiema grubymi wie¿ami na rogach, jak

A przecie¿ my, lwowianie z dziada-pradziada, choæ w wiêkszoci nie ¿yjemy w rodzinnym
miecie, tak¿e potrafimy wykazaæ siê w wielu
wypadkach parowiekow¹ ci¹g³oci¹, choæ gorzej
z dokumentami, rzadko te¿ mamy dostêp do archiwów parafialnych. Mamy za to rodzinn¹ pamiêæ oraz literaturê, i to nieraz daleko wstecz
poza po³owê XVIII wieku. Wemy np. rodzinê
Longchamps, która przyby³a z Francji na prze³omie XVII/XVIII w., spolszczy³a siê szybko i gruntownie, walczy³a w naszych powstaniach i a¿ do
ekspatriacji mieszka³a we Lwowie, a teraz ¿yje
w kiku miastach RP. Podobnie rodziny Stroñ-

skich, Mozerów, Jaworskich czy hr. Bielskich.
I sporo innych.
Apelujemy przeto do Czytelników, ich rodzin
i znajomych, by podjêli trud udokumentowania
swej wielopokoleniowej lwowskoci i nades³anie do naszej redakcji. Podobnie ze Stanis³awowa, Tarnopola, Ko³omyi, Sambora czy ¯ó³kwi,
i tak dalej. Mo¿na spisaæ rodzinne przekazy,
wskazaæ odpowiedni¹ literaturê lub skserowaæ
posiadane dokumenty. Materia³y te wzbogac¹
przy okazji Archiwum Wschodnich Ma³opolan.
O rodzinach tych bêdziemy pisaæ. Przecie¿
nie jestem gorsi od krakowian!
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Jerzy Duda

i Polaków na tych ziemiach,
a prof. Nicieja z benedyktyñsk¹
cierpliwoci¹ i wnikliwoci¹ odnotowywa³ najdrobniejsze nawet
lady polskiej obecnoci na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, rozmawia³ z Polakami
tam zamieszka³ymi, odnajdywa³
zapomniane groby i to, o czym nie uda³o siê
powiedzieæ w filmie, zapisa³ w wie¿o wydanej ksi¹¿ce Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie**.

TWIERDZE KRESOWE
RZECZYPOSPOLITEJ
W marcu 06 w Muzeum Diecezjalnym
w Opolu mia³ miejsce przedpremierowy pokaz czterech  sporód dziesiêciu  odcinków dokumentalnego serialu Per³y architektury kresowej wed³ug scenariusza Jerzego
Janickiego, z komentarzem historycznym
prof. Stanis³awa S³awomira Niciei*, autora
pomnikowych dzie³ o lwowskich nekropoliach. Wyprawa dwóch znakomitych znawców tematyki kresowej wiod³a przez wiête
miasta Polaków, do których wci¹¿ pielgrzymuj¹ w poszukiwaniu narodowych tropów,
te miasta to (w uk³adzie alfabetycznym): Brze¿any, Buczacz, Chocim, Jaz³owiec, Kamieniec Podolski, Okopy wiêtej Trójcy, Olesko,
Podhorce, Trembowla, Zbara¿, ¯ó³kiew. Ka¿da z tych miejscowoci to jednoczenie tytu³
kolejnego odcinka serialu emitowanego aktualnie przez pierwszy program Telewizji Polskiej. Operator Henryk Janas zapisywa³
okiem kamery filmowej obrazy monumentalnych budowli, wiadectwo wielkoci Polski
i jedn¹ w rodku, która jest zarazem bram¹.
Zamek wznosi siê na pó³nocnym zachodzie
od miasta, w samym rodka jeziora, ma
wielkie ciê¿kie zabudowanie z kamienia
w³oskim sposobem, którego mury i wie¿e
na zachodzie i po³udniu broni¹ tak¿e zamku tam, gdzie siê jezioro ci¹gnie naoko³o.
Polacy maj¹ tu wielki kamienny koció³
w miecie, Rusini trzy. Na wschodzie miasta po prawej rêce od wschodu le¿y tak¿e
du¿e przedmiecie, w którym znajduje siê
koció³ polski.
¯ó³kiew. Jest to rednie miasto, maj¹ce
wraz z zamkiem doæ gruby i wysoki mur na
okó³. Przedmiecia otaczaj¹ drewniane poprzeczne czêstoko³y. Miejscowoæ tê odziedziczy³ wielki hetman Sobieski po matce
z rodu ¯ó³kiewskich. Za³o¿y³a ona tu klasztor Dominikanów z ³adnym kocio³em. Parafialny koció³ polski le¿y w pobli¿u zamku,
jest zbudowany z kamienia doæ dobrze.
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Promocja ksi¹¿ki mia³a miejsce 15 listopada
2006 roku równie¿ w opolskim Muzeum Diecezjalnym. O tym, jak bardzo by³a oczekiwana,
wiadczy³a wype³niona do ostatnich granic wielka aula. Wprowadzaj¹c zebranych w rytm profesorskiego dzie³a dr Adam Wierciñski powiedzia³:
...Chodzi o przekaz wartoci umo¿liwiaj¹cych dialog miêdzy pokoleniami, dialog przez lata utrudniany; przemilczano tyle obszarów, wyja³owiono
historiê. W ulotnej pamiêci by³o wiêcej prawdy
o niedawnej przesz³oci ni¿ w wielu uczonych
ksiêgach... Co ocaliæ od zapomnienia ze wiata,
który nieub³aganie odchodzi w przesz³oæ, jeszcze ¿ywy, pe³en barw, smaków i zapachów we
wspomnieniach najstarszych, ju¿ baniowy i daleki dla wnuków, jeszcze mo¿liwy do odtworzenia
przez historyków... A autor ksi¹¿ki mówi¹c o niej
doda³: ... Mo¿na j¹ traktowaæ jako rozbudowany
komentarz do emitowanego serialu dokumental-

Z³oczów. Z³oczów ma d³ugie przedmiecie z drewnianych domków pomiêdzy pagórkiem i naprzeciw le¿¹cym jeziorem w stronie
pó³nocno-wschodniej. Miasto z drewnianych
domów z³o¿one, jest wcale zgrabnie zbudowane oko³o czworobocznego rynku i przewa¿nie zamieszka³e przez ¯ydów, których
mnóstwo na ca³ym Podolu i Rusi. Na wschód
od miasta le¿y zamek na wysokim pagórku
dobrze obwarowany wa³em z ziemi i bastionami z p³yt kamiennych wraz z wy³o¿on¹ fos¹.
Miasto i zamek nale¿¹ do wielkiego hetmana
i marsza³ka koronnego Jana Sobieskiego.
Wybralimy co wiêksze czerwonoruskie
miasta le¿¹ce na szlaku podró¿y Werduma,
który jednako te¿ zwraca³ w swej drodze
uwagê na pomniejsze miejscowoci; zapiski o tym stanowi¹ cenny materia³ do poznania tej historycznie wa¿nej ziemi, wielowiekowej ustawicznej widowni zmagañ siê
Wschodu z Zachodem.

W porównaniu do serialu ksi¹¿ka zosta³a wzbogacona o rozdzia³ powiêcony Krzemieñcowi. O tym, ¿e ksi¹¿ka ma charakter
popularnonaukowy, wiadczy piêkny styl,
czyta siê j¹ przys³owiowym jednym tchem
i nie sposób przerwaæ lektury przed jej zakoñczeniem. To zas³uga talentu literackiego
autora. Ale jednoczenie zawarte w niej treci zosta³y oparte na bogatej kwerendzie
ród³owej  wiadczy o tym ponad 300 przypisów, a w tekcie mowa o prawie 1300
osobach w ró¿ny sposób z Kresami Wschodnimi zwi¹zanych. S³owem, wa¿ne informacje historyczne zosta³y przetworzone w fascynuj¹c¹ opowieæ. Przyk³adem mo¿e byæ
postaæ Miko³aja Bazylego Potockiego (1706
1782), tego, który w Buczaczu wzniós³ barokowy koció³ Matki Boskiej Szkaplerznej,
gdzie nad wejciem do wi¹tyni pyszni siê
z³otymi literami wybita inskrypcja: DOM.
Chc¹c Potockich Pilawa mieæ trzy krzy¿e
ca³e, Dom Krzy¿owy na Bosk¹ ufundowa³
chwa³ê. A.D. 1763. Jest to aluzja do pochodz¹cego z 1385 r. herbu Potockich  Pilawa, przedstawiaj¹cego na kartuszu krzy¿
z dwoma pe³nymi i jednym po³ówkowym ramieniem. By³ Miko³aj Bazyli Potocki jednym
z najbogatszych polskich arystokratów,
prawdziwym królewi¹tkiem, ale tam, gdzie
siê pojawia³, by³y gwa³t, przemoc, krew
i zgorszenie. Oddajmy zreszt¹ g³os prof. S.S.
Niciei: ... Po tym, jak siê unurza³ w rozpucie, mia³ ogromn¹ potrzebê ukorzenia siê
przed Bogiem i w ramach pokuty budowa³
kocio³y, miêdzy innymi w Horodence, Tymienicy, Podkamieniu, Buczaczu. Gdy nie
dostawa³ rozgrzeszenia, zmienia³ wiarê,
przechodzi³ na obrz¹dek ormiañski, unicki...
Jedn¹ z najwiêkszych jego inwestycji by³
zespó³ cerkiewno-klasztorny w Poczajowie.
Na tê potê¿n¹ wi¹tyniê, która do dzi jest
per³¹ architektury na Wo³yniu, przekaza³
ponad dwa miliony z³otych polskich....
Na promocji ksi¹¿ki w sposób szczególny uhonorowano ksiêdza infu³ata Ludwika
Rutynê, dziekana buczacko-czortkowskiego,
legendarnego kap³ana, który wspania³y buczacki koció³ podwign¹³ z ruin. Ksi¹dz

infu³at jest jednym z bohaterów rozdzia³u
powiêconego Buczaczowi.
Fascynuj¹cych opowieci jest w ksi¹¿ce
moc, niektóre dotycz¹ czasów najnowszych
 tak¹ s¹ tragiczne dzieje Marsza³ka Polski
Edwarda Rydza-mig³ego, rodem z Brze¿an.
Po mistrzowsku wi¹¿e autor czasy legendarne z dniem dzisiejszym. Przyk³adem mo¿e
byæ rozdzia³ Trembowla, które to miasto
w historii Polski nierozerwalnie zwi¹zane jest
z nazwiskiem Zofii Chrzanowskiej, niez³omnej obroñczyni grodu przed najazdem tureckim. Sta³a siê ona natchnieniem malarzy,
poetów, pisarzy. Swoje dzie³a powiêcili jej
wybitni twórcy, m.in. malarze  Franciszek
Smuglewicz, Andrzej Oleszczyñski, Aleksander Lesser. Wa¿n¹ rolê w tworzeniu legendy
o bohaterskiej obroñczyni grodu odegrali
równie¿ pisarze, m.in. Adam Dunin-Borkowski, Leon Siemieñski, Micha³ Asanka-Japo³t,
Stanis³aw Witkiewicz, Adolf Nowaczyñski.
Barwn¹, ogromnie dla Trembowli zas³u¿on¹
postaci¹ by³ miejscowy proboszcz ksi¹dz Walenty Pucha³a, który jako prezes Towarzystwa
Szko³y Ludowej zak³ada³ bursy, ochronki,
szpitale, a w 1930 roku zosta³ burmistrzem
miasta, w piêæ lat póniej za przy ogólnym
aplauzie zosta³ senatorem Rzeczypospolitej
z województwa tarnopolskiego. Wyzwala³ aktywnoæ ludzk¹, mia³ niespo¿yt¹ energiê, doprowadzi³ do prawdziwego rozkwitu swoj¹
miejscowoæ. Z miastem tym zwi¹zana jest
równie¿ postaæ wybitnego genera³a, dowódcy wielkich formacji wojskowych Armii Polskiej na Zachodzie w okresie II wojny wiatowej, wyzwoliciela Bolonii  Klemensa Rudnickiego, jedynego dowódcy polskiego 
sporód przebywaj¹cych po 1939 roku w wiêzieniach sowieckich  który dost¹pi³ w¹tpliwego zaszczytu rozmowy z szefem NKWD
£awrientijem Beri¹.
O tej ksi¹¿ce mo¿na rozprawiaæ i rozmawiaæ bez koñca, zdaniem autora nadaje
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Jeden z sarkofagów z kaplicy Sieniawskich
kocio³a zamkowego w Brze¿anach,
obecnie w Krakowie na Wawelu.

nego. I st¹d jej zamierzona niejednorodnoæ, gdy¿
nie zamierza³em pisaæ tylko o ruinach niegdy
s³awnych i piêknych zamków, ale równie¿ o ludziach, którzy z tymi miejscami i okolicami byli
zwi¹zani swymi biografiami i czynami. Historiê
bowiem tworz¹ ludzie...

siê ona do czytania na ró¿ne sposoby, bo:
... W dzisiejszych czasach trudno przeczytaæ co od deski do deski. Dlatego znalaz³em wspó³czesny klucz, mo¿na moj¹ ksi¹¿kê czytaæ wyrywkowymi ródtytu³ami...
Oczywicie, ¿e mo¿na, ale ci, dla których
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej s¹ spraw¹ najwiêtsz¹, przeczytaj¹ j¹ od pierwszej
do ostatniej strony, przez noc, nie ustaj¹c
w lekturze. A potem po tê ksi¹¿kê siêgn¹
jeszcze wiele, wiele razy. Bo w procesie nostalgicznego po¿egnania z Kresami Wschodnimi Rzeczypospolitej dzie³o to s³u¿yæ bêdzie zarówno tym, którzy obraz Kresów nosz¹ w sercu, ale te¿ i tym pokoleniom Polaków, dla których Podole i Wo³yñ bêd¹ ju¿
tylko wartoci¹ historyczn¹.
*

Prof. dr hab. Stanis³aw S³awomir Nicieja jest
rektorem Uniwersytetu Opolskiego.
** Patrz dzia³ Nowe ksi¹¿ki w tym numerze.

APEL

JERZY DUDA, ur. 1936 w Brodach. Absolwent
AGH w Krakowie, in¿ynier metalurg. Pracowa³
w hutach na Górnym l¹sku oraz w szkolnictwie
zawodowym; 198591 wicekurator owiaty i wychowania w Opolu; obecnie na emeryturze. Autor
wielu prac z historii owiaty, m.in. 6-tomowego
S³ownika biograficznego nauczycieli l¹ska Opolskiego.

Instytut Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu  Oddzia³owa Komisja cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prowadzi ledztwo dotycz¹ce dopuszczenia siê przez nacjonalistów ukraiñskich
w latach 193945 na terenie dawnych
województw: l w o w s k i e g o, t a r n o polskiego i stanis³awowskieg o zbrodni ludobójstwa na obywatelach
polskich w celu wyniszczenia w czêci
polskiej grupy narodowej.
W zwi¹zku z powy¿szym apelujemy
o telefoniczny wzglêdnie listowny kontakt
z wroc³awsk¹ Komisj¹ by³ych mieszkañców wskazanych województw, pokrzywdzonych opisanymi na wstêpie zbrodniami
lub maj¹cych istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przes³uchano.
Oddzia³owa Komisja ZpNP we Wroc³awiu mieci siê przy ul. So³tysowickiej 23, tel. (071) 326-76-31, 326-76-32.
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Piotr Marek Stañski

KURTYNY
SIEMIRADZKIEGO
KRAKOWSKA
I LWOWSKA
ocz¹tkowo o malowanej kurtynie dla
wznoszonego w³anie nowego teatru
w Krakowie rozstrzygn¹æ mia³ rozpisany
w lutym 1892 konkurs, w którym mogli wzi¹æ
udzia³ wy³¹cznie artyci narodowoci polskiej. Du¿e nadzieje wi¹zali z nim Józef
Mehoffer i Stanis³aw Wyspiañski, przebywaj¹cy naonczas w Pary¿u i stamt¹d nadsy³aj¹cy swoje projekty. Pierwszy nawi¹za³ do
realnego usytuowania teatru w topografii
miasta, z kulisami wychodz¹cymi na Planty
i otwieraj¹c¹ siê perspektywê ulicy Lubicz.
Na scenie za umieci³ jej ówczesnych luminarzy w osobach m.in. Antoniny Hoffmanowej, Heleny Modrzejewskiej i Wincentego Rapackiego. Drugi dawa³ upust swym
fascynacjom legendarnym, pras³owiañskim
zaraniem dziejów Polski, odwo³uj¹c siê przy
tym do zak³adanych zbie¿noci tych wyobra¿eñ z mitologi¹ greck¹. Ta ostatnia pojawi³a
siê wprost w pracy Janiny Boguckiej, wraz
z Tomaszem Lisiewiczem, uhonorowanej ex
aequo dwiema równorzêdnymi nagrodami.
Nie mia³o to jednak wiêkszego znaczenia,
albowiem jak to nieraz w Krakowie bywa³o,
zignorowano werdykt s¹du konkursowego i
o wykonanie kurtyny zwrócono siê ostatecznie do zamieszka³ego w Rzymie Henryka
Siemiradzkiego. Sk¹din¹d z dzisiejszej perspektywy by³o to rozwi¹zanie nad wyraz
szczêliwe, gdy¿ akademickie p³ótno tego
ostatniego o wiele hardziej przystaje do historyzuj¹cej architektury Zawiejskiego ni¿
modernistyczne wizje Mehoffera i Wyspiañskiego, które by siê z ni¹ k³óci³y w równym
stopniu jak powsta³a zgo³a pó³ wieku póniej malarska dekoracja Chagalla plafonu
paryskiej opery Garniera.
Kurtyna Siemiradzkiego zawis³a w pó³
roku po inauguracji| nowego budynku,
w kwietniu 1894. Dla komisji teatralnej Rady
Miejskiej opuszczono j¹ 13 tego¿ miesi¹ca,
a 5 dni póniej dla publicznoci przed spek-
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Kraków

taklem Chwasta Józefa Bliziñskiego. Stanowi¹ce jej treæ wyobra¿enia alegoryczne
ukazane zosta³y na wyrazistym tle architektonicznym, z³o¿onym z pó³kolistej eksedry
w rodku i okalaj¹cej j¹ po bokach kolumnady, co tworzy rodzaj gloriety. Motywem
dominuj¹cym, umieszczonym w centrum
kompozycji, jest skrzydlaty Geniusz, kojarz¹cy postacie uosabiaj¹ce Prawdê i Piêkno, z przytulon¹ doñ Mi³oci¹. Poni¿ej nich
siedz¹: Komedia oraz Trefni, bawi¹cy siê
sznurem z nanizanymi nañ maskami i figurkami. Po lewej stronie, na tle o³owianego
nieba rozdzieranego przez b³yskawice, toczy siê zawziêty bój pomiêdzy personifikacjami Dobra i Z³a, czemu przygl¹da siê
z góry nieporuszony Sfinks, symbolizuj¹cy
nieugiête Przeznaczenie. Schodz¹c w dó³
natrafiany na widmo, ucieleniaj¹ce wyrzuty sumienia, oraz patronuj¹c¹ zemcie Furiê, zwabione przez pogr¹¿on¹ w lubie¿nym
ucisku parê, nad któr¹ za³amuje rêce stoj¹ca obok Tragedia. Na skraju przysiad³ za
Eros, p³acz¹cy nad urn¹ z sercem ukochanej osoby. Po prawej stronie, na pierwszym
planie widaæ jak Psyche, czyli pierwiastek
duchowy, wyzwala siê z okowów rozkoszy
cielesnych i z pomoc¹ postaci wyobra¿aj¹cych uwzniolaj¹c¹ moc Muzyki i piewu
pod¹¿a wzwy¿, podczas gdy w g³êbi, na tle
pogodnego nieba, trwa radosny korowód
reprezentantów M³odoci wokó³ Terpsychory, opiekunki tañca.
e Lwowie od razu postanowiono, ¿e
ozdobna kurtyna bêdzie dzie³em Siemiradzkiego  jak siê mia³o okazaæ  prawdopodobnie ostatnim. Bordiurê, czyli dekoracyjny ornament wokó³ przedstawienia figuralnego, wykona³ wed³ug szkiców artysty
wioski malarz Retrossi. Gotowe p³ótno wystawiano po drodze do Lwowa (poczynaj¹c
od rzymskiej galerii Aquarium), tak ¿e na
miejsce  podobnie jak w Krakowie  dotar³o ju¿ po otwarciu nowego gmachu. Zainstalowano je tam w styczniu 1901 roku. Do
pierwszego publicznego pokazu dosz³o
w niedzielê 13 tego¿ miesi¹ca podczas popo³udniowego przedstawienia, pomiêdzy
Verbum mobile a komedi¹ Sienkiewicza Zag³oba swatem, co doskonale siê sk³ada³o,
albowiem obaj wielcy Henrykowie zajmowali
w swoich dziedzinach sztuki mniej wiêcej
podobne pozycje. Obraz powitany zosta³

W

brawami, ale zdania na jego temat by³y podzielone, za porównania z krakowsk¹ siostrzyc¹ same siê cisnê³y. W odró¿nieniu od
tamtej, lwowska prawie ca³kowicie pozbawiona jest architektonicznego sztafa¿u,
a w charakterze t³a dla kompozycji figuralnej wystêpuje pejza¿. Z lewej strony jest to
krajobraz arkadyjski, pomiêdzy drzewami
stoi alegoria Opery w otoczeniu graj¹cej na
aulesie (podwójnym flecie) Muzyki oraz przystrojonej w wawrzyn Poezji. Ni¿ej przysiad³y
na stopniu: potr¹caj¹ca struny liry personifikacja Operetki oraz Tañca, wystukuj¹ca
rytm na tamburynie. Z prawej strony natomiast rozci¹ga siê dziki pejza¿ z rozszala³ymi ¿ywio³ami Natury, niczym namiêtnoci
w tragedii. Na tym tle widaæ grupê osób
z ramionami wyci¹gniêtymi w gecie b³agania o litoæ oraz pope³niany w³anie mord.
Zdarzenia te stanowi¹ po¿ywkê dla scenicznych fabu³, na co zdaje siê wskazywaæ d³oñ
kobiety uwa¿anej za wyobra¿enie Historii,
a trzymaj¹cej ksiêgê z ³aciñskim tekstem
Tak by³o, tak jest, czy tak bêdzie zawsze?
Tego rodzaju afekty rozbudzaj¹ usytuowane po bokach figury: Erosa ogniskuj¹cego
w sobie po¿¹danie, skrzydlatej S³awy z wieñcem laurowym i surm¹, wreszcie pró¿nej
Fortuny z rogiem obfitoci, której z³udny charakter podkrela umieszczeniê jej na mydlanej bañce. U stóp wspomnianej Historii
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Lwów

stoi ustawiona bokiem Tragedia, a le¿y
Komedia. Jedynie w rodku wznosi siê architektoniczny edyku³ w formie o³tarza Apollina, przedstawionego w medalionie jak powozi kwadryg¹, dzier¿¹c w d³oni pochodniê
twórczego natchnienia, wyobra¿onego poni¿ej w osobie siedz¹cej nad ogniem ofiarnym kobiety, maj¹cej po prawej rêce M¹droæ z wag¹ i he³mem na g³owie, a po lewej
uskrzydlon¹ Wyobraniê. W zwi¹zku z t¹
ostatni¹ grup¹ istnieje czysto mitologiczna
interpretacja ca³oci, przydaj¹ca jej ponadto
tytu³ Parnasu, a wiêc szczytu w Beocji, bêd¹cego legendarn¹ siedzib¹ boga piêkna
oraz Muz, czyli opiekunek sztuk. W tym ujêciu g³ówna postaæ to jego delficka kap³anka
i wró¿bitka  Pytia, której towarzysz¹: Geniusz i Temida. Po lewej znajduj¹ siê: Erato
(poezja mi³osna), Euterpe (poezja liryczna),
Polihymnia (piew, a szerzej muzyka), Kalliope (poezja epicka) i Terpsychora w otoczeniu amorków. Z lewej z kolei to: Melpomena (tragedia, czy szerzej: teatr w ogóle),
Klio (historia) i Talia (komedia).
W Krakowie kurtynê Siemiradzkiego
opuszcza siê podczas wszystkich przedstawieñ w trakcie tzw. du¿ej przerwy, we Lwowie
natomiast jej ekspozycjê ogranicza siê obecnie do uroczystych okazji, poprzedzaj¹c w ten
sposób premiery oraz wystêpy gocinne.

LWOWIAK ADAKU

jest dumny,
¿e pochodzi z miasta siedmiu wzgórz i pagórków fiesolskich, z miasta muzyki i inteligencji, i najpiêkniejszych kobiet.
Piosenkarz  czasowo zameldowany
w Przemylu  powiadamia, ¿e wyda³ dwa
zbiorki piosenek na p³ytach (lub kasetach),
zatytu³owanych: Moje serce zosta³o we
Lwowie i Los Lwowiaka (z w³asn¹ muzyk¹) do których wybra³ wiersze lwowskich
poetów, takich jak: F. Konarski (Ref-Ren),
H. Zbierzchowski, W. Szolginia, A. Chciuk,
T. Kryska-Karski, E. S³oñski, F. Jab³oñski
i inni, którzy w swych utworach pe³nych
têsknoty wracaj¹ dokochanego miasta. S¹
te¿ tacy, którzy znaj¹ to miasto ju¿ tylko
z opowiadañ  D. Borowiec, S. Kasprowicz...
W sprawie nabycia p³yt lub kaset nale¿y zadzwoniæ na numer telefoniczny:
(016) 670-62-80 (Przemyl).
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Joanna Mikosz

Z dziejów
lwowskiej prasy
dwudziestolecia

Dodatki kulturalne do dzienników
odatki (inaczej suplementy1)  sta³e
oraz okazjonalne  do prasy codziennej maj¹ d³ug¹ tradycjê wydawnicz¹. Ich historia siêga XIX wieku, choæ
na pocz¹tku by³o to zjawisko sporadyczne.
Niegdy  jak pisa³ krakowski prasoznawce, prof. Walery Pisarek  dodatki traktowane by³y g³ównie jako rodzaj swoistej premii
dla prenumeratorów. Mia³y one formê oddzielnej wk³adki w postaci pojedynczych arkuszy drukarskich2. Ponadto w tamtym czasie oprócz wy¿ej wspomnianych pojawia³y
siê tak¿e suplementy o charakterze naukowo-literackim (np. Pimiennictwo Krajowe 
dodatek Gazety Codziennej), rozrywkowym (np. Rozmaitoci  dodatek do Gazety Lwowskiej), edukacyjnym (np. Szkó³ka
dla Dzieci) lub o modzie i urodzie (np. Dodatek Mód do pisma Niewiasta).
Prawdziwy prze³om w dziejach dodatków do gazet mia³ miejsce po I wojnie wiatowej. Wówczas nast¹pi³a po raz pierwszy
w historii Polski eksplozja prasy. Owa masowoæ nie dotyczy³a jednak tylko wydania
g³ównego pisma, ale i jego dodatków tematycznych. Ich liczba, np. w przypadku Ilustrowanego Kuriera Codziennego, by³a tak
du¿a, ¿e jak okreli³ Andrzej Paczkowski:
tworzy³y one z macierzystym wydaniem 
wydanie o charakterze rodzinnym3.
Ówczesne redakcje  zdaj¹c sobie sprawê, ¿e dzia³alnoæ prasowa by³a niezwykle
dochodowym przedsiêwziêciem  przeciga³y siê w koncepcjach na najbardziej atrakcyjn¹ formu³ê gazety. Przyci¹ga³y one (zw³aszcza w przypadku pism koncernów prasowych) swoich odbiorców walorami graficznymi i ró¿norodnoci¹ tematyczn¹ tekstów.
Dziennikarze bacznie przygl¹dali siê te¿ poczynaniom swojej konkurencji, próbuj¹c kopiowaæ jej pomys³y, a nawet je przelicytowywaæ. Jednym ze sposobów podnoszenia poziomu pisma w celu dostosowania jego za-

D

wartoci do potrzeb masowego czytelnika
by³o wyposa¿anie go w dodatki. Redakcje 
walcz¹c o pozycjê monopolisty na rynku prasowym  zaskakiwa³y swoich czytelników
nowatorstwem poruszanej przez siebie problematyki  od zdrowia, urody, parapsychologii, po zagadnienia zwi¹zane z kultur¹
i literatur¹. Niektóre z dodatków wyró¿nia³y
siê znaczn¹ objêtoci¹, a ich przygotowaniem zajmowa³y siê nawet osobne zespo³y
dziennikarzy.
Wiele z dodatków miêdzywojnia  np.
Kurier Literacko-Naukowy (dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego lub suplementy Dziennika Wileñskiego) redagowano na bardzo wysokim poziomie. Dziêki
temu zdobywa³y one ogromn¹ popularnoæ
i cieszy³y siê uznaniem nawet w krêgach,
które odnosi³y siê z pewnym dystansem,
a nawet lekcewa¿eniem do dzienników sensacyjnych. Co wa¿ne, mia³y one bardzo powa¿ny wp³yw na kszta³towanie siê wiadomoci literackiej i kulturalnej. Zwi¹zane to
by³o z faktem, ¿e darmowy dodatek mia³
wiêkszy zasiêg oddzia³ywania i mo¿liwoæ
dotarcia do czytelnika od tygodników i miesiêczników, które rzadziej by³y kupowane ni¿
prasa codzienna. Wiele dodatków kulturalnych w tamtym czasie odgrywa³o rolê powa¿nych, licz¹cych siê i szanowanych tygodników literackich, z którymi chêtnie podejmowano wspó³pracê. Tak¹ rolê odgrywa³y
te¿ suplementy dzienników lwowskich.
Wród nich mo¿emy wyró¿niæ dodatki Gazety Lwowskiej i Kuriera Lwowskiego.
Nale¿y jednak dodaæ, ¿e nie jest mo¿liwe
ca³ociowe przeledzenie rozwoju suplementów miêdzywojnia (w tym oczywicie
lwowskich), gdy¿ wiêkszoæ z nich nie zachowa³a siê do dzi w polskich bibliotekach.
Ponadto istniej¹ca bibliografia Jerzego Jarowieckiego i Barbary Góry pt. Prasa lwowska w dwudziestoleciu miêdzywojennym nie
zawiera informacji na temat daty ich wydawania. Dlatego te¿ ramy czasowe ukazywania siê dodatków zosta³y okrelone na
podstawie przeprowadzonej kwerendy bibliotecznej.

1923 roku Jerzy Konarski. Szeæ lat póniej
funkcjê tê piastowa³ Marceli Szarota. W 1932
roku redakcjê objêli Wojciech Baranowski
oraz Marceli Szarota, w 1933 roku Julian
Bernadiuk, a w 1935 roku  Aleksander
Waleñski.
Pismu towarzyszy³  jak donosz¹ opracowania  comiesiêczny dodatek pt. Przewodnik Naukowy i Literacki, wydawany od
1918 roku. Jego redaktorem zosta³ W³adys³aw £oziñski, a od 1919 roku Stanis³aw
Rossowski. Nie mo¿na jednak podaæ daty
zamykaj¹cej ukazywanie siê tego suplementu ani informacji na temat jego zawartoci,
bowiem do dzi nie zachowa³ siê ¿aden
numer tego dodatku.
KURIER LWOWSKI
By³ drugim dziennikiem ukazuj¹cym siê
we Lwowie, do którego do³¹czano suplement kulturalny. Dziennik wychodzi³ w latach 18831935. Jego redaktorem naczelnym od 1918 roku by³ Henryk Rewakowicz,
w 1922 roku  Jan Dêbski i W³odzimierz
Jampolski, a od 1927 funkcjê tê piastowa³
J. Geschwind. Od 1925 roku pismo nosi³o
podtytu³: Organ Demokratycznej Inteligencji, a od 1927 roku: Dziennik polityczno-spo³eczny.

GAZETA LWOWSKA
By³a dziennikiem o d³ugich tradycjach
wydawniczych. Pismo wychodzi³o od 1811
do 1939 roku. Od 1918 roku jej redaktorem
naczelnym by³ Stanis³aw Rossowski, a od
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Naszym zdaniem

Gazeta ta w XIX wieku mia³a charakter
demokratyczny, po 1918 roku zaczê³a zwalczaæ ideologiê endeck¹ i potêpia³a faszyzm,
staj¹c siê g³ównie pismem inteligencji.
Kurier Lwowski od 1931 roku (najstarszy zachowany numer pochodzi z 2 stycznia tego roku, choæ donosi on, ¿e jest to
czwarty rok ukazywania siê tego dodatku)
do 1935 roku (ostatni dostêpny numer  7
kwietnia tego roku) mia³ bezp³atny, omiostronicowy, o wymiarach 36 x 32 cm, tygodniowy dodatek Kurier Literacko-Naukowy.
W suplemencie tym nie zamieszczono jednak informacji, kto pe³ni³ w nim funkcjê redaktora odpowiedzialnego.
Bibliografia Jerzego Jarowieckiego i Barbary Góry z 1994 roku pt. Prasa lwowska
w dwudziestoleciu miêdzywojennym podaje,
¿e suplement ten ukazywa³ siê od 1932 roku,
ale zachowany numer z 1931 roku wskazuje,
¿e zacz¹³ on byæ wydawany rok wczeniej.
Ponadto wykaz ten wzbogaca informacja zawarta w pracy Oskara Czarnika, ¿e
w ci¹gu 1921 i pierwszej po³owy 1922 roku
ukazywa³ siê równie¿ tygodniowy suplement,
pt. Tydzieñ Literacki : (...) na ogó³ nie publikowano w nim powieci i nowel. By³ on do
pewnego stopnia odrêbnym czasopismem
spo³eczno-kulturalnym, z którym wspó³pracowali znani pisarze, krytycy i uczeni4.
W dodatku tym wystêpowa³y tylko niektóre
gatunki dziennikarskie. Nale¿a³y do nich: informacja, artyku³ popularnonaukowy, reporta¿ oraz recenzja5.
Przyk³adem pierwszego z wymienionych
gatunków prasowych jest rubryka Rozma-

Za daleko
W ubieg³ym roku nasze rodowisko
wschodnioma³opolskie (i chyba nie tylko)
zosta³o zaszokowane wiadomoci¹ o niechlubnej dzia³alnoci Wojciecha Dzieduszyckiego. Tzw. Pan Tunio, osiad³y po II
wojnie we Wroc³awiu, by³ dobrze znany
Polakom  w pierwszym rzêdzie ekspatriantom  jako lubiany piosenkarz, twórca
kabaretów, a przede wszystkim piewca
lwowskiej poezji i miejskiego folkloru. Wieloletnia sympatia ze strony rzeszy mi³oników dzi leg³a w gruzach. Czytelnicy dobrze wiedz¹, o czym tu mówimy, pisano
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itoci, w której publikowano g³ównie informacje naukowe i kulturalne, np.: W Grecji
staro¿ytnej p³acono za manuskrypt dzie³a
literackiego co najmniej jedn¹ srebrn¹ drachmê, a wiêc sumê na owe czasy du¿¹. Oczywicie, cena by³a uzale¿niona od autora
i rozmiarów dzie³a. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ze o papirus by³o trudno. W tych warunkach literaturê mogli popieraæ jedynie bogaci mecenasi6. Krótkie porady dotycz¹ce
mody i urody drukowano za w rubryce
Poradnik gosposi7, a wiadomoci radiowe
w wydzielonej czêci dodatku pod has³em
Ciekawostki radiowe8.
Czo³owe miejsce w Kurierze Literacko-Naukowym zajmowa³y artyku³y popularnonaukowe. Porusza³y one g³ównie problematykê naukow¹, literack¹, historyczn¹ i religioznawcz¹. Wród przyk³adów mo¿emy wskazaæ: Wysoko  alpejska stacja nadawcza
w Szwajcarii9, Bulle i breve papieskie, ich
cechy charakterystyczne, rodzaje i formy10
lub Litewskie dainos i raudos11. Godny uwagi jest artyku³ pt. Pieñ o Nibelungach
i Faust Goethego jako wyk³adnik struktury
duchowej Niemiec, w którym autor zauwa¿a, ¿e: W dzisiejszej fazie rozwojowej Niemiec odpowiada raczej ponura, dzika ¿¹dza zemsty i nienawici p³on¹ca Pieñ
o Nibelungach ni¿ wszechludzka, altruistyczna myl Fausta (...). Tragiczna groza
wieje z kart poematu, wiat mia³ siê zawaliæ
(...). Nawet za cenê ¿ycia w³asnego. Bo
ludzie z krainy Nibelungów nie boj¹ siê
mierci... Bo tragedi¹ jest w³aciwie narodowa epopeja Niemiec. Tragedi¹ nienawio tym i mówiono szeroko w paru ubieg³ych
miesi¹cach.
Wojciech Dzieduszycki jest  jak wiemy
 potomkiem znanego rodu arystokratycznego ze Wschodniej Ma³opolski, przys³ugiwa³ mu kiedy tytu³ hrabiego (doæ nadu¿ywany przez gorliwców). W tej sferze 
a zw³aszcza z ziem po³udniowo-wschodnich
 rzadko spotyka³o siê postêpki, rzucaj¹ce
cieñ na godnoæ Polaka i szlachcica, w szczególnoci w odniesieniu do k o m u n y.
Zwróæmy uwagê, ¿e Pan Tunio doæ
wczenie oderwa³ siê od swojej sfery, jeszcze w m³odzieñczych, lwowskich czasach
(tak mu siê, widaæ, podoba³o). W PRL 
okazuje siê  poszed³ jednak za daleko.

ci i zemsty. Ale tak¿e apoteoza energii,
wytrwa³oci i konsekwencji. Gronym jest
naród, który takie dzie³o stworzy³12.
Szczególn¹ pozycjê odgrywa³ tak¿e
w dodatku reporta¿, np. Rajd autem przez
Amerykê13. Dwudziestolecie miêdzywojenne to bowiem czas narodzin tego gatunku
dziennikarskiego, a ¿yj¹cy ówczenie badacze literaccy i krytycy nie omijali go, wspominali o nim, zastanawiali siê, co to jest za
zjawisko. (...) Zastanawiano siê, czy reporta¿ nie jest pamiêtnikiem, wspomnieniem,
a nawet esejem14. Gatunek ten, jak s³usznie
zauwa¿y³ Kazimierz Wolny-Zmorzyñski, pobudza³ wszystkie zmys³y odbiorcy: dziêki
starannemu doborowi s³ów i rodków stylistycznych dzia³a³ na jego wyobraniê, a reporter potrafi³ nazwaæ nawet takie stany
emocjonalne, jakie czytelnik sam nie zawsze
umie okreliæ, zdaj¹c siê wy³¹cznie na obserwacjê lub s³uch15. Twórcy tego gatunku
dziennikarskiego traktowali go jako zapis
rzeczywistoci na podstawie wczeniej ustalonych faktów, które zebrane zosta³y po poczynionej obserwacji i lekturze rozmaitych
dokumentów.
Ponadto w jednym z numerów suplementu Kuriera Lwowskiego odnajdujemy
te¿ recenzjê ksi¹¿ki Roberta dHarcourta pt.
Goethe i sztuka ¿ycia16. Gatunek ten pe³ni³
równie¿ istotn¹ funkcjê. Jego zadaniem by³o
sprawozdawcze omawianie oraz krytyczna
analiza lub ocena ró¿nych przedsiêwziêæ
kulturalnych, naukowych i literackich. Warto
równie¿ podkreliæ, ¿e sporadycznie w dodatku zamieszczano te¿ fragmenty powieci, np. Zofii Kossak-Szczuckiej  Legnickie
pole17 i pieni, m.in.: Siostry18, S³oneczko19
i Owieczka20. Rzadko pojawia³y siê za utwory poetyckie. Redakcja drukowa³a je np.
z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia21.
* * *
Niew¹tpliwie Kurier Literacko-Naukowy
 dodatek do Kuriera Lwowskiego  jest
przyk³adem suplementu, który oprócz dostarczania rozmaitych informacji pe³ni³ tak¿e zadania ogólnospo³eczne. Po pierwsze
budzi³ poczucie to¿samoci narodowej poprzez drukowanie publikacji zwi¹zanych
z ¿yciem kraju i jego mieszkañców. Po drugie upowszechnia³ rozmaite wartoci kulturowe. Dziêki zajmuj¹cym artyku³om zaspokaja³ bowiem zainteresowania i potrzeby in-

telektualne swoich czytelników. Przekazywa³ wiedzê z rozmaitych dziedzin nauki,
takich jak: historia, etnografia, psychologia,
socjologia i religioznawstwo. Poprzez zamieszczanie utworów literackich redakcja
dostarcza³a te¿ nabywcom gazety i jej dodatku odpowiedniej literatury, a tym samym
kszta³towa³a gusta swoich czytelników.
Kurier Literacko-Naukowy nawet z obecnej perspektywy wydaje siê wiêc powa¿nym
przedsiêwziêciem wydawniczym, którego
skala jest niew¹tpliwie imponuj¹ca.
PRZYPISY
1 W. Pisarek, S³ownik terminologii medialnej,
Kraków 2006, s. 205.
2 Tam¿e, s. 33.
3 A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918
1939, Warszawa 1980, s. 308.
4 O. Czarnik, Proza artystyczna a prasa codzienna (19181926), Wroc³aw 1982, s. 48.
5 Kolejnoæ podawania gatunków dziennikarskich nie jest przypadkowa. Zosta³y one uporz¹dkowane wed³ug systemu zaprezentowanego przez Mariê Wojtak w ksi¹¿ce pt. Gatunki prasowe, Lublin 2004.
6 Kurier Literacko-Naukowy  dodatek do Kuriera Lwowskiego, 02.01.1931, s. 3.
7 Tam¿e, 07.04.1935, s. 8.
8 Tam¿e, 07.04.1935, s. 6.
9 Tam¿e, 08.02.1931, s. 1.
10 Tam¿e, 02.01.1931, s. 2.
11 Tam¿e, 07.04.1935, s. 6.
12 Tam¿e, 07.04.1935, s. 5.
13 Kurier Literacko-Naukowy  dodatek do Kuriera Lwowskiego, 02.01.1931 r., s. 8.
14 K. Wolny-Zmorzyñski, Melchior Wañkowicz 
mistrz polskiego reporta¿u  na tle wspó³czesnych autorów dwudziestolecia miêdzywojennego, [w:] Reporta¿ w dwudziestoleciu miêdzywojennym, Lublin 2004, s. 20.
15 K. Wolny-Zmorzyñski, Reporta¿, [w:] Dziennikarstwo i wiat mediów, Kraków 2000, s. 182.
16 Kurier Literacko-Naukowy  dodatek do Kuriera Lwowskiego, 07.04.1935, s. 2.
17 Tam¿e, 02.01.1931, s. 5.
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21 Tam¿e, 02.01.1931, s. 6.
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Autografy

Walentyna Wêgrzyn-Klisowska

Stanis³awa Niewiadomskiego

w zbiorach biblioteki
Zak³adu Nar
odowego
Narodowego
im. Ossoliñskich
we W
Wrroc³awiu
Postaæ i twórczoæ Stanis³awa Niewiadomskiego (18571936), dzi prawie zapomniana, ginie w rekonstrukcji dziejów
muzyki polskiej z prze³omu XIX i XX wieku. W latach swojej najbardziej aktywnej
dzia³alnoci we Lwowie Niewiadomski
jako muzyk, teoretyk, krytyk i kompozytor by³ bardzo znany. Mia³ liczne kontakty z wieloma znanymi muzykami, miêdzy
innymi z Ignacem Janem Paderewskim.
Do jego cennych osi¹gniêæ nale¿y popularyzacja muzyki wród szerokich krêgów
melomanów: recenzje, prelekcje, odczyty. Ale szczególnym osi¹gniêciem jest t³umaczenie znanego dzie³a Edwarda Hanslicka Vom musikalische Schönen, które
mimo archaicznego jêzyka do dzi pozostaje jedyn¹ polsk¹ wersj¹ tej znanej
pracy.
Nazwisko Stanis³awa Niewiadomskiego
pojawia³o siê w literaturze teoretycznej g³ównie w cieniu twórczoci Stanis³awa Moniuszki, jako kontynuatora stylu narodowego. Jego
utwory fortepianowe i pieni z towarzyszeniem fortepianu, powsta³e w latach 1887
1918 po powrocie do Lwowa po studiach
wiedeñskich, cieszy³y siê wielk¹ popularnoci¹. wiadczy o tym spora liczba wydañ
dokonanych przede wszystkim we Lwowie
w oficynie K.S. Jakubowskiego, G. Seyfalirta, G. Gubrynowicza i innych. Ok³adki z tytu³ami pieni Niewiadomskiego mia³y podwójne tytu³y w jêzyku polskim i niemieckim
i piêkne sececyjne winiety, które same
w sobie s¹ zabytkami. Podobnie jak twórczoæ innych polskich kompozytorów dzia³aj¹cych w tym czasie na ziemiach polskich,
W³adys³awa ¯eleñskiego i Zygmunta Noskowskiego, równie¿ twórczoæ Niewiadomskiego zosta³a zaniedbana I zapomniana.
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Nie powsta³a dot¹d monografia kompozytora, nie ma te¿ pe³nego wykazu jego wszystkich dziel. Nie wiadomo, co zachowa³o siê
z bogatej spucizny kompozytora. Obecnie
mo¿na jednak wiele odnaleæ. Utwory Niewiadomskiego znajduj¹ siê, oprócz ju¿ zidentyfikowanych w zbiorach Õsterreichische
Nationalbibliothek w Wiedniu, w Staatsbibliothek w Berlinie, w warszawskiej Bibliotece
Narodowej, a tak¿e w Zak³adzie Narodowym Biblioteki im. Ossoliñskich we Wroc³awiu. Tu znajduj¹ siê nie tylko autografy
i kopie jego pieni, ale tak¿e prawie wszystkie jego recenzje o przedstawieniach operowych we Lwowie, drukowane w S³owie
Polskim. W zbiorach rêkopimiennych
Ossolineum s¹ te¿ kopie listów kierowanych
do znanych postaci muzycznych.
Jak wiadomo, Biblioteka Zak³adu im.
Ossoliñskich od wybuchu II wojny wiatowej otrzymywa³a od ludnoci polskiej najcenniejsze zabytki na przechowanie, w tym
tak¿e ród³a muzyczne. Skomplikowane
i dramatyczne losy tej biblioteki by³y te¿ przyczyn¹ rozproszenia zbioru. Na przyk³ad
korespondencja Niewiadomskiego z Paderewskim znajduje siê do dzi w Centralnym
Archiwum Pañstwowym w Kijowie, a tylko
pojedyncze listy we wroc³awskim Ossolineum. Po zakoñczeniu II wojny wiatowej
zaczê³y do Ossolineum znów nap³ywaæ na
mocy testamentów i darowizn dary ze zbiorów prywatnych. W tej grupie znalaz³y siê
te¿ nieznane dot¹d autografy pieni kompozytora. W Dziale Rêkopisów ZN im. Ossoliñskich pod sygnatur¹ 13840/III zachowa³
siê zbiór pieni, datowany w 1972 roku, ujêty w cztery osobne grupy.
I grupa nosi tytu³ Z wysokich parnasów.
Naiwne piosenki z przesz³oci. piew z fortepianem. Charakterystyczne okrelenie
piew podkrela prostotê tych pieni. II grupa nosi tytu³: Starodawne piosenki polskie,
III grupa ma charakterystyczny tytu³: Piosenki sielskie, a IV najbardziej ró¿norodna:
Pieni ró¿ne.
Manuskrypt Niewiadomskiego mo¿na
te¿ podzieliæ na dwie inne grupy: pierwsza,

zapisana w niebieskiej oprawie, o³ówkiem
(brudnopis); druga: zapisana w ró¿owej
oprawie  rodzaj czystopisu. Wszystko razem znajduje siê w osobnej teczce i wiêkszym formacie. Z ty³u jest widoczna winieta
wydawnicza lwowskiego wydawnictwa JEBC
z g³ow¹ lwa i umieszczonymi w rogach wizerunkami Mozarta, Beethovena, Schuberta i Haydna.
Czêæ tych pieni by³a ju¿ drukowana
we Lwowie, w tzw. Zbiorze 16 Pieni mi³osnych i ¯artobliwych. Zbiór ten jako materia³
porównawczy nie mia³by dla nas takiego
znaczenia, gdyby nie oznaczenia, jakie
umieci³ kompozytor w zachowanych autografach. Zarówno w brudnopisie, jak i w czystopisie kompozytor wpisa³: op. 45.
[...]
W zachowanych autografach widaæ wyrane lady pracy kompozytora na nutach.
Niektóre zapisy s¹ przekrelone, wersje znanych piosenek s¹ transponowane do innych
tonacji. Przy tych transpozycjach czerwon¹
kredk¹ s¹ pisane pojedyncze litery (byæ
mo¿e dla wykonawców). Niekiedy pojedyncze pieni maj¹ dwie ró¿ne wersje, na przyk³ad Laura i Filon. Wród oznaczeñ czerwonych najczêciej pojawiaj¹ siê litery K. CH.
L., czasem s¹ one skrelone, a wpisane
inne. Wydaje siê, ¿e s¹ to lady przygotowywania pieni do ró¿nych wydañ kolejnych
zbiorów op. 45 i 46, które nigdy nie ukaza³y
siê drukiem. Wykorzysta³ tu kompozytor
czêæ starych pieni i doda³ nowe.
W czasie gdy Niewiadomski pracowa³
nad tymi pieniami (19001918), mia³ niezwykle wysok¹ pozycjê jako wyk³adowca
w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym,
gdzie wyk³ada³ miêdzy innymi zasady muzyki, historiê muzyki i piew chóralny. Z ramienia Wydzia³u Krajowego sprawowa³ te¿
nadzór artystyczny nad dzia³alnoci¹ teatru
hr. Skarbka. Na uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie prowadzi³ te¿ specjalne
kursy akademickie przeznaczone tylko dla
kobiet. W latach 1918/19, gdy na stale przeniós³ siê do Lwowa, obj¹³ te¿ kierownictwo
Teatru Miejskiego. Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e by³ w sta³ym kontakcie ze piewakami.
Zachowane w bibliotece im. Ossoliñskich
we Wroc³awiu pieni s¹ pisane w bardzo
prostym stylu, wydaje siê, ¿e maj¹ to samo
przes³anie co niegdy pieni Moniuszki. S¹
proste, ³atwe do wykonania i bardzo pol-

skie, ¿eby nie rzec swojskie w charakterze. Niewiadomski nie ukrywa³ swojego konserwatywnego stanowiska, podkrela³ pierwszoplanowe znaczenie melodyki, wyrazistoæ s³ów i prostotê muzycznej wypowiedzi.
Muzykalnoæ i lekka fraza maj¹ jednak rys
indywidualny. Bardzo ciekawe wiat³o na
twórczoæ Niewiadomskiego rzucaj¹ wspomnienia Zofii Ottawy-Rogalskiej, która tak
wspomina³a Niewiadomskiego: ... Najpiêkniejsze i najbardziej wartociowe pod wzglêdem form muzycznych s¹ uk³ady pieni ludowych i ¿o³nierskich Stanis³awa Niewiadomskiego. Interesowa³ siê on jeszcze przed
wojn¹ twórczoci¹ ludow¹, a w czasie wojny znalaz³ ciekawy materia³ Przy tej okazji
spotka³ mnie wielki zaszczyt. W okresie,
kiedy uczy³am siê piewu, wypisywa³am
sobie du¿o piosenek ze starych piewników
Kolberga i Glogera. Niewiadomski skorzysta³ z mojego zbioru i prawie wszystkie moje
ulubione piosenki wyda³ w swoim uk³adzie,
z czego by³am bardzo dumna...
Pierwsz¹ odtwórczyni¹ tzw. ludówek
by³a znana piewaczka Stanis³awa Argasiñska-Chojnowska (CH w notatkach kompozytora). W czasie wojny chêtnie piewa³a jego
pieni inna wielka gwiazda lwowskiego Teatru Miejskiego, Janina Korolewicz-Wajdowa.
Koñcz¹c ten ma³y przyczynek do biografii polskiego kompozytora, mamy nadziejê, ¿e powstanie w literaturze polskiej jego
monografia, zostan¹ wydane jego wszystkie dzie³a muzyczne. By³oby niezmiernie interesuj¹ce opublikowanie jego pism, co mog³oby rzuciæ ciekawe wiat³o na obraz ¿ycia
muzycznego we Lwowie, i wreszcie odrestaurowany zostanie jego pomnik na cmentarzu £yczakowskim we Lwowie.
LITERATURA
1. Encyklopedia Muzyczna
PWM, czêæ biograficzna,
t. NPa. Kraków 2002
2. Encyklopedia Biograficzna PWM, t. NPa,
3. Zofia Ottawa-Rogalska,
Lwy spod ratusza s³uchaj¹
muzyki. Wspomnienia o Helenie Ottawowej. Wroc³aw
1987, Ossolineum

Nagrobek na Cmentarzu
£yczakowskim
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Alfred Senze

Z tamtych lat, z tamtych dni (1)
Wspomnienia z Akademii Medycyny Weterynaryjnej w okresie
okupacji sowieckiej we Lwowie.

Przedstawione ni¿ej wspomnienia, obok bezporednich relacji z wydarzeñ na lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej w czasie II wojny wiatowej, daj¹ doskona³y
obraz o g ó l n e j s y t u a c j i miasta i jego ludnoci, zaistnia³ych w czasie obu pierwszych
okupacji Lwowa  sowieckiej i niemieckiej.
Pojawiaj¹ce siê od czasu do czasu
notatki na temat studiów weterynaryjnych w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej, tworz¹ cenne uzupe³nienie
w historii nauk weterynaryjnych. W okresie tym Wydzia³ Weterynaryjny Uniwersytetu w Warszawie zosta³ przez w³adze
hitlerowskie zamkniêty, natomiast Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie kreowa³a swoj¹ dzia³alnoæ z pe³nym
programem nauczania, jak za czasów
polskich. By³o to nastêpstwem zajêcia
naszych Ziem Wschodnich ze Lwowem
na czele i w³¹czenia ich sfa³szowanymi
wyborami do wschodniej Ukrainy.
Zmobilizowany z koñcem sierpnia, celem
przeprowadzenia poboru koni dla potrzeb
naszej armii w Wilicy (pow. Piñczów) i po
zlikwidowaniu tego punktu na cmentarzu
wilickim przez sztukasy, przyby³em w pierwszych dniach wrzenia z ca³¹ fal¹ cywili
i wojska do Lwowa. W okresie tej wêdrówki
pozna³em ca³y ogrom nieszczêæ, jakich
dowiadcza³ nasz naród, traktowany z nieznanym dot¹d okrucieñstwem, spowodowanym bezwzglêdnymi dzia³aniami wojennymi. Okrucieñstwo to pog³êbia³ fakt braku oczekiwanej pomocy ze strony Anglii
i Francji. Wojska niemieckie zatrzyma³y mnie
na linii kolejowej LwówStanis³awów. Przebywa³em tam do dnia wkroczenia wojsk sowieckich do Polski (17 IX 1939 r.). W krótkim
okresie oczekiwania na uderzenie armii niemieckiej zaskakiwa³a nas wrêcz miertelna
cisza po ich stronie. Wyjani³o siê to po wkroczeniu wojsk sowieckich i dojciu do naszej
wiadomoci faktu zawartego w sierpniu
1939 r. uk³adu RibbentropMo³otow.
Do Lwowa sowieckie oddzia³y wkroczy³y 22 IX. Warunki, w jakich odbywa³o siê to
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wkraczanie oraz rozbrajanie naszych ¿o³nierzy (m.in. pozbawianiem dystynkcji oficerskich), pozostawi³y na ca³e ¿ycie niezapomniane, smutne wra¿enie. Tylko naiwni
mogli s¹dziæ, ¿e zostan¹ potraktowani jako
jeñcy wojenni. Wielu z nich, a miêdzy innymi mój kolega ze studiów Szpak oraz doc.
Michalski z Katedry Chirurgii AM-Wet., tworzyli kadrê pomordowanych przez zbirów
NKWD Starobielska i innych miejsc Rosji.
Inni im nie wierzyli. Ja i doc. Moraw przebralimy siê szybko na boisku stadionu 19
pp na Wzgórzu Cytadeli w odzie¿ dostarczon¹ przez mieszkañców pobliskich domów. Dziêki temu dostalimy siê do naszych
rodzin. Kilka dni póniej idê na teren Akademii na ul. Kochanowskiego. W ci¹gu tych
kilku dni zaskakuj¹ wrêcz zmieniaj¹ce siê
zachowania ¿o³nierzy. Mieszkam w tzw. Parlamencie, tzn. w domach kolejowych przy
ul. Gródeckiej (Gródek). Jest to uboga dzielnica Lwowa o czterech du¿ych blokach,
znajduj¹cych siê na przeciwko towarowego
dworca kolejowego, tzw. Dworca Czerniowieckiego.
Pierwsi ¿o³nierze, jakich ogl¹damy na
Gródku, to kawaleria  mê¿czyni i kobiety
bardzo ubogo ubrani z karabinami najczêciej na sznurku. Z obuwiem by³o ró¿nie.
Kobiety z regu³y siedz¹ na koniach na oklep.
Jeszcze tego samego wieczoru po ich wkroczeniu zrabowane zostaj¹, a potem spalone, wagony towarowe na Dworcu Czerniowieckim. W nich mieci³ siê przewa¿nie ca³y
dorobek uciekinierów z centralnej Polski.
Wynoszono i wywo¿ono wtedy sterty dóbr,
wy³adowanych walizek i pakunków. Tych,
którzy usi³owali siê tam dostaæ okazuj¹c
kwity baga¿owe, na miejscu rozstrzeliwano. Ogl¹damy to wszystko z odleg³oci 40
50 m, tj. szerokoci ulicy.

Rozbestwione ¿o³dactwo po dostaniu siê
do alkoholu i jego spiciu zaczyna wymianê
ognia miêdzy sob¹. Z du¿ych, pozbawionych szyb bram osiedla ogl¹damy to makabryczne widowisko a¿ do bia³ego rana.
Dopiero zbrojna interwencja ¿andarmerii
sowieckiej przerywa tê barwn¹, przeplatan¹ gryz¹cym dymem zabawê.
Podobnie dzia³o siê w pobliskich sklepach na Gródku i innych dzielnicach Lwowa
 na Zamarstynowie, £yczakowie i Kleparowie. Z takiej niepowtarzalnej okazji korzysta³y tak¿e mêty spo³eczne, ze zwolnionymi
z wiêzieñ na czele. M¹ka, cukier, kawa, ry¿,
owoce, czekolady i wêdliny s¹ wynoszone
workami. Czêsto za, przy rozdarciu worków, zalegaj¹ d³ugo przed sklepami. Wiedz¹c za o wydanym surowym nakazie
przez wojskowe w³adze sowieckie, ³¹cznie
z rozstrzelaniem na miejscu przy schwytaniu ¿o³nierza na gor¹cym uczynku, nie zastanawiaj¹ siê, co jest im najbardziej potrzebne. Przybyli zreszt¹ z raju, gdzie w tym
czasie chleb by³ prawdziwym luksusem,
a oko³o 4 miliony ludzi zginê³o z g³odu nie
chc¹c poddaæ siê kolektywizacji. W tych
warunkach ¿ywnoæ by³a dla nich nieprawdopodobn¹ okazj¹. Byli g³odni i chcieli siê
najeæ do syta. Dziêki temu uniknê³y tego
pogromu sklepy odzie¿owe, z obuwiem, futrami i jubilerskie, w których przezorni w³aciciele z wybuchem wojny odpowiednio
zabezpieczyli towary. Ta ogl¹dana sceneria
rabunku nie by³a mi jednak obc¹. Bolszewickie wyczyny ogl¹da³em po raz pierwszy
w 1920 r. Lwów znajdowa³ siê wtedy w zasiêgu frontu dzia³añ wojennych, pomiêdzy
armi¹ Pi³sudskiego a armi¹ sowieck¹. Linia
frontu przebiega³a wtedy w okolicy MszanyGródka Jagielloñskiego.
Zbli¿a³y siê wiêta Bo¿ego Narodzenia.
Siedemnastu kolejarzy z naszego Parlamentu chcia³o zrobiæ przyjemnoæ swoim dzieciom i dostarczyæ im choinki. Udali siê wiêc
do podlwowskiej zalesionej okolicy Brzuchowic. W dzieñ wigilijny przywieziono na
sankach ich zw³oki wraz z choinkami. Byli
pó³nadzy i niemi³osiernie okaleczeni, bez
uszu, nosa, palców u nóg lub r¹k, z pustymi
oczodo³ami, wybitymi zêbami, a niektórzy
nawet bez jêzyków. Ogl¹da³em te zamarzniête i posiniaczone cia³a jako dziewiêcioletni ch³opak wraz z rodzinami i moimi rówienikami, uczestnikami codziennych zabaw.

Niektórzy z nich wród lamentu i p³aczu przecigali siê w rozpoznawaniu zw³ok swoich
ojców, natrafiaj¹c na du¿e trudnoci. Szloch
dzieci i wspólna mogi³a na Cmentarzu Gródeckim w drugi dzieñ wi¹t Bo¿ego Narodzenia zakoñczy³y ten bohaterski wyczyn
kolejarzy z Parlamentu. A przecie¿ to by³
dopiero pocz¹tek tej wielkiej radziecko-polskiej przyjani, tak konsekwentnie rozwijanej
póniej przez ludobójcê Stalina.
Takie i podobne myli w trakcie drogi
z Parlamentu na ul. Kochanowskiego skraca³y zawsze czas marszu. W pierwszych
dniach po wkroczeniu wojsk sowieckich nie
jedzi³y jeszcze tramwaje. Spora natomiast
odleg³oæ z Parlamentu na uczelniê, wynosz¹ca oko³o 4 km, stwarza³a dobre warunki do obserwacji i rozmylañ. A ka¿dego
dnia zmienia³o siê tu jak w kalejdoskopie.
Zamiast rozhukanych ¿o³daków i towarzysz¹cych im wszêdzie rozemianych i us³u¿nych ¯ydów z czerwonymi opaskami na
skrzy¿owaniu wiêkszych ulic pojawili siê
pierwsi agitatorzy. W ceratowych br¹zowociemnych kurtkach skupiali wokó³ siebie mieszkañców Lwowa. W tym swoim powojennym marszu na ul. Kochanowskiego zetkn¹³em siê z nimi na rogu ul. Leona Sapiehy vis
a vis kocio³a w. El¿biety, potem vis a vis
Politechniki i na rogu przy Poczcie G³ównej.
Ka¿dy z nich mia³ przy sobie egzemplarz
Konstytucji ZSRR i na pytania gawiedzi, dostojnie j¹ otwieraj¹c, podawa³ odpowiedzi
w oparciu o cytaty zebrane w treci najwiêkszych k³amstw, przeznaczonych jako duchowa karma dla naiwniaków. A ludzie jak ludzie, nawet ja sam czasem ulega³em chwilowemu z³udzeniu. Ich rozmiary ustali³ dopiero póniejszy okres. Nie mog³em tak¿e
w tych pierwszych dniach przyzwyczaiæ siê
do takich obrazów jak noszenie na plecach
worka z ziemniakami lub wanienki do k¹pieli dzieci na g³owach wysokich oficerów
sowieckich. Ale i to zrozumia³em, kiedy na
pierwszym przedstawieniu w naszej operze
zobaczy³em niektóre damy w nocnych koszulach. Docieram wreszcie do Akademii.
Na chodnikach i skwerach du¿o ludzi, przewa¿nie wojskowych, trochê m³odzie¿y. Niektórzy w polskich wojskowych mundurach.
Dziwiæ siê temu nie mo¿na, jest przecie¿ po
wojnie i egzaminach wstêpnych i przed nowym rozpoczynaj¹cym siê rokiem akademickim.
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Naszym zdaniem

Na portierce p. Dyszczakowski z czerwon¹ opask¹ przy wejciu demonstruje ju¿
swoj¹ ukraiñsk¹ przynale¿noæ. Podobnie
przy wejciu do sali wyk³adowej Anatomii
dwóch wonych, Dyrda i Majkut, z czerwonymi opaskami na ramieniu. Widocznie ju¿
dali siê nabraæ na slogan pañstwo robotniczo-ch³opskie. Byæ mo¿e myleli o jakim
przysz³ym powa¿nym awansie ¿yciowym we
w³adzach uczelni. Póniej, kiedy przypominalimy im o tych chwilach, wystêpowa³a
przy pochylonych twarzach czerwieñ wstydu. Opaski zdjêli zreszt¹ szybko i pozostali
w ca³ym okresie obu okupacji bardzo dobrymi Polakami, chêtnymi do najwiêkszych powiêceñ.
Zbli¿am siê do grupy ludzi, zebranych
dooko³a zw³ok trzech dobrze wzdêtych koni.
S¹ to przewa¿nie dobrze nam znani woni
z Interny oraz prof. Szczud³owski. Doznajê
szoku. Jest on w kaszkiecie na g³owie i koszuli z wyk³adanym ko³nierzykiem. Jeszcze
kilka miesiêcy temu widywa³em go czêsto
w cylindrze, wzglêdnie chabiku na g³owie.
W kawiarni Szkockiej siedzia³ zawsze
w ciemnym garniturze. Widocznie straci³ te
swoje akcesoria w wojennej zawierusze.
Teraz, trzymaj¹c konia za nogê, zwróci³ siê
do mnie o pomoc w dwigniêciu zw³ok i wci¹gniêciu ich na wóz prosektoryjny. Ten jego
zamiar przerwa³ nagle dochodz¹cy z ty³u

Medal ma
dwie strony
Tak mocno i bez reszty zajêlimy siê
Powiernictwem Pruskim i Erik¹ Steinbach,
¿e nie zauwa¿amy niczego poza tym.
A czasem warto zwróciæ g³owê równie¿
w drug¹ stronê. W stronê wypróbowanych
przyjació³. Oto w krakowskim Dzienniku
Polskim nr 213 z 12 IX 06 przeczytalimy
tak¹ krótk¹ notatkê:
Ukraiñcy wysiedleni w latach wojennych i powojennych z terytorium Polski
mog¹ otrzymaæ status deportowanych,
a decyzje o ich wysiedleniu mog¹ zostaæ
uznane za niezgodne z prawem. Przewiduje to opublikowany wczoraj w Kijowie
projekt specjalnej ustawy.
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tubalny, podniesiony g³os: Panie rektorze,
co pan robi? To jest robota dla naszych
wonych. Machinalnie odwracamy g³owy,
spotykaj¹c siê z postaci¹ i zdumionym wzrokiem naszego arbitium elegantiarum, prof.
Zygmuntem Markowskim. By³ w nie¿nobia³ej koszuli z muszk¹ przy ko³nierzu,
w modnym ciemnym chabiku i jasnym be¿owym ubraniu. Opiera³ siê na swojej tradycyjnej laseczce, zakoñczonej srebrn¹ g³ówk¹. Tak rozpocz¹³ siê mój kontakt z uczelni¹ po wojnie.
Ju¿ w nied³ugim czasie po tym incydencie prof. Szczud³owski zaproponowa³ mi
asystenturê przy swoim zespole katedr. Ponawia wiêc propozycjê, wyra¿on¹ po z³o¿eniu przysiêgi z okazji odbioru dyplomu kilka
miesiêcy temu. Wtedy odmówi³em. Ga¿a
m³odszego asystenta wynosi³a 120 z³ miesiêcznie plus skromny dodatek z tytu³u op³at
klinicznych. W terenie mia³em ju¿ podpisany
kontrakt na etat sejmikowego lekarza weterynarii  200 z³ oraz dwa razy w tygodniu
opieka nad targiem w Dzia³oszycach, p³atne kierownictwo nad rzeni¹ i rytualnym
ubojem krów plus przegl¹d transportu ciel¹t
do Katowic oraz prywatna praktyka. W pierwszych miesi¹cach zarabia³em ju¿ 12001400
z³ miesiêcznie, a dobra krowa kosztowa³a
400 z³. Suma wiêc nie do pogardzenia dla
25-letniego m³odzieñca. Teraz propozycjê tê
Miejmy nadziejê, ¿e i nasze w³adze
przygotuj¹ dokument, który zajmie siê wysiedleniem Polaków z Ziem Wschodnich.
Bêdzie to jednak wymaga³o g³êbokiego
przeanalizowania i opisania sytuacji, jaka
istnia³a w latach 194346. W grê wchodzi³y bowiem nie tylko jednoznaczne dokumenty, które nakazywa³y opuszczenie
tamtego obszaru, lecz, mo¿e przede wszystkim, wytworzenie przez sowietów i nacjonalistów ukraiñskich takich sytuacji  jak
strach przed deportacjami na nieludzk¹
ziemiê i ludobójstwo ukraiñskie  które
popycha³y ocala³ych Polaków do ucieczki.
Dotyczy³o to w pierwszym rzêdzie terenów wiejskich, ale równie¿ miast.
Zarz¹dowi G³ównemu TMLiKPW sugerujemy zwrócenie uwagi w³adz pañstwowych na ten temat. Problem ów u s i ³ o w a l i  m y poruszyæ na posiedzeniu
w Krakowie w dniu 16 wrzenia 06.

przyj¹³em bardzo chêtnie, myl¹c przede
wszystkim o doktoracie.
W okresie tym prof. Szczud³owski prowadzi³
Katedry i Kliniki Ortopedii i Po³o¿nictwa oraz
wyk³ady z propedeutyki chorób chirurgicznych.
Katedrê Chirurgii oraz Okulistykê prowadzi³ prof.
Gajewski z doc. Michalskim, póniejsz¹ ofiar¹
Katynia. W katedrach kierowanych przez prof.
Szczud³owskiego obowi¹zywa³a kapitalna zasada. Mawia³ zawsze, ¿e asystentura nie jest ¿adn¹ posad¹, a w zwi¹zku z tym ka¿dy z nas
przechodzi³ dwumiesiêczn¹ rotacjê i dziêki temu
specjalizowa³ siê w dwóch kierunkach. Asystenci zmuszeni zatem byli do sta³ego dokszta³cania
siê w tych kierunkach. Zwolniony od tej zasady
by³ tylko doc. Moraw, specjalizuj¹cy siê w ortopedii. Po mierci prof. Gajewskiego prof. Szczud³owski przej¹³ dodatkowo Katedrê Chirurgii wraz
z Okulistyk¹.
W zwi¹zku z krótkotrwa³¹ wojn¹ polsko-niemieck¹ powsta³y pewne luki personalne. Do kraju
nie wrócili profesorowie Aleksandrowicz (histologia wraz z embriologi¹), Olbrycht (ogólna i szczegó³owa hodowla z genetyk¹), doc. Mglej (interna), dr Heil (po³o¿nictwo), dr Ginsberg (anatomia), dr Kawa (farmakologia  Kanada), dr Rupp
(anatomia patologiczna  RFN). Zagin¹³ dr Bulik
prowadz¹cy sztuczne unasienianie przy Katedrze
Hodowli Ogólnej. M.in. profesorowie  Kulczycki
i Runge, stworzyli podstawê dla otwarcia studiów
weterynaryjnych w Anglii, z polskim jêzykiem wyk³adowym.

Teraz szyld przy g³ównym wejciu na
teren Akademii  Akademia Medycyny Weterynaryjnej i podobna tablica g³ównego
gmachu rektoratu, zast¹pione zosta³y w jêzyku rosyjskim Pañstwowy Instytut Weterynaryjny oraz Dyrekcja Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego. Bylimy wiêc nadal
samodzieln¹ uczelni¹, a nie jak pisze prof.
Baczyñski, jednym z Wydzia³ów Instytutu
Zootechnicznego. Powsta³ on dopiero w daleko póniejszym czasie, po drugim wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa oraz wybudowaniu dwóch dodatkowych gmachów
z w³¹czeniem klasztoru i kocio³a przy ul.
Domagaliczów. Koció³ ten zamieniony zosta³ na teatr m³odzie¿owy powy¿szego Instytutu. Dyrektorem Instytutu zosta³ kandydat nauk Czinczenko. W pierwszych miesi¹cach jego urzêdowania zniknê³y: krzy¿
i lichtarze ze wiecami, wykorzystywane przy
odbieraniu lubowania dyplomowego. Zniknê³y tak¿e insygnia rektorskie z ³añcuchem
na czele, a dyr. Czinczenko urzêdowa³ za-

wsze w czapce na g³owie, nie zdejmuj¹c jej
nigdy, nawet przy wejciu profesorów. Nie
zdejmowa³ jej równie¿ przy wymianie uk³onów na ulicy czy terenie Akademii. Urzêdowa³ wiêc twardo w tzw. stalinówce. Zamiast
ksi¹¿ki przyrzeczeñ na biurku rektora le¿a³a
jego dysertacja kandydacka, obejmuj¹ca
kilkadziesi¹t stron maszynopisu z dziedziny
botaniki. Po obronie pracy kandydackiej jej
posiadacze otrzymywali stopieñ docenta.
Natomiast stopieñ doktora nauk weterynaryjnych otrzymywali wytrawni pracownicy
naukowi po przed³o¿eniu i obronie pracy
doktorskiej, odpowiadaj¹cej naszej habilitacji. Podstaw¹ kariery naukowej by³a wiêc
praca kandydacka. Ze zrozumia³ych wzglêdów przy ogólnej ocenie naukowej, zw³aszcza równorzêdnoci obu kandydatów, decydowa³o zawsze czynne zaanga¿owanie
polityczne. Zajêcia teoretyczne i praktyczne
odbywa³y siê w starych pomieszczeniach
rozrzuconych pomiêdzy ulicami Piekarsk¹
i Kochanowskiego, w oparciu o g³ówny
gmach, gdzie mieci³ siê Rektorat oraz Katedry: Anatomii, Histologii z Embriologi¹,
Zoologii z Parazytologi¹, a tak¿e muzeum
ortopedyczne.
Wyrazy rektor czy rektorat z uwagi na
ich kapitalistyczne pochodzenie zast¹pione
zosta³y s³owami dyrektor i dyrekcja. Do jednych z najwiêkszych niepowodzeñ tego
okresu zaliczyæ nale¿y zabranie przez wojsko sowieckie dwóch wspania³ych wie¿o
zakoñczonych klinik  Ortopedii i Po³o¿nictwa. Olbrzymie szklane gmachy, pozwalaj¹ce na odbywanie zajêæ w ka¿dej porze roku,
przypomina³y kliniki w Lipsku o bardziej zmodernizowanych pomieszczeniach. Gdyby
wojska sowieckie wkroczy³y do Lwowa o 2
miesi¹ce póniej, zajêcie wczeniej tych
pomieszczeñ przez wspomniane katedry
ocali³oby przed niepowo³anym nowym gospodarzem. Pomieszczenia te, granicz¹ce
z koszarami 40 pp, zosta³y natychmiast w³¹czone jako obiekt wojskowy. Z podanych za
relacji przez ¿o³nierzy sowieckich, te dzieci
prof. Szczud³owskiego zosta³y szybko zaadoptowane dla wojskowych potrzeb (kuchnie, stanowiska dla zwierz¹t, magazyny itp.).
Towarzysz¹ca temu dewastacja zmieni³a ich
funkcjonalnoæ do tego stopnia, ¿e do dzisiejszego dnia nikt siê o nie wiêcej nie upomina³. Zreszt¹ w warunkach tocz¹cej siê
totalitarnej wojny stare pomieszczenia zu-
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Pa³ac Turku³³ów-Comello przy ul. Piekarskiej, od 1937
siedziba Akademii Medycyny Weterynaryjnej

pe³nie wystarcza³y na odbywanie zajêæ teoretycznych i praktycznych. Na materia³ kliniczny nie mo¿na by³o narzekaæ. Zapewnia³y go trzymane w du¿ych ilociach krowy, konie, kozy i winie w bezporednim
s¹siedztwie uczelni na £yczakowie czy Pohulance. Równie¿ psów i kotów by³o pod
dostatkiem.
W pierwszej okupacji sowieckiej zajêcia
na wszystkich latach studiów rozpoczê³y siê
w pierwszych dniach padziernika i prowadzone by³y w jêzyku polskim. Ich program
pokrywa³ siê zupe³nie z polskim przedwojennym, obejmuj¹c w ka¿dym roku studiów dwa semestry.
Po zakoñczeniu I roku studiów, obowi¹zywa³y
egzaminy z fizyki (prof. Nikliborc), chemii ogólnej
(prof. Niemczycki), zoologii (prof. Poluszyñski),
botaniki (prof. Janowski) oraz kolokwia z encyklopedii rolnictwa, nauki o mleku oraz propedeutyki
nauk weterynaryjnych. Po drugim roku studiów do
egzaminów obowi¹zkowych nale¿a³y egzaminy
z anatomii opisowej (prof. Bant), histologii i embriologii (prof. Aleksandrowicz), fizjologii (prof. Klisiecki) oraz chemii fizjologicznej (doc. Grzycki).
Nowo wprowadzonymi przedmiotami by³y: historia
WKPB (wszechzwi¹zkowej partii bolszewików),
której wyk³adowc¹ by³ lektor z Katedry Marksizmu
i Leninizmu, Paszczenko z Boczarowem na zmianê, oraz jêzyk ukraiñski. By³ to najtrudniejszy rok
studiów, zamkniêty cis³ym rygorem z³o¿enia tych
egzaminów w odpowiednim czasie.
Po zakoñczeniu drugiego roku studiów nastêpowa³a du¿a ró¿nica w przedstawionych wymaganiach za czasów polskich i sowieckich. W okresie studiów polskich obowi¹zywa³ jedynie rygor
z³o¿enia egzaminów z mikrobiologii (prof. Mikulaszek) oraz patologii ogólnej (prof. Moraczewski). Egzaminy z parazytologii (prof. Poluszyñski), hodowli
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ogólnej i szczegó³owej (prof. Olbrycht, potem
Herman), anatomii topograficznej (prof. Bant),
propedeutyki chorób chirurgicznych (prof. Szczud³owski) mo¿na by³o sk³adaæ na dalszych latach
studiów. Studenci tacy przed³u¿ali niekiedy studia o wiele lat, st¹d te¿ i ich nazwa ¿elani studenci. Natomiast w okresie okupacji sowieckiej
wszystkie egzaminy z III, IV i V semestru, tzw.
egzaminy dyplomowe, ujête by³y tak¿e surowymi
rygorami terminów ich sk³adania i warunkiem
przejcia na kolejny rok studiów. Nale¿a³y tu:
anatomia patologiczna i weterynaria s¹dowa (prof.
Zakrzewski wraz z doc. ¯uliñskim), interna z diagnostyk¹ (prof. Markowski wraz z doc. Hamerskim), zakana (prof. Markowski z doc. Parnasem), chirurgia z okulistyk¹ (prof. Gajewski), po³o¿nictwo i ortopedia (prof. Szczud³owski z doc.
Morawem), nauka o miêsie (prof. Trawiñski), farmacja weterynaryjna wraz z farmakologi¹ (prof.
Skowroñski), administracja weterynaryjna, z której wyk³ady i egzamin przeprowadza³ wojewódzki
lekarz weterynarii. Zajêcia nadobowi¹zkowe prowadzi³ in¿. Weber z chorób pszczó³ oraz dr Myczkowski z anatomii ptaków.

Ró¿nica w egzekwowaniu egzaminów
obowi¹zuj¹cych regulaminem studiów
w czasie studiów polskich i sowieckich przyjêta zosta³a z zadowoleniem przez nasz¹
Radê Wydzia³u. Dziêki takiemu programowi
zniknêli bowiem tzw. ¿elani studenci, studiuj¹cy nawet 10 i wiêcej lat. Studentami
w okresie pierwszej okupacji sowieckiej byli
tylko tacy, którzy z³o¿yli egzamin wstêpny
w czerwcu 1939 r., w tym pewna liczba
kobiet. Wiêkszoæ stanowili Polacy, mniejszoæ Ukraiñcy. Nie by³o ¿adnego studenta
pochodz¹cego zza Zbrucza. Wszyscy oni
chêtnie garnêli siê na studia, chc¹c przetrwaæ zawieruchê wojenn¹.
W przeciwieñstwie do czasów polskich
studia by³y teraz bezp³atne, a studenci otrzymywali stypendia oraz pomieszczenia w domach akademickich. ¯elazna kurtyna Zbrucza mia³a swój cile okrelony cel, odnosz¹cy siê nie tylko do studentów, ale i pozosta³ych mieszkañców ZSRR. Chodzi³o o to,
aby nie zetknêli siê oni z istniej¹cym dobrobytem w Polsce. Wed³ug opowiadañ ¿o³nierzy, byli oni w koszarach karmieni fa³szyw¹
propagand¹ o nêdzy istniej¹cej w kapitalistycznej Polsce. To, co zobaczyli, by³o dla
nich prawdziwym szokiem. Nie przyje¿d¿ali
tak¿e do naszej uczelni w tym czasie pracownicy naukowi i administracyjni. W rektoracie urzêdowa³ tylko dyr. Czinczenko i nasi

starzy pracownicy: Borusiewicz, Królikowski i jeden wony tatuñciu. W katedrach
nast¹pi³y tylko nieliczne zmiany w sk³adzie
nauczaj¹cym. Z Polaków dochodz¹: Augustyn i jego ¿ona, Dobrowolska, Ewy, Szmyd,
Eliasiewicz, Lorenz, Senze i Wandokanty;
z Ukraiñców: K³ymki³, Uhryn, Py³ypeæ i Terlecki; z ¯ydów: Fuchs, Gelb i Parnes;
z Rusinów: Sawczuk i Zaj¹c. Do laborantów
i techników do³¹czaj¹: Kraczkowski, Mryc
i Rzeczkowski. Z pierwszego ogólnego zebrania pracowników Instytutu Weterynaryjnego powiêconego wpisywaniu siê do
zwi¹zku zawodowego (profspi³ka) dowiadujemy siê, kto jest jakiej narodowoci. Ka¿dy
kandydat musia³ bowiem podaæ swoj¹ narodowoæ oraz krótki ¿yciorys. Bez nale¿enia do zwi¹zku zawodowego nikt nie móg³
byæ pracownikiem ¿adnego zak³adu pracy.
Bez takiego zawiadczenia by³y tak¿e du¿e
trudnoci w otrzymaniu nowego dowodu
osobistego, tzw. paszportu.
Niezale¿nie od kadry asystenckiej, w której nie istnia³ podzia³ na asystentów m³odszych i starszych (jak za czasów polskich),
byli tak¿e etatowi ordynatorzy oraz tzw. aspiranci naukowi. Przy pe³nieniu ³¹cznej funkcji asystenta i ordynatora ga¿a by³a podwójna i wynosi³a oko³o 700 rb miesiêcznie.
Oprócz normalnych zajêæ dydaktycznych
obowi¹zkiem ich by³o obs³ugiwanie pacjentów oraz pe³nienie dy¿urów nocnych (23 x
w tygodniu) Oddzieln¹ grupê tworzyli aspiranci naukowi. W zasadzie zwolnieni byli
z wszystkich zajêæ dydaktycznych. Ich zadanie polega³o jedynie na pog³êbianiu wiedzy danej specjalizacji, przeprowadzaniu badañ naukowych, napisaniu i obronie pracy
kandydackiej, nauce jêzyka obcego oraz
znajomoci zagadnieñ politycznych (marksizmu i leninizmu) na pamiêæ.
Z aspirantur¹ rozstajê siê stosunkowo
szybko i w niecodziennych warunkach. Na
jednym 2 przed³u¿aj¹cych siê wyk³adów
z marksizmu i leninizmu w du¿ej nieopalanej jeszcze sali wyk³adowej Anatomii Patologicznej zacz¹³em szuraæ zmarzniêtymi
nogami. Wyk³adowca popatrzy³ na mnie
spod oka, koñcz¹c po chwili wyk³ad. Nastêpnego dnia rankiem czeka³ na mnie na
portierce i poprosi³ na rozmowê w swoim
gabinecie. Mia³a ona zaskakuj¹cy przebieg.
Paszczenko zapyta³ mnie, czy wiem, kto to
by³ Paw³ow. Kiedy twierdz¹co odpowiedzia-

³em, wtedy zagai³: Istotnie Paw³ow nale¿a³
do najwybitniejszych fizjologów na wiecie
i by³ kontrrewolucjonist¹ do ostatnich godzin swojego ¿ycia. Na ³o¿u mierci poprosi³ o krzy¿ i ksiêdza. To by³ Paw³ow, a wy
Senze, dopiero zaczynacie w¹chaæ naukê,
a ju¿ jestecie kontrrewolucjonist¹ i szuracie nogami na znak niezadowolenia z niemiertelnej nauki Marksa i Lenina. Tak daleko nie zajedziecie. Wyjani³em, ¿e jest
w b³êdzie, bo w³anie na zgni³ym Zachodzie
dobry wyk³ad kwituj¹ s³uchacze szuraniem
nogami, uderzaniem d³oñmi o pulpity,
a nawet oklaskami. Zaskoczony moj¹ odpowiedzi¹, znalaz³ siê w k³opotliwej sytuacji, z której wyprowadzi³em go po¿egnaniem i wyjciem z gabinetu. O treci rozmowy powiadomi³em natychmiast prof.
Szczud³owskiego. By³ przekonany, ¿e powinienem zrezygnowaæ z aspirantury i przejæ
na asystenta-ordynatora. Tak te¿ zrobi³em.
Dziêki temu mia³em podwójn¹ ga¿ê i kontakt z terenem. Mog³em wiêc korzystaæ na
co dzieñ z honorarium aprowizacyjnego, zapewniaj¹cego dobre ziemniaki, ser, jaja,
mietanê, a nawet wie¿o pieczony chleb
z pieca. Doskonale za wyposa¿ona biblioteka uczelni, mieszcz¹ca siê przy ul. Supiñskiego w Domu Akademickim i prowadzona przez p. Nowickiego, pozwala³a na
studiowanie najnowszej literatury wiatowej
dochodz¹cej do 1939 r. Prawie ka¿dy z nas
mia³ temat pracy doktorskiej. Nale¿a³o wiêc
okres pobytu na uczelni najw³aciwiej wykorzystaæ. Odbywa³y siê tak¿e co miesi¹c
posiedzenia naukowe z dyskusjami. Referowano ró¿ne prace, a tak¿e ciekawsze
przypadki kazuistyczne. By³ to prawdziwy
wypoczynek po zajêciach dydaktycznych,
³agodz¹cy nieprzyjemne wieci polityczne
dochodz¹ce z miasta i kraju.
Niezale¿nie od zajêæ uczelnianych,
w okresie wakacyjnym do obowi¹zków naszych nale¿a³a tak¿e kontrola studentów,
rozmieszczonych w rejonowych lecznicach
weterynaryjnych. Ja kontrolowa³em ich dzia³alnoæ w Ko³omyi, Kutach i Kosowie. Tam
te¿ zetkn¹³em siê z miejscowymi Ukraiñcami, którzy trudnili siê przemycaniem przez
granicê Polaków na Wêgry. Studenci poza
zajêciami dydaktycznymi wykorzystywani
byli w koniecznych potrzebach przy zbiorze
ziemniaków i wywózce drewna z lasu.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
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Z Ew¹
Piotrowsk¹,

fot. Wojciech Staszkiewicz

adiunktem Muzeum Historii
Fotografii w Krakowie,
rozmawia Janusz M. Paluch

Na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych krakowskie Muzeum Historii
Fotografii oraz Oddzia³ Krakowski Towarzystwa
Mi³oników Lwowa zorganizowa³y  jeszcze
w Kamienicy Hetmañskiej  pamiêtn¹ wystawê
powiêcon¹ Kresom Po³udniowo-Wschodnim.
Pamiêtn¹, bo bylimy tu¿ po prze³omie 1989 r.,
kiedy w koñcu mo¿na by³o mówiæ prawdziwie
o historii Polski, w tym o naszych dawnych
Kresach. Od tamtego czasu zapewne wiele
wystaw kresowych prezentowano w Muzeum
w oparciu o posiadane przez pañstwa zbiory.
Czy mog³aby pani przypomnieæ kilka najwa¿niejszych?

Tu muszê uciliæ i przypomnieæ, ¿e Muzeum w tym okresie przygotowa³o dwie wystawy pokazuj¹ce nasze Kresy Wschodnie.
Pierwsz¹ by³a: Lwów  miasto II Rzeczpospolitej. Kolejn¹ za ekspozycjê zaprezentowalimy wspólnie z Towarzystwem Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w 1991 roku. Jej tematem by³y
trzy województwa po³udniowo-wschodnie 
stanis³awowskie, tarnopolskie i lwowskie.
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Staramy siê kontynuowaæ tê tradycjê, poniewa¿ w naszych zbiorach posiadamy
ogromn¹ iloæ fotografii dotycz¹cych ziem
wschodnich. Te nastêpne by³y wystawami
monograficznymi, historyczno-monograficznymi, jak równie¿ ekspozycjami prezentuj¹cymi fotografiê artystyczn¹. Wystawy
o wymowie historycznej to na przyk³ad Artysta czy rzemielnik? Galicyjskie zak³ady
fotograficzne prze³omu wieków XIX i XX czy
wystawa historyczno-monograficzna Stanis³aw Rawicz Kosiñski. Budowniczy galicyjskich kolei, ukazuj¹ca sylwetkê tego wybitnego in¿yniera i jego ca³¹ rodzinê. Ekspozycja ta przybli¿y³a zapomnian¹ dzi postaæ
in¿yniera Rawicz Kosiñskiego, który by³
twórc¹ i budowniczym szeregu linii kolejowych na terenie Galicji Wschodniej. Urodzi³
siê w Borku Szlacheckim pod Krakowem
w 1847 r. W 1872 r. otrzyma³ dyplom in¿yniera po ukoñczeniu Wydzia³u Komunikacji
Politechniki w Pradze. Praktykê zdobywa³
przy budowie linii saksoñsko-turyñskiej. Nastêpnie po 1881 roku szybko awansowa³,
kierowa³ pracami przy tak wa¿nych liniach
kolejowych jak ¯ywiecNowy S¹cz, Stryj
Beskid, Stanis³awówWoronienka. W latach 19061917 pracowa³ w Wiedniu w Ministerstwie Kolei ¯elaznych. Najwspanialszym jego dzie³em jest górska trasa wiod¹ca
ze Stanis³awowa do Woronienki, licz¹ca 96
km d³ugoci. Na tym szlaku w okolicach Jaremcza powsta³ most kamienny na Prucie,
który sta³ siê wzorem dla wielu póniejszych
konstrukcji alpejskich. By³ najwiêkszy w ówczesnej Europie, mia³ rozpiêtoæ ³uku 65 m.
Dziêki rodzinie Kosiñskich do naszego
muzeum trafi³a znaczna liczba fotografii, ilustruj¹cych ¿ycie zawodowe in¿. Rawicz Kosiñskiego oraz osi¹gniêcia techniki prze³omu XIX/XX w. W naszych zbiorach posiadamy dwa piêkne, olbrzymie tableaux. Jedno
skomponowane zosta³o z jedenastu fotografii. W centrum umieszczono zdjêcie
s³ynnego mostu kolejowego w Jaremczu,
a wokó³ niego fotografie okolic i Hucu³ów
w ich strojach regionalnych, którzy prawdopodobnie mogli byæ zatrudnieni przy budowie. Drugie tableau zawiera 36 pami¹tkowych fotografii: 33 portrety budowniczych
linii kolejowych, in¿ynierów, wspó³pracowników Rawicz Kosiñskiego, a tak¿e zdjêcia
z uwiecznionymi widokami mostów w Jamnej i Jaremczu. To niezapomniana pami¹t-

ka z budowy linii kolejowej Stanis³awów
Woronienka. Wykona³ j¹ znany lwowski fotograf Józef Eder w latach 189195. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e ówczesne tableaux to nie
tylko owoc kunsztu fotografików-rzemielników, ale kooperacji miêdzy fotografem i malarzem-grafikiem, a to dlatego, ¿e czêsto
passe-partout tych tableaux by³y malowane
rêcznie. Niektórzy fotografowie mieli zreszt¹ ukoñczone studia artystyczne.
Ale by³y te¿ wystawy historyczne, na których Kresy stanowi³y tylko fragment prezentacji.

Muszê wspomnieæ o dwóch wystawach
prezentuj¹cych tematykê Kresów na szerszym tle. Mam tu na myli wystawy: K³amstwo katyñskie i PolskaRosja trudne s¹siedztwo. Wiemy, jaki wp³yw na losy wschodnich terenów Polski mia³a Rosja, a to skutkowa³o du¿ymi fragmentami tych wystaw
zwi¹zanych z naszymi wschodnimi województwami. Wyliczmy: 17 wrzenia 1939,
sowiecka zdrada obroñców Lwowa 22 wrzenia 1939, aresztowania, zsy³ki, przesiedlenia, w koñcu narzucenie nowej granicy.
W rezultacie poza krajem pozosta³y znaczne tereny Polski, a wielu kresowiaków zosta³o wygnanych ze swej ojcowizny. Na tych
wystawach pokazalimy jeden z najtragiczniejszych fragmentów historii Kresów.

Dzisiaj mówimy o fotografii jako o rzemiole, ale przecie¿ musimy pamiêtaæ, ¿e w owych
czasach by³ to jednak przejaw pewnego luksusu. Przecie¿ nie ka¿dy móg³ sobie pozwoliæ
na fotografiê, choæ i ona stawa³a siê szybko
popularna. A o sprzêcie fotograficznym tylko
nieliczni mogli pomarzyæ!

O tak. To doskonale mo¿na by³o zaobserwowaæ na wystawie fotografii powiêconej zak³adom fotograficznym Galicji z prze³omu XIX i XX w. (obiekty ze Lwowa, Ko³omyi, Drohobycza, Stanis³awowa, Z³oczowa,
Tarnopola, a tak¿e Czerniowiec). Trudno
dzisiaj wyobraziæ sobie, jak takie atelier wygl¹da³o! Aparat fotograficzny by³ bardzo du¿y, ustawiony na statywie. By³y to aparaty
tzw. skrzynkowe na klisze szklane. Ekskluzywne atelier to zak³ad obejmuj¹cy nieraz
kilka pomieszczeñ (czêæ du¿ej kamienicy),
poniewa¿ sk³ada³ siê z salonu przyjêæ, pokoju  w³aciwego atelier i buduaru damskiego (przebieralni). Obszerne pomieszczenie, w którym portretowano klientów, wyposa¿ano w eleganckie rekwizyty. Na pod³o-

dze le¿a³a skóra z dzikiego zwierza albo
dywan turecki o wyrafinowanych wzorach,
jakie biurka, stoliczki, fotele, krzes³a, kolumienki; mog³y byæ te¿ instrumenty muzyczne. Jeden z najwa¿niejszych elementów
stanowi³y t³a malowane farbami olejnymi,
które jawi³y siê same z siebie jako niemal
odrêbne dzie³a sztuki i ukazywa³y wybuja³¹
zieleñ ogrodu albo jaki majestatyczny antyczny fragment architektury lub bogate wnêtrze salonu czy gabinetu. Z tamtych czasów
pochodz¹ te¿ dziwne przedmioty, przypominaj¹ce nieco narzêdzia tortur, np. drewniane czy metalowe podpórki, których zadaniem by³o unieruchomienie w odpowiedniej pozycji np. g³owy fotografowanego cz³owieka, co dawa³o pewnoæ, ¿e podczas
nawietlania kliszy model nie bêdzie siê
rusza³... W fotografii olbrzymie znaczenie ma
wiat³o. Ka¿de atelier w tamtych czasach
posiada³o przeszklony dach, czyli tzw. wietlik. Przesta³o to mieæ znaczenie, kiedy zaczêto pos³ugiwaæ siê sztucznym owietleniem. Na fotografiach spotykamy czasem
reklamê mówi¹c¹ o tym, ¿e w danym zak³adzie zdjêcia wykonuje siê niezale¿nie od
pogody. Prócz g³ównych pomieszczeñ czêsto w suterenie lokowano pracowniê, laboratorium, p³uczkarniê, sk³ad klisz oraz magazyn i pokoik, gdzie przygotowywano papier (odbitkowy lub na passe-partout). Tak
wygl¹da³ du¿y, elegancki, dobrze prosperuj¹cy zak³ad fotograficzny.
W owym czasie, a mówiê tu o okresie 2.
po³. XIX w.  pocz¹tek XX w., np. we Lwowie istnia³o wiele tego typu s³ynnych zak³adów, gdy¿ prowadzili je wspaniali fachowcy.
Bardzo czêsto za swoje osi¹gniêcia w dziedzinie fotografii nie tylko portretowej, ale równie¿ krajobrazowej, architektonicznej otrzymywali medale i wyró¿nienia na krajowych
i zagranicznych wystawach. W tym miejscu
trzeba wspomnieæ o takich fotografach jak:
Józef Eder, Teodor Szajnok, Dawid Mazur,
Edward Trzemeski czy Maria Ka³apus (vel
Kalapus). Klientela tych¿e atelier to szacowni
obywatele miasta Lwowa, jak i okoliczni bogaci ziemianie. Fotografowa³y siê ca³e pokolenia rodzin szlacheckich i mieszczañskich. Przyk³adowo jednym z klientów Dawida Mazura by³ m³ody Stanis³aw Ignacy
Witkiewicz z matk¹. W latach 18891914 ko³o
kocio³a w. Anny dzia³a³ bardzo prê¿nie fotograf Bernard Ettels. Tam¿e wykonywano

27

ogromn¹ iloæ zdjêæ lubnych, komunijnych
oraz portretów grupowych czy pojedynczych
¿o³nierzy austriackich. Warto nadmieniæ
o filiach, jakie lwowskie zak³ady fotograficzne
posiada³y np. w Jassach, Stanis³awowie,
Tarnopolu, Czerniowcach czy nawet w Krynicy. Kiedy pracowa³am nad wystaw¹ powiêcon¹ Krynicy, porówna³am zdjêcia portretowe wykonane przez dwa zak³ady 
Edwarda Trzemeskiego i zak³ad Maria
(Marii Ka³apus). Okaza³o siê, ¿e obydwa te
zak³ady mia³y filie sezonowe otwierane tylko na okres letni w uzdrowisku. Gdy pojecha³am do Krynicy, usi³owa³am znaleæ dok³adniejsze informacje, w którym miejscu
mog³y one funkcjonowaæ. I znalaz³am! Okaza³o siê, ¿e naprzeciwko starych £azienek
mineralnych istnia³ w drugiej po³owie XIX w.
pawilon drewniany, gdzie kuracjusze wykonywali sobie pami¹tkowe zdjêcia portretowe. I to jest taka ciekawostka ³¹cz¹ca Krynicê ze Lwowem. Oczywicie od pocz¹tku
mamy do czynienia te¿ z fotografiami plenerowymi, dziêki którym mo¿emy ogl¹daæ
zdjêcia rodzajowe oraz fragmenty panoram
miasta lub te¿ zabytków architektury ju¿
z lat osiemdziesi¹tych XIX w. Nie by³o jednak takie ³atwe wykonaæ wtedy zdjêcie
w plenerze, bo aparat i statyw by³y bardzo
du¿e i ciê¿kie. Do tego dochodzi³y szklane
klisze pokryte warstw¹ wiat³oczu³¹, pieczo³owicie zapakowane w kasety ochronne, pouk³adane cile w drewnianych skrzynkach
(s³u¿¹cych do przenoszenia na pasach).
W naszych zbiorach mamy np. piêkn¹ kartê
pocztow¹  reprodukcjê z negatywu szklanego przedstawiaj¹cego panoramê Lwowa
z 1904 r. Warto zaznaczyæ, i¿ wielu osobom

nasza instytucja kojarzy siê tylko z fotografi¹, tymczasem proszê zwróciæ uwagê, ¿e
karty pocztowe (wprawdzie powielane), s¹
przecie¿ równie¿ fotografiami (stwierdzenie
to dotyczy stricte odbitek fotograficznych pozytywowych). Równie¿ do tego¿ zbioru
mo¿emy zaliczyæ pocztówki  reprodukcje
drukarskie z oryginalnych klisz fotograficznych. Wspomniane obiekty te¿ znajduj¹ siê
w zasiêgu naszego zainteresowania.

Znane s¹ fotografie wykonywane i powielane w wiêkszych ilociach przez fotografów
towarzysz¹cych dzia³aniom wojskowym podczas I wojny wiatowej. By³y wysy³ane potem
po ca³ej Europie przez ¿o³nierzy do swych
rodzin. To jest bezcenny dokument ukazuj¹cy
czêsto zniszczenia, jakie nios³a I wojna wiatowa...

Rzeczywicie. W naszych zbiorach posiadamy równie¿ nieco wczeniejsze fotografie stanowi¹ce pami¹tki z wojska. Choæby ta kartka, która datowana jest na 15 sierpnia 1911 roku. Przedstawia grupê dwudziestu szeciu ¿o³nierzy austro-wêgierskich
ujêtych na tle jasnej ciany budynku. Tej pami¹tkowej odbitce fotograficznej nadano
funkcjê kartki pocztowej. Na jej odwrocie,
na wydrukowanych linijkach znajduje siê
odrêczna notka korespondencyjna uczyniona czarnym atramentem! Pocztówka zosta³a wys³ana do pana Józefa Jaworzyñskiego, urzêdnika banku austro-wêgierskiego
w Krakowie przy ul. Wilnej. A pisa³ do niego prawdopodobnie brat: Kochany Józku!
Wyszed³em z wojska w sobotê, 12 b.m., rozbola³y mnie jednak zêby i leczê siê na gwa³t,
bo mnie dyabli bior¹ w tym Lwowie. B¹d
³askaw mi donieæ, czy Ciocia Bronia wraz
z Dank¹ s¹ w Krakowie, czy
te¿ wyjecha³y i gdzie. Bêdê
prawdopodobnie w sobotê w
Krakowie. Ca³ujê Ciê serdecznie. Edek. Lwów 15 VIII 911.

Ratusz w Zaleszczykach

Muzeum jest miejscem nie
tylko ekspozycji, ale  a mo¿e
przede wszystkim  miejscem,
w którym gromadzi siê zbiory.
W pañstwa przypadku jest to tak¿e sprzêt fotograficzny, ale nade
wszystko przedmiot naszej rozmowy  fotografie.

Zasoby s¹ bardzo du¿e.
Rzeczywicie w sk³ad zbiorów
wchodz¹ ró¿ne obiekty. Za-
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Hucu³ka

równo same fotografie, jak i sprzêt fotograficzny s³u¿¹cy do ich wytworzenia i obróbki,
a wiêc: aparaty, statywy, wiat³omierze,
powiêkszalniki, ramki do powiêkszania i kopioramki do produkcji seryjnej odbitek, tanki
do utrwalania i p³ukania odbitek itd. Przede
wszystkim jednak najwiêksz¹ uwagê skupiamy na fotografiach. Zdjêcia wystêpuj¹
w ró¿nych formach, tzn. klisze szklane, zarówno pozytywowe, jak i negatywowe, negatywy na kliszach celuloidowych ciêtych
i przechowywanych w rolkach. Pod tym terminem kryje siê ca³y szereg rodzajów odbitek fotograficznych pozytywowych wykonanych ró¿nymi technikami: albuminow¹, kolodionow¹, ¿elatynowo-srebrow¹ itd. Jedne s¹
fotografi¹ czarno-bia³¹, choæ na pierwszy
rzut oka na tak¹ nie wygl¹daj¹, poniewa¿
s¹ barwne. To odbitki monochromatyczne
tonowane na kolor br¹zowy (tzw. sepiowy),
niebieski lub zielony. Ale nie tylko fotografie
czarno-bia³e, osobna historia to fotografia
barwna  odbitki pozytywowe barwne oraz
klisze szklane. Posiadamy w zbiorach diapozytywy barwne z pocz¹tku XX wieku! Interesuj¹ce Pana fotografie kresowe stanowi¹ 1/3 zasobów! To jest bardzo du¿o, jeli
zwa¿ymy, ¿e Muzeum ma charakter krakowski, a powsta³o dopiero w latach osiemdziesi¹tych XX w. Lwia czêæ tych zdjêæ pochodzi z lwowskich zak³adów fotograficznych,
takich jak np. Edward Trzemeski, Adela,
Teodozy Bahrynowicz, Bergtraun Dawid czy
Bergtraun M. (Izydor), Leon B³achowski,
Eder Józef, Eder Rudolf, Henner  Bernard
starszy i m³odszy, Henner Jakub (lub Józef). Lista zak³adów lwowskich jest bardzo
d³uga. To, co po nich uda³o siê nam zgromadziæ, jest niewspó³mierne do tego, co siê
o nich czyta, o ich mo¿liwociach, o ich dorobku i o wszechstronnych uzdolnieniach
w³acicieli atelier! W przypadku kolekcji
lwowskiej, oraz szerzej omawiaj¹c  kresowej, mamy do czynienia przede wszystkim
z fotografi¹ portretow¹ pojedyncz¹ i grupow¹. Ogl¹damy na zdjêciach postaci anonimowe, jak i lwowskie osobistoci, np. rodzinê Kulczyckich (Zygmunta Kulczyckiego,
znanego muzyka i cz³onka Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie zdj¹³ sam
mistrz Edward Trzemeski). Podobnie by³o
z Jadwig¹ Wand¹ Elektorowicz, znan¹ pianistk¹. Fotografie portretowe zazwyczaj s¹
sygnowane przez zak³ady fotograficzne

w ró¿nej formie: wydruków na awersie tekturki nazwiska fotografa, nazwy zak³adu,
miejscowoci, adresu,
wzglêdnie t³oczenia
tych¿e. Na odwrocie
wystêpowa³y czêsto
ozdobne winiety, póniej (bli¿ej lat 20., 30.
XX w.) czasami zwyk³e
piecz¹tki tuszowe.
Jak ju¿ poprzednio
wspomnia³am, posiadamy zdjêcia grupowe
np. Studium Nauczycielskiego we Lwowie,
pochody uczniów szko³y powszechnej, fotografiê urzêdników magistratu lwowskiego
podczas uroczystoci z ok. 1930 r. (zak³ad
Sztuka we Lwowie). Jest szereg fotografii
niesygnowanych, ale ze wzglêdu na opisanie ich przez w³acicieli mamy pewnoæ, ¿e
dotycz¹ Lwowa. To bardzo ciekawe tableau
absolwentów Wydzia³u In¿ynierii Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, ok. 1910 r., sygnowane przez zak³ad fotograficzny Tadeusza Jaworskiego Adela, który znajdowa³
siê w Pasa¿u Mikolascha. Wokó³ 56 fotografii portretowych ró¿nych formatów znajduje siê bardzo bogata bordiura z³o¿ona
z ró¿norodnych elementów  rysunków torów kolejowych, wie¿ wiertniczych, czy te¿
podobizn mostów, wykonana przez J. Seredyñskiego. Do bardzo cennych fotografii
zwi¹zanych z histori¹ miasta zaliczamy
odbitki przedstawiaj¹ce wnêtrze Filharmonii Lwowskiej oraz orkiestrê i chór Lwowskiego Konserwatorium Muzycznego. S¹ te¿
fotografie o charakterze familijnym; chocia¿by fotografia zbiorowa przedstawiaj¹ca klasê fortepianu prof. So³tysowej z uczennicami (ujêcie we wnêtrzu, fot. Bernard Henner
jun., ok. 1920 r.). Prócz takich powa¿nych,
pozowanych zdjêæ mamy te¿ takie wykonane na krêgielni kolejowej lub grupy studentów z wyk³adowcami. Dosyæ ciekawym fragmentem zbiorów s¹ te¿ zdjêcia ukazuj¹ce
Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ we
Lwowie. Du¿e zas³ugi w dokumentowaniu
lwowskich soko³ów maj¹ Edward Trzemeski, Boles³aw Stetkiewicz i Teodozy Bahrynowicz. Marek Munz uwieczni³ æwiczenia
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uczestników kursu Zwi¹zku Sokolskiego
w plenerze na boisku lwowskiego Soko³a
w 1931 r.
Do niezwykle interesuj¹cych nale¿¹ fotografie, które mo¿na zakwalifikowaæ do grupy obrazuj¹cych ¿ycie codzienne Lwowa.
Takie zdjêcia s¹ zazwyczaj niesygnowane.
W miarê up³ywu lat pojawia siê ich coraz
wiêcej wraz z nastêpuj¹c¹ miniaturyzacj¹
aparatów fotograficznych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to fotografia amatorska o charakterze reporterskim. Obrazuje ona ¿ycie
Lwowa czy miast i miasteczek na Kresach.
W zbiorach posiadamy zasób klisz pochodz¹cych od rodziny prof. dr. in¿. Micha³a Affanasowicza, znanego dzia³acza harcerstwa
polskiego, wspó³za³o¿yciela skautingu we
Lwowie, a tak¿e komendanta Krakowskiej
Chor¹gwi Harcerzy w Krakowie w latach
192223. W okresie 19111914 by³ dru¿ynowym VI Lwowskiej Dru¿yny Skautowej im.
gen. Henryka D¹browskiego. Podczas licznych swoich wêdrówek po ziemiach Galicji
Wschodniej wykona³ setki nad wyraz interesuj¹cych zdjêæ (przyroda, pejza¿e, zabytki  budowle obronne z przesz³oci).
W koñcu posiadamy te¿ zbiór lwowskich fotografii Jana Bu³haka. To jest Lwów troszeczkê inny. W zasobie s¹ klisze negatywowe,
z których potem wykonywa³ odbitki pozytywowe. Bu³hak by³ mistrzem fotografii statycznej. Uwiecznia³ g³ównie architekturê. We
Lwowie fotografowa³ cerkiew Wo³osk¹, kaplicê Boimów czy Katedrê w. Jura i Katedrê £aciñsk¹. Zachowa³y siê tak¿e jego
piêkne pejza¿e kresowe.
Muszê zadaæ pytanie o piêkne góry. Na
Kresach rodzi³ siê przecie¿ polski ruch turystyczny, narciarstwo. Tam powsta³y liczne towarzystwa turystyczne i narciarskie.

Oczywicie posiadamy bogaty zasób fotografii pokazuj¹cych piêkno tamtych gór.
S¹ to przede wszystkim fotografie Adama
Lenkiewicza, który wiele prac wykona³
w celu zreprodukowania przez Wydawnictwo Ksi¹¿nica-Atlas we Lwowie, która edytowa³a w tamtym czasie widokówki. Wydawnictwem tym kierowa³ wówczas geograf Eugeniusz Romer, a grup¹ fotografów
kierowa³ jego syn Witold. W³anie w tej serii
by³y reprodukowane fotografie Lenkiewicza.
Jego zdjêcia s¹ bardzo charakterystyczne.
Mia³ on subtelny zmys³ pojmowania piêkna.
Potrafi³ w sposób bardzo niezwyk³y ukazaæ
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miasto, jego architekturê. W wystawie, która odby³a siê w 1939 r. pod tytu³em Kto
najpiêkniej widzi Lwów?, wystawi³ 31 zdjêæ
 portretów. Jego prace skomentowa³ Marian Dederko, cz³onek Fotoklubu Wileñskiego, s³owami: [Lenkiewicz] kocha miasto [...],
rozumie i odtwarza wytwornie. A Henryk
Mikolasch, jego pejza¿e z ob³okami  jak
na zamówienie  ws³awi³ s³ynnym stwierdzeniem: ale¿ pan wozi chyba za sob¹ na
sznurku te chmury za motocyklem! Lenkiewicz by³ cz³owiekiem szalenie rzutkim, przemieszcza³ siê bardzo szybko, a interesowa³o go praktycznie wszystko. Dlatego te¿
fotografowa³ nie tylko pejza¿ miejski, ale
tak¿e  a mo¿e nawet przede wszystkim 
pejza¿ górski. Kocha³ Gorgany i Czarnohorê oraz Tatry. Bywa³ tam i latem, i zim¹.
W naszym zbiorze mo¿emy siê tak¿e pochwaliæ widokówkami jego autorstwa z gór,
jak i fotografiami stanowi¹cymi dokumentacjê ¿ycia codziennego ówczesnych miast
i miasteczek z Kresów Wschodnich. Zdjêcia profesora Lenkiewicza przedstawiaj¹ce ska³y w Uryczu czy zamek w Czerwonogrodzie w okolicach Zaleszczyk, jak i same
Zaleszczyki, s³ynne uzdrowisko Morszyn,
widoki Stanis³awowa, pomniki  np. Adama Mickiewicza w Tarnopolu, drewnian¹
cerkiew w. Jura w Drohobyczu, Stryj i koció³ parafialny tam¿e, czy te¿ cerkiew katedraln¹ w Samborze oraz fragmenty architektury z Sokala  to cenne dokumenty
ikonograficzne dla badacza historii. Lenkiewicz wietnie jedzi³ na nartach, by³ cz³owiekiem wysportowanym, zas³u¿y³ siê te¿
dla rozwoju turystyki. Przeciera³ szlaki turystyczne, by³ wspó³twórc¹ sieci górskich
schronisk turystycznych. Z tego czasu pochodz¹ wspania³e fotografie gór w ró¿nych
porach roku. Fotografowie-pejza¿yci to nie
tylko fotografowie patrioci ukazuj¹cy piêkno krajobrazu ojczystego, ale tak¿e fotograficy, którzy starali siê przypomnieæ
i przybli¿yæ Polakom miejsca, o których
powinnimy pamiêtaæ stale, bo mówi¹ o bohaterstwie naszego narodu, polskich ¿o³nierzy. I tak wród jego fotografii znajdziemy krzy¿ na Prze³êczy Legionów w Gorganach, obelisk w Rafaj³owej, który upamiêtnia³ mieræ polskich legionistów, czy
fotografiê ukazuj¹c¹ cmentarz w Mo³otkowie, gdzie pochowano poleg³ych w bitwie
w listopadzie 1914 r.

Pó³ roku temu otwieralimy jego wystawê zatytu³owan¹ Polska miêdzywojenna
w fotografii Adama Lenkiewicza.
Istnieje jeszcze jeden rodzaj zdjêæ, je¿eli chodzi o tematykê. W zasobach muzealnych posiadamy du¿y zbiór fotografii ukazuj¹cych typy ludzkie. S¹ to portrety nie tylko
inteligencji lwowskiej, kupców, ale tak¿e
zdjêcia portretowe najró¿niejszych ludzi,
przyodzianych czêsto w regionalne, dzi ju¿
nieistniej¹ce stroje. S¹ to wizerunki ludzi
pochodz¹cych ze wsi. Miêdzy innymi pocztówki wykonane na podstawie klisz fotograficznych autorstwa M. Señkowskiego. Ukazuj¹ one Hucu³ów. Mamy portret starej, pomarszczonej Hucu³ki w ko¿uszku, w chucie na g³owie u³o¿onej w kszta³cie turbanu
i z fajk¹ w zêbach (staruszka umiecha siê
dosyæ z³oliwie w stronê obiektywu) oraz
zdjêcie m³odej Hucu³ki nad Czeremoszem,
która skoñczy³a pranie i wraca do domu.
Bardzo ciekawa jest te¿ fotografia dwojga
ma³ych dzieci, ubranych w wyszywane pó³ko¿uszki, uwiecznionych w towarzystwie
ma³ego sympatycznego kundelka, przy drewnianym ogrodzeniu. W tle widaæ drewniane zabudowania gospodarcze. Nie s¹ to
tylko zdjêcia pozowane. Warto zaznaczyæ,
¿e fotografie z zak³adów lwowskich, to nie
s¹ takie zwyk³e fotografie, nie jest to zwyk³y
portret. Charakteryzuje je niezwyk³a starannoæ wykonania. Poniewa¿ papier fotograficzny by³ niezwykle
cienki, w zwi¹zku z tym
naklejano fotografie na
tektury o ró¿nych formatach: niedu¿y wizytowy i wiêkszy  tzw.
format gabinetowy. Bywa³y i wiêksze (prawie
porównywalne z wielkoci¹ drzwi). Dlaczego
o tym mówiê? Oprócz
starannoci w wykonaniu samej fotografii, te
tekturki  to arcydzie³o
sztuki litograficznej.

By³y niew¹tpliwie oryginaln¹ i bardzo praktyczn¹ form¹ reklamy zak³adu fotograficznego, dlatego te¿ z przodu znajdowa³a siê
nazwa zak³adu, nazwisko w³aciciela zak³adu i jego adres. Z ty³u natomiast znajdowa³y
siê rysunki ró¿nych postaci alegorycznych,
np. przedstawienie postaci kobiecej w popiersiu, a poni¿ej tekst:
RIVOLI ZAK£AD ART. FOTOGRAFICZNY
I PIERWSZORZÊDNY KRAJOWY ZAK£AD
DLA POWIÊKSZEÑ
LWÓW UL. TRZECIEGO MAJA 10.
FILIA UL. GRÓDECKA 71.A.

lub:
RUDOLF EDER we LWOWIE
Krêcone s³upy pod L 504

oraz dekoracja figuralna w postaci figurek
fotografuj¹cych amorków okolonych rozbudowan¹ ornamentyk¹ z motywów rolinnych.
Bardzo czêsto zawód fotografa w tamtych
czasach ³¹czy³ siê z wykszta³ceniem na Akademii Sztuk Piêknych. Byli wiêc te¿ doskona³ymi malarzami, co wykorzystywali przy
wykonywaniu fotografii, ale równie¿ w podkolorowywaniu rêcznym fotografii czarno-bia³ych pastelami lub akwarelami. No i dziêki temu mamy fotografie z eleganckimi winietami, chocia¿by ta z 1907 r. z mê¿czyzn¹
przedstawionym w g³êbokim popiersiu. W lewym górnym naro¿niku (na odwrocie) mamy
ozdobn¹ winietê zak³adu z adnotacj¹:
PIERWSZE SPECYALNE ATELIER
OSOBNO ZA£O¯ONE DLA POWIÊKSZEÑ
PORTRETÓW, KREDKOWYCH, TUSZOWYCH, AQUARELLE, PASTELLE ETC.

Zdjêcie lotnicze Politechniki

W Krakowie mieszka syn Adama Lenkiewicza, prof. Stefan Lenkiewicz, równie¿ mi³onik turystyki górskiej i nart, a tak¿e poeta
i prozaik. To w³anie dziêki jego ksi¹¿ce Na
nartach w Czarnohorze wiele osób pierwszy
raz zetknê³o siê z tymi górami.
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ATELIER MATEJKO, STRAUB. ZUGEHOER,
WYBRANOWSKI WE LWOWIE ul. Karola
Ludwika No 3.
Klisze przechowuj¹ siê dla dalszych zamówieñ.

M³odzie¿ mieje siê czêsto z tych podpisów o przechowywaniu klisz dla dalszych
zamówieñ, ale pamiêtamy przecie¿ zak³ad
fotograficzny p. Paw³a Bielca przy ul. Karmelickiej w Krakowie i jego archiwum klisz
fotograficznych. Panowa³a moda, ¿e porz¹dne zdjêcia, np. do dyplomów, nale¿y wykonaæ w³anie u Bielca, bo tam zawsze, nawet
po wielu latach, mo¿na znaleæ kliszê
i wznowiæ zdjêcie. To w³anie tam zachowa³o siê te¿ s³ynne na ca³y wiat zdjêcie m³odego Karola Wojty³y.

Kiedy s³ysza³em o lotniczych zdjêciach
Lwowa wykonywanych doæ wczenie, bo
u zarania Polski niepodleg³ej.

Rzeczywicie, posiadamy te fotografie
w naszych zbiorach. To s¹ bardzo ciekawe
zdjêcia wykonane z samolotu, tzw. ujêcia
z lotu ptaka, z wysokoci, 100, 200, 300 m.
Autorami byli ¿o³nierze 2 pu³ku lotniczego,
eskadry, która stacjonowa³a w Krakowie.
Zdjêcia sygnowane s¹ przez pilota Meysenhaltera. Na tych fotografiach widniej¹ na
odwrocie piecz¹tki tuszowe, które daj¹ nam
wiele wiadomoci: nazwê fotografowanej
miejscowoci, wysokoæ, z jakiej wykonano
fotografiê, skalê, datê i godzinê wykonania
fotografii, typ kamery, czas nawietlania,
pogodê, rodzaj filtru, jakiego u¿yto, nazwisko obserwatora, pilota i uwagi dotycz¹ce
warunków wykonania danego zdjêcia.
Obiekty te wykonano w latach 192122.
Zdjêcia pokazuj¹ widok ogólny Lwowa,
gmach Politechniki Lwowskiej, Dworzec
G³ówny, zabudowê wzd³u¿ ulicy Leona Sapiehy i wiele innych. Posiadamy w zbiorach
bardzo ciekaw¹ fotografiê lotnika. Jest to
portret majora pilota Kazimierza Ferdynanda Kubali, wprawdzie wykonany w Warszawie, ale sygnowany we Lwowie. A dedykacja brzmi tak: M³odej entuzjastce lotnictwa
Pannie A. Kriegerównie z Krakowa przesy³am me pozdrowienia, a za Jej z³ote serduszko, wiat oddaj¹c wraz z lotnicz¹ braci¹, daj¹c to przekonanie szczêcia przez
prawdê piêkno, pe³ne kwiatów i umiechów
bez koñca  Kubala, mjr pilot, Lwów 9 kwietnia 1930 r. Jest to bardzo znana postaæ
w historii lotnictwa polskiego. W 1929 r. Kubala wraz z majorem Ludwikiem Idzikow-
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skim podjêli próbê przelotu przez Atlantyk.
Niestety nie uda³o siê. Musieli l¹dowaæ awaryjnie na wyspie Gracia w archipelagu azorskim. Idzikowski zgin¹³, a major Kubala ranny wróci³ do kraju w glorii bohatera.
Pani najwiêksza przygoda z fotografi¹?

Opracowywa³am wiele fotografii, ale jedna z nich by³a szczególna. Trafi³a do nas
fotografia ukazuj¹ca pracowników Ksi¹¿nicy-Atlas we Lwowie. Wspomina³am ju¿
wybitnego geografa prof. Eugeniusza Romera, który patronowa³ akcji tworzenia tysiêcy widokówek ukazuj¹cych piêkno naszego kraju, i jego syna  Witolda, znakomitego fotografika. Pewnego razu otrzyma³am
fotografiê  portret zbiorowy: grupa ludzi,
mê¿czyni i kobiety, ustawieni na dziedziñcu budynku przy ul. £yczakowskiej 5, gdzie
mieci³a siê siedziba Ksi¹¿nicy-Atlas  fotografia by³a na szczêcie sygnowana. Porodku siedzi starszy, szczup³y mê¿czyzna
z w¹sami, to w³anie s³ynny polski kartograf
Eugeniusz Romer. Jest to podarunek od
pewnej starszej pani, rodowitej lwowianki.
Przeprowadza³am z ni¹ wywiad informacyjny dotycz¹cy tego zdjêcia i w jego trakcie
dowiedzia³am siê, i¿ poród uwiecznionych
jest równie¿ Eugeniusz Romer.

Ta zabawa z fotografiami jest chyba niebezpieczna, bo przecie¿ w jakim sensie obcuje siê z duchami...

Zgadza siê, ale jeli wk³ada siê w tê pracê
serce, uczciwoæ prawdziwego historyka-badacza, to nie ma siê czego baæ.Te duchy
rozumiej¹ nas i one wtedy pomagaj¹, a nie
strasz¹ nas po nocach. Nasza instytucja ma
to szczêcie, ¿e bardzo du¿o osób zwraca
siê do nas, rozumiej¹c wagê tego, ¿e fotografia jest wiadkiem historii i nieraz zatrzyma³a w kadrze wiele wa¿nych i istotnych
momentów nie tylko w ¿yciu ich rodziny, ale
czêsto istotnych w dziejach rodzinnego miasta czy kraju. Ludzie s¹ tego wiadomi
i dlatego chêtnie z nami wspó³pracuj¹. Jeli
otrzymujemy zbiór fotografii, to przeprowadzamy z darczyñcami wywiad zwi¹zany
z autorem fotografii, miejscem ich wykonania, z datowaniem. To daje nam piêkny
obraz nie tylko tej historii przez du¿e H,
historii ziem ojczystych, ale i tej ma³ej historii poszczególnych rodzin, mniej lub bardziej
znanych czy zas³u¿onych dla Ojczyzny. Trzeba podkreliæ, ¿e fotografia to nie tylko piêkno uchwycone w danej chwili przez umiejêt-

nego fotografa, ale czêsto wspania³e ród³o
historyczne.
Ludzie nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e czas
umyka b³yskawicznie, a fotografie nieopisane
staj¹ siê anonimowe.

Nieraz bardzo ¿a³ujemy opracowuj¹c
wie¿o otrzymany materia³, ¿e nie ma na
nim ¿adnego opisu pozostawionego przez
ludzi na nim uwiecznionych. I mimo ¿e udaje nam siê dojæ do tego, co przedstawia
obraz, to nie udaje nam siê zazwyczaj rozszyfrowaæ tego, jakie postacie znajduj¹ siê
na zdjêciach. A czasami jest to zwi¹zane
z wa¿nymi wydarzeniami, np. przyjazd Marsza³ka Pi³sudskiego do danej miejscowoci,
jaka wizytacja biskupa czy manewry... Tak
wiêc robi¹c zdjêcia, datujmy je zawsze
z ty³u i piszmy, kto na nich jest! Ani siê obejrzymy, kiedy nasze zdjêcia stan¹ siê ju¿
historycznymi. Jest to mój apel nie tylko jako
historyka, ale jako zwyk³ego cz³owieka. Sami
zaraz zapomnimy, jak siê nazywaj¹ ludzie,
których utrwalilimy na zdjêciach, i przy jakich okazjach by³y wykonane.

PROBA

Fakt, ¿e spora liczba fotografii kresowej
przechowa³a siê do naszych czasów stanowi
swoisty fenomen, kiedy wemiemy pod uwagê warunki, w jakich Polacy opuszczali swe
rodzinne domy. Jakim cudem tyle fotografii
znalaz³o siê tutaj?

Tak, to prawda. To jest szalenie wzruszaj¹ce i wstrz¹saj¹ce, ¿e bardzo czêsto
z opowiadañ wynika, i¿ musieli obudzeni
w rodku nocy pakowaæ siê do jednej walizki i natychmiast opuszczaæ domy. I w jakim
odruchu pakowali zdjêcia rodzinne. Traktowali to jak bezcenny skarb  bo pamiêæ i jej
wizerunek na zdjêciu to co ogromnie cennego! Te zwyk³e kartki papieru z obrazem
rodzin czy wa¿nych wydarzeñ zabierali na
tu³aczkê. One nieraz bardziej potrafi³y ogrzaæ
ni¿ jaki sweter, którego nie zd¹¿yli ze sob¹
zabraæ. Bo wa¿niejsze czasem jest ogrzaæ
duszê i serce ani¿eli cia³o  oto potêga ludzkiej pamiêci! To nie jest sentymentalizm, to
jest ogromnie wa¿na cecha nas, Polaków,
hart, podtrzymywanie na duchu siebie i innych w ciê¿kich okolicznociach. To swoisty ewenement w wiecie  taki drobny, ulotny przedmiot, mo¿e przydaæ si³y, dodaæ wiary
w siebie i w ¿ycie. I pomaga³ przetrwaæ ludziom koszmary nione niestety czêsto na
jawie.
Serdecznie dziêkujê Pani za rozmowê.

EWA PIOTROWSKA, ur. w Krakowie, absolwentka historii UJ. Pracowa³a w Muzeum Narodowym
w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk, a od 1994
w Muzeum Historii Fotografii.

KTO ICH ROZPOZNA?
Za³¹czone zdjêcie (kserokopia) pochodzi zapewne z lat dziesi¹tych lub dwudziestych XX wieku. Przedstawia prawdopodobnie nauczycieli i ksiêdza (katechetê?) oraz
uczennice szko³y ¿eñskiej p r a w d o p o d o b n i e w ¯ó³kwi (orygina³ jest w³asnoci¹
obecnego
mieszkañca
tego miasta).
By³oby ciekawe zidentyfikowanie niektórych bodaj postaci oraz ustalenie
roku wykonania fotografii.
Kto z potomnych potrafi³by
to uczyniæ? Uda³oby siê tym
samym zatrzymaæ pamiêæ
umykaj¹cego czasu...
Ewentualne odpowiedzi
prosimy kierowaæ na adres:
Prof. Jerzy Kowalczuk
31-476 Kraków
ul. Lublañska 24/2
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WIERSZE

Jerzy Koblowski

Zofia Bar

Jestem Polakiem

Kochani!

Polsko, Ojczyzno moja,
Tak bliska, a zarazem daleka,
O Tobie ci¹gle marzê,
Spotkañ z Tob¹ czekam.

Czêsto pada pytanie, co takiego mia³ w sobie
ten czarodziejski wasz Lwów,
¿e mówicie wci¹¿ o nim w ka¿dym miejscu
i dobie,
a z zachwytu a¿ brak wam s³ów.

Marzê o Ziemi, która da³a
Tak wielu znanych ludzi wiatu,
O ziemi okrytej s³aw¹
Przez naród polski, przez mych rodaków.
Jestem Lwowiakiem, potomkiem Lwowskich
Dzieci,
Tych dzieci, co na polu chwa³y
Za Polskê ¿ycie odda³y,
I  Lwowskie Orlêta  w wiecznoæ jako or³y
odlecia³y.
Gdzie by mnie w ¿yciu los nie rzuci³,
Pod jakimkolwiek bêd¹c znakiem,
Odpowiem z dum¹:
Mym znakiem Orze³ Bia³y  jestem
Polakiem.
Jurek, urodzony i wychowany we Lwowie, jest od
niedawna studentem Politechniki Warszawskiej.

Adam Hollanek

Wieczny film
ten film stary lwowski
co we mnie wci¹¿ leci
uczy znów po ulicach chodziæ
po piekarskiej a¿ do cmentarza
po reja do sklepiku po schodkach
po akademickiej legionów soko³a
i ju¿ tylko w pamiêci
ci nasi bliscy wiêci
mój dziadzio ze swoim
janciu to pieni¹dze kosztuje
mama z tym niachu
do tata ta pojedziemy do jamnej
tego cieplutkiego lata
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Odpowiedzieæ siê nie da, bo to siedzi g³êboko,
w mózgu, w sercu i w krwi.
Choæby chcia³ kto wymieniæ soczewki
w swym oku,
to na nic. Lwów w nas tkwi!
I na pró¿no t³umaczyæ  czy kupiec, czy
batiar,
pejsaty w cha³acie, przekupka czy pan,
¿e wszyscy lwowiacy ukochali swe miasto
tak naprawdê, na zicher, nie szpan!
Ka¿dy z nas zabra³ z sob¹ na tu³aczkê po
Ja³cie
jego obraz i dumê, i hart.
Ceniæ, kochaæ go, mówiæ wci¹¿ o nim
uparcie
bêdziemy, bo Lwów jest tego wart!
To on da³ nam wzory, nie tylko nauki
wartoci wszelakich i cnót.
To on nas nauczy³ odpieraæ ataki
szturmuj¹ce do serc i do wrót!
To on da³ nam si³ê przetrwania tych
wszystkich
i zes³añ, i ³agrów, i tiurm.
To Lwów nas zjednoczy³ rozsianych
po Polsce,
by wspólnie móc wo³aæ: NASZ LWÓW!
Pani Zofia Bar mieszka w Gnienie
albo lepiej do worochty
ze skarbówk¹ na szczotce
rebrowacza czesz¹cej
niebo mojego dzieciñstwa
ile¿ ³ez wylaæ trzeba
i rzuciæ wszystko doros³e
dla naiwnej historii
tej lwowskiej

Szczêciem
Dzi to jeszjej by³o, ¿e siê nicze lwowska Argdy nie sta³a modkadia czy Szwajn¹ okolic¹ Lwowa.
caria, z zachoSkutkiem tego niwan¹ szczêliwie
Niniejsze opowiadanie zaczerpnêlimy
gdy tamtêdy nie
piêknoci¹ swoz ksi¹¿ki autorstwa Franciszka Jaworskiego
szed³ owczy pêd
bodnie rosn¹cept. Lwów stary i wczorajszy (Lwów 1910)
lwowskiego t³umu,
go lasu, wzgórz,
ani cisku nigdy nie by³o na Pohulance. dolin, jarów i polanek i z zachowanym dot¹d
Spekuluj¹c na romantyczne ustronie, ban- komfortem z pocz¹tków ubieg³ego stulecia2.
krutowali wszyscy, którzy tylko czar przy- Bo na Pohulance dom restauracyjny jeszrody chcieli sfinansowaæ, a wiêc restaurato- cze ma ma³e okna i bia³e nieozdobne ciarowie, cukiernicy, przedsiêbiorcy, utrzymu- ny, jeszcze tam proste sto³y i strasznie graj¹cy ³ódki na wysch³ym ju¿ dzi stawku, hu- j¹ca muzyka, i jeszcze tam ci¹gle nawo³ytawki i krêgielnie. Lwowskiemu filistrowi za wania kelnerów i wiedeñskich walców brzêk
daleko by³o chodziæ na Pohulankê przez dokuczliwy profanacj¹ jest ciszy, która leg³a
d³ug¹ ulicê na Rurach1 ponad brzegiem na tym zak¹tku zadum¹, têsknot¹ i zapoPe³twi i niebezpiecznie by³o wracaæ wie- mnieniem.
czorem ko³o niskich cha³upek, ko³o cmenZadum¹ omsza³y stuletnie drzewa i zrytarza, ogródka Makolondry i ponurej Szu- wa siê ona za szelestem usch³ego listowia,
manówki.
razem z krzykiem ptaków i szumnym pieA Pohulanka ros³a sobie dziko i rozkosz- waniem wierzcho³ków drzewnych. Pe³no jej
nie. Wielki w¹wóz, który po³o¿y³ siê w sa- tam, gdzie naga ziemia ku s³oñcu wyziera
mym jej rodku, mia³ w sobie ca³y wdziêk ciekawie i gdzie siê wzgórze k³osami ¿yta
zaczarowanego ogrodu, o którym ludzie zieleni m³odego, i tam gdzie milcz¹ce, zajakby zapomnieli. Tote¿ od stawku blaski sz³y mkniête mauzoleum tajemnicê kryje starei iskry, jakie tylko s³oñce w pogodny dzieñ go wodoci¹gu miejskiego. I mo¿e w³anie
odbiæ umia³o i szmer strumyków ko³ysa³ dlatego chadzaæ tamtêdy nie lubi t³um rozkolebkê Pe³twi i jej ródliska takie czyste bawiony, ¿e tak jako cicho i têskno na
i jasne jak myl dziecinna, dok¹d jej ¿ycie Pohulance i tak jest inaczej ni¿ na rozbenie zbrudzi, tak jak Lwów swojej rzeczki.
stwionych festynach placu powystawoweSam w¹wóz ci¹gn¹³ siê d³ugo i jakby go3. Gdyby nie ta okropna muzyka w rewprost wpada³ w tonie b³êkitu, które jego stauracji, której s³uchaæ musz¹ s³owiki i któzakoñczeniem by³y, wiat³em i niebieskim ra t³umi piew wieczornego wiatru, to by
okiem, wygl¹daj¹cym ciekawie spoza ciem- zapomnieæ mo¿na o tym, ¿e siê jest we
Lwowie...
nej i starej drzew zieleni.
Ale muzyka gra w rozdzieraj¹cy sposób,
A same drzewa z obydwu zboczy spadzistych a¿ na sam dó³ schodzi³y, jakby do a kto jej wtóruje: Mizzi, Mizzi, sei ja nicht
zwierciad³a wody i jakby ku stra¿y k¹pi¹cym so bos...4
Trywialne s³owa padn¹ w ka¿d¹ szczesiê rusa³kom.
Zieleñ by³a tak jak i teraz jeszcze  od linê len¹, pe³zaj¹ po wzgórkach i dro¿yzielonej rogatki, Snopkowa, Krasuczyna, a¿ nach i a¿ siê uszami przelewaj¹, wraz
ku ¯elaznej Wodzie i potem z drugiej strony z ¿yczeniem, a¿eby Mizzi posz³a sobie do
poprzez folwark zakonnic ormiañskich, Cet- stu diab³ów albo tam, gdzie chce jej adoranerówkê, Pasiejd, £yczakowski park ku Kai- tor w wiedeñskiej piosence, która jakby przyzerwaldowi: olbrzymi zielony piercieñ, któ- ros³a do tego miejsca, a na któr¹ skar¿y³ siê
remu taka Pohulanka czy Cetnerówka dro- ju¿ anonimowy autor w r. 1825, opisuj¹cy
gimi by³y kamieniami... Piercieñ jednak rwie Pohulankê w lwowskich Rozmaitociach.
By³ jednak czas, kiedy Pohulanka nie
siê ustawicznie, bo miejsca pod parcelacjê
potrzeba, a i sama Pohulanka, chocia¿ dzi- by³a wcale miejscem wycieczkowym ani
siaj jeszcze tak czarowna, bodaj czy siê d³u- nawet nazwy swojej obiecuj¹cej nie nosi³a.
go oprzeæ zdo³a najazdowi najpierw lekkich Za czasów bowiem Rzeczypospolitej by³a
will podmiejskich, a potem ciê¿kim szere- to posiad³oæ wiejska, na której ch³opi siedzieli pañszczyniani, a nad nimi rodzina
gom kamienicznym.

P ROZA

POHULANKA
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Deymów gospodarowa³a. Krzysztof i Franciszek Deymowie, obaj radcy lwowskiego
s¹du apelacyjnego, byli ostatnimi w³acicielami wzgórz i jarów tutejszych i obaj woleli
te¿ ¿ycie miejskie raczej ni¿ odleg³¹ wówczas od miejskich murów sielankê. Tote¿
wyzbyli siê z rozkosz¹ gruntów, lasów
i ch³opów na rzecz rodziny Dziewa³towskich,
od której ca³¹ posiad³oæ kupi³ mecenas
Franciszek Wêgleñski.
Ciekawy cz³owiek i ciekawa kariera. Wêgleñski by³ adwokatem wówczas, kiedy adwokatom najlepiej siê dzia³o we Lwowie. Nieuregulowane stosunki prawne, lekkomylnoæ szlachecka, krach austriackich finansów, rabulistyka prawna przy braku sta³ych
norm i przekupstwie urzêdników, wszystko
to wytwarza³o grunt, na którym tylko fortuny
adwokackie wyrastaæ mog³y. A ¿e Wêgleñski, obok Józefa Dzierzkowskiego, nale¿a³ do najzdolniejszych adwokatów, g³adki by³ w obejciu, dowcipny, weso³y, wszêdzie, nawet do cesarza trafiæ umiej¹cy, wiêc
te¿ wkrótce doszed³ do wielkiego maj¹tku.
A jako cz³owiek majêtny dobre mia³ gusta i fantazje. W czasach sielankowego sentymentu zapragn¹³ tak¿e sielanki, ale takiej,
jak¹ mia³ Horacy i ludzie rzymskiego cesarstwa, których ten czas, za wzorem Napoleona, tak chêtnie naladowa³. Kupi³ wiêc star¹
posiad³oæ Deymów, wybudowa³ u wstêpu
do niej pa³acyk, ten sam, w którym dzisiaj
restauracja, urz¹dzi³ prawdziwe tusculum,
nazwa³ Pohulank¹ i hula³ tam razem z ca³ym
Iwowskim towarzystwem do upad³ego. Nazwa sama nie bardzo siê zrazu przyjê³a.
Owszem, wspó³czeni najchêtniej nazywali
posiad³oæ laskiem Wêgleñskiego, Pohulanka za utarta siê nieco póniej, ju¿ po wyjedzie Wêgleñskiego ze Lwowa.
Trudno powiedzieæ, co w³aciwie spowodowa³o wziêtego adwokata do opuszczenia
rozleg³ej, a intratnej praktyki, weso³ego towarzystwa lwowskiego i czarownej, z prawdziwie magnackim przepychem urz¹dzonej
Pohulanki. Syt zysków zapragn¹³ mo¿e jeszcze s³awy, czy te¿ wiedz¹ swoj¹ prawnicz¹,
dowiadczeniem i zdolnociami s³u¿yæ zapragn¹³ Polsce, doæ ¿e przeniós³ siê do
Warszawy, wst¹pi³ w r. 1809 w s³u¿bê Ksiêstwa Warszawskiego, w dziewiêæ lat póniej
by³ ju¿ senatorem-kasztelanem, a w r. 1819
obj¹³ po Sobolewskim tekê ministerstwa sprawiedliwoci, zostawiaj¹c na tym stanowisku
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po sobie pamiêæ cz³owieka uczciwego i energicznego, podczas gdy we Lwowie d³ugo
jeszcze opowiadano kawa³y, na jakie bra³
sêdziów i s¹downictwo austriackie, o ile mu
chodzi³o o wygranie jakiej sprawy.
Ju¿ po wyjedzie Wêgleñskiego ze Lwowa zwiedza³ Pohulankê w 1820 r. Julian
Ursyn Niemcewicz. Autor piewów historycznych, który objecha³ ca³¹ Polskê i w Podró¿ach historycznych swoich pilnie notowa³
ka¿d¹ piêknoæ przyrody i ka¿de dziejowe
wpomienie, powiêci³ i uroczemu laskowi
pochlebn¹ wzmiankê: Pohulanka, wie
zesz³ego J.P. Wêgleñskiego, ministra sprawiedliwoci w przyjemnej nader dolinie, otoczonej górami, piêknie udrzewionymi. Mi³e
prawdziwie zacisze dla mê¿a lubi¹cego
wiejsk¹ ciszê, spokojnoæ i nauki...
W chwili jednak, gdy sêdziwy i zas³u¿ony autor pisa³ te s³owa, przesta³a byæ Pohulanka i zaciszn¹, i spokojn¹, a z mê¿ami
lubi¹cymi nauki wziê³a rozbrat na zawsze.
Od spadkobierców Wêgleñskiego kupi³ j¹
bowiem restaurator Jan Diestl, który w pa³acyku za³o¿y³ piwiarniê, na staw puci³ flotyllê ³ódek, zostawiaj¹c resztê ogrodu i ca³y
lasek do u¿ytku par zakochanych i samotników o pok³adzie poetyczno-melancholijnym.
Do tych ostatnich nale¿a³ autor artyku³u
o Pohulance, pomieszczonego w Rozmaitociach z r. 1825. By³ to snad wielki amator podlwowskich drzew i zieleni, bo opisa³
je prawie wszystkie doko³a Lwowa i nieraz
w dalszym ci¹gu niniejszych szkiców przyjdzie nam siê powo³aæ na jego nastroje
i wylewy uczuæ. Jedna litera podpisu wskazuje, ¿e autorem tych przedmiejskich nastrojów jest mo¿e Stanis³aw Jaszowski, jeden z pisarzy, który g³êbiej i lepiej kocha³
Lwów, ani¿eli to nawet opisaæ potrafi³.
Wyszed³szy u¿ywaæ wie¿ego powietrza
uda³ siê autor na Pohulankê, gdzie z rzadk¹
prawdziwie radoci¹ przechadza³ siê po
krêtych ulicach gaju, przypatrywa³ siê ród³om, wytryskuj¹cym z brzemiennej wodami ziemi.
I by³by mo¿e autor zapomnia³ o ca³ym
wiecie, gdyby nie brzêk szklanek i gwar pij¹cych, skutkiem którego ju¿ za ma³¹ chwilê
widzimy i jego samego w restauracji, razem
z Niemcami, którzy rozmawiali o dawnych
hecach wiedeñskich, i fanfaronami, których
ubiór z³o¿ony by³ ze szczególniejszych kolorów. Mieli kapelusze kratkowe, chustki krat-

jednostk¹, a koleje jego ¿ycia nadaj¹ siê
raczej do kryminalnego romansu. Doktor
praw, wziêty adwokat, o literackich i naukowych aspiracjach  napisa³ bowiem kilka
utworów dramatycznych, zbiera³ pieni ¿ebrackie, mia³ w³asne teorie lingwistyczne 
dopuci³ siê Micha³ Suchorowski zbrodni
pospolitego oszustwa, za któr¹ d³ugie lata
przesiedzia³ w Szpilbergu i ws³awi³ siê tym,
¿e by³ ostatnim wiêniem tego os³awionego
wiêzienia. Wyszed³szy zeñ, zamordowa³ do
spó³ki z jakim lokajem, w celach rabunkowych, proboszcza kocio³a wiêtej Anny, za
co na mieræ skazany, poszed³ na do¿ywotnie wiêzienie w³anie w chwili, kiedy gramatyka jego porównawcza opuciæ mia³a prasy drukarskie. Drukarz, nie wiedz¹c co zrobiæ z nak³adem, zniszczy³ go. Suchorowski
za, gdy siê o tym w wiêzieniu dowiedzia³,
wytoczy³ mu proces z Brygidek, proces ten
wygra³ i uzyska³ odszkodowanie w kwocie
kilkuset z³r.5, które dla niego z³o¿ono do
depozytu s¹dowego.
W czasie zalubin cesarza Franciszka
Józefa napisa³ Suchorowski w Brygidkach
wiersz okolicznociowy w szeciu jêzykach,
który to wiersz zarz¹d wiêzienia pos³a³ do
kancelarii cesarskiej, sk¹d przysz³a niespodziewanie... amnestia dla poety.
Suchorowski wyszed³ na wolnoæ po
kilkudziesiêciu latach wiêzienia, za wspomniane wy¿ej odszkodowanie kupi³ sobie
domek przy ulicy Sieniawskiej, drukowa³
jeszcze kilka utworów, miêdzy innymi Szczytn¹ pieñ S³awianów we wszystkich jêzykach
s³owiañskich, i umar³ w ósmym dziesi¹tku
lat ubieg³ego stulecia6 jako porz¹dny i Bogu
ducha winien staruszek.
Wracaj¹c jednak do Hanusi z Pohulanki, to by³a ona pierwszy raz dnia 9 czerwca
1830 na król. miejskiej widzialni lwowskiej,
przez grono lubowników sztuki muzykalnej
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Pa³acyk mecenasa F. Wêgleñskiego,
póniej restauracja i piwiarnia J. Diestla.
Wg litografii z 1840 r.

kowe, surduty kadrylowane, czyli po prostu
powiedziawszy, podszyte kratkow¹ kitajk¹
i pantaleonki w pr¹¿ki. Byty to wzory ostatniego ¿urnalu, który tym razem zupe³nie wypad³
niesmacznie i jak gdyby na przekorê wszelkiej powadze, zdradzaj¹c zasady zwolenników swoich, czyni³ z nich istnych arlekinów.
Od kufla poszed³ znowu nasz autor ogl¹daæ piêkne widoki: Przedzieraj¹c siê przez
gêste chaszcze stanêlimy na szczycie góry,
okrytej weso³ymi drzewami i panuj¹cej nad
Pohulank¹. Co za boski widok odkry³ siê
stamt¹d oczom naszym. Naoko³o wysokie
góry, a w rodku padó³ wycielony drzewami, spomiêdzy których wyziera³y niedbale
ma³ej kaplicy wie¿yczki. G³uche naoko³o nas
panowa³o milczenie i tylko ¿ab skrzeczenie
przerywa³o je swoim nieharmonijnym dwiêkiem. W tym miejscu na szczycie, mchem
lenym ucielonej góry, zapomnielimy o stosunkach stolicy, o obowi¹zkach powo³ania
i z przepe³nionymi sercami, w milczeniu, bo
prawdziwe uniesienie nigdy nie u¿ywa wyrazów, pogl¹dalimy to po sobie, to na drzew
ga³êzie, którymi jakby od niechcenia ³agodny wietrzyk ko³ysa³. Urwawszy na pami¹tkê
kilka nadobnych p³odów Flory, z têsknot¹
odrywalimy siê od tego przyjemnego ustronia, gdzie wdziêk natury z ka¿dego do nas
umiecha³ siê listka, w ka¿dym odbija³ siê
kwiatku i gdzie nasz umys³ by³ wolny od
namiêtnoci i tak spokojny, jak te wody pobliskiego stawu, które nie zmarszczy³y nawet
szklanej powierzchni swojej.
Czytaj¹c ten wylew uczuæ, trudno siê
oprzeæ wra¿eniu, ¿e przecie¿ dawnymi czasy wiêksze by³o we Lwowie odczucie piêknoci w³asnego gniazda ani¿eli dzisiaj. Byæ
mo¿e dlatego, ¿e trudniejszy by³ dostêp do
widoków szwajcarskich, w³oskich i innych,
do których obecnie po³owa Lwowa latem
pielgrzymuje.
Z tych te¿ lepszych czasów dla lwowskich drzew i zieleni pochodzi i litografia
z widokiem Pohulanki, któr¹ tutaj w reprodukcji podajemy. Z drugiej jednak strony
przyznaæ trzeba, ¿e Pohulanka nie natchnê³a
¿adnego z wieszczów lwowskich na nutê
piêkniejsz¹ i trwalsz¹. W 1831 r. napisa³ Micha³ Suchorowski sztukê teatraln¹ pod tytu³em Hanusia z Pohulanki, ale tutaj osoba
samego autora jest o wiele ciekawsza ani¿eli jego utwór. Suchorowski by³ bowiem
jak¹ niezwykle zwyrodnia³¹ i zbrodnicz¹

Joanna Karpacka-Nasiek

Brodzianie na ojczystym szlaku
Nasze pismo pozostaje od wielu lat w przyjani z ogólnopolskim Ko³em Przyjació³ Brodów (nie nale¿¹cym do TMLiKPW, ale czy
to wa¿ne? Wa¿na jest jego piêkna dzia³alnoæ na rzecz Polaków i polskoci w Brodach). Corocznie zamieszczamy sprawozdania z ich tradycyjnych zjazdów w Wile,
a ostatnio otrzymalimy od Pani Prezes relacjê z pierwszej pielgrzymki Brodzian w ich
rodzinne strony.Tekst musielimy (jak zwykle!) nieco skróciæ  w zasadzie nie zamieszczamy sprawozdañ wycieczkowych, ale ró¿-

ne informacje i spostrze¿enia okaza³y siê
na tyle interesuj¹ce dla nas wszystkich,
wschodnich ma³opolan, ¿e chêtnie je przekazujemy naszym Czytelnikom. Dziêkujemy!
Wyjechalimy w po³owie wrzenia 06.
Po miniêciu granicy (odprawa trwa³a tylko
godzinê) ruszylimy tras¹ w kierunku Lwów
Kijów tzw autostrad¹: droga okropna, trzês³o, jechalimy jak w ko³ysce. Du¿e po³acie
ziemi le¿¹ od³ogiem. Mijalimy stare kapliczki, jednak ze zmienionymi kopu³ami. [...]

Budowa kocio³a w Brodach

Pomijamy opisy odwiedzanych Oleska
i Podhorzec, przewa¿nie znanych Czytelnikom z wycieczek. Natomiast najwa¿niejsze
by³o osi¹gniêcie g³ównego celu podró¿y.
BRODY
15 wrzenia dotarlimy do Brodów, gdzie
siostry  na progu swego domu przy ul. F.
Westa  z ksiêdzem Piotrem i polskimi mieszkañcami Brodów witali nas piewem, chlebem i sol¹. Przyjêcie by³o bardzo serdeczi dramatycznej na dochód ubogich we Lwowie wystawiona  sama za zaczyna siê
nastêpuj¹cym kupletem:
Ch³opaki z Pohulanki
Wêgliñskie dzieweczki
Splatajcie liczne wianki
Dla naszej Haneczki...
Ju¿ ten czterowiersz pouczy, ¿e sztuka
Suchorowskiego zupe³nie zas³u¿onym pokry³a siê py³em zapomnienia, tak samo jak
i druga krotochwila, oryginalnie napisana
przez A. £adnowsfciego pt. Majówka na
Pohulance, czyli Mi³oæ i polêdwica.
Od roku 1848 jest Pohulanka w³asnoci¹ rodziny Kleinów. Przeprowadzono wówczas na posiad³oci znaczne zmiany, a mianowicie osuszono j¹ czêciowo, przy czym
Klein zbudowa³ browar, z którego piwo przez
d³ugie lata dzier¿y³o we Lwowie prym z powodu swojej dobroci, a konsumowane by³o
przede wszystkiem na miejscu przez wycieczkowiczów, którzy ka¿dej niedzieli ob-
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siadali sto³y restauracyjne. G³ówn¹ atrakcj¹
Pohulanki w tych czasach by³y pierogi, kurczêta i lody wyrabiane w letnim pawilonie
cukierni Maisona.
Lwowskie akcyjne towarzystwo browarów wykupi³o browar, którego budynki zamieniono w dom mieszkalny, stawek zosta³
zupe³nie osuszony, pozosta³a za tylko tradycyjna restauracja i tradycyjna piêknoæ
przyrody, która oby jak najd³u¿ej opar³a siê
parcelacji i zabudowaniu...
PRZYPISY REDAKCJI
1 Ulica Na Rurach (póniejsza Kochanowskiego) za³o¿ona na skanalizowanym potoku, sp³ywaj¹cym do Pe³twi (patrz CL 2/2000).
2 Autor ma na myli oczywicie pocz¹tek XIX
wieku.
3 Plac Powystawowy  po Wystawie Krajowej
1894 r. (patrz CL 2/95), obok Parku Stryjskiego.
4 Mizzi, Mizzi, nie b¹d taka niedobra... (niem.).
5 z³otych reñskich
6 XIX stulecia

ne. Przekazalimy na rêce sióstr dary naszego Ko³a dla mieszkañców Brodów  g³ównie dla dzieci i ludzi w podesz³ym wieku. Po
obiedzie, na którym by³y pierogi i barszcz,
objedzeni wyruszylimy do hotelu [...].
Maj¹c niewiele czasu wyruszylimy jeszcze w miasto, ka¿dy w swoj¹ stronê, która
go ciekawi³a. Przechadzka trwa³a krótko,
gdy¿ wieczorem by³o spotkanie z ksiê¿mi
i siostrami na ul. Westa. W trakcie tego
spotkania wywietlono film dotycz¹cy walki
o stary brodzki koció³ pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a wiêtego. Walka o koció³ rzymskokatolicki trwa³a kilka miesiêcy. Ludzie modlili
siê na ulicy i wys³uchiwali mszy w. w czasie deszczu i niegu. Jednak¿e koció³ przekazano na cerkiew grekokatolick¹ i od tej
pory, tj. od 1992 r., jest tam  po pewnych
zmianach zewnêtrznych i wewnêtrznych* 
czynna cerkiew. Przez d³u¿szy czas wi¹tyni rzymskokatolickiej nie by³o, Msze w. odprawiano pod go³ym niebem, wreszcie ustawiono barak-kaplicê, w której odprawiane
s¹ msze. Obok tej kaplicy jest budowany od
kilku lat koció³, w tym roku zosta³ pokryty
blach¹**.
Pomijamy  ze wzglêdów jak wy¿ej 
Poczajów i Krzemieniec. Natomiast ma³o
znany jest ogó³owi
PODKAMIEÑ
Wyruszylimy do Podkamienia, naszej
podolskiej Czêstochowy. Podkamieñ po³o¿ony jest na po³udniowy wschód od Brodów. W granicach Rzeczypospolitej znalaz³
siê w XIV wieku. Sw¹ nazwê wywodzi od
olbrzymiej, samotnie stoj¹cej ska³y, wznosz¹cej siê u stóp zespo³u klasztornego.
Ju¿ na prze³omie XVI i XVII wieku istnia³
tu zamek Cetnerów oraz kaplica z cudownym obrazem Matki Boskiej Podkamieñskiej
(jest to kopia obrazu MB nie¿nej, Santa

Maria Maggiore), dziêki któremu miejscowoæ sta³a siê jednym z najwiêkszych sanktuariów maryjnych na Kresach. wiêtym wizerunkiem opiekowali siê dominikanie, dla
których Baltazar Cetner wybudowa³ w latach 161295 ufortyfikowany klasztor. Koció³ ukoñczono dopiero w 2. po³owie XVIII w.
Klasztor i koció³ by³y kilkakrotnie napadane przez Tatarów i ca³kowicie niszczone. Pomocy w odbudowie udzieli³a rodzina Sobieskich. Król Jan III odnosi³ siê do tego miejsca z wielkim pietyzmem.
Najwa¿niejsz¹ dat¹ w historii Podkamienia jest rok koronacji obrazu Matki Bo¿ej
w 1727 r. wi¹tynia ostateczny kszta³t otrzyma³a pod koniec XVIII w., st¹d jej styl barokowy. Po rozbiorach Polski dominikanie pozostali w Podkamieniu, ale klasztor pozbawiono maj¹tku. W czasie I wojny wiatowej
uleg³ on ca³kowitemu zniszczeniu. Wraz
z kocio³em spalono bezcenn¹ bibliotekê
(5 tysiêcy tomów, w tym liczne rêkopisy) oraz
obrazy Sz. Czechowicza: Madonna i w.
Katarzyna.
Lata miêdzywojenne by³y dla Podkamienia okresem stabilizacji i o¿ywienia dzia³alnoci kaznodziejskiej i pedagogicznej (szko³a podstawowa). Wybuch II wojny wiatowej
by³ tragiczny dla klasztoru, mieszkañców
Podkamienia, uciekinierów z Wo³ynia i okolic. 12 marca 1944 du¿y oddzia³ UPA,
wzmocniony si³ami z Ukrainische Hilfspolizei wtargn¹³ podstêpnie do klasztoru
i wymordowa³ ok. 300 Polaków. £¹cznie
z miasteczkiem zginê³o ok. 800900 osób.
Gdy ziemie te zagarn¹³ Zwi¹zek Sowiecki,
dominikanie musieli natychmiast opuciæ klasztor  powsta³a w nim spó³dzielnia rzemielnicza,
a póniej szpital psychiatryczny. Obecnie zrujnowany klasztor przekazano mnichom grekokatolickim. W podobnym
stanie ruiny znajduje siê
koció³. Polski zabytek
jest w stanie opuszczenia i ca³kowitej degradacji. Dooko³a czarnoziemy
le¿¹ od³ogiem, okolica
robi wra¿enie wymar³ej,
drogi s¹ w stanie katastrofalnym.
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Podkamieñ  stan obecny sanktuarium
Matki Boskiej Podkamieñskiej

Pouczaj¹ca ekspozycja w muzeum w Brodach:
Polskij okupacijnyj re¿im 19201939

Ewa Nadachowska

Po powrocie do Brodów by³o spotkanie z polskimi mieszkañcami miasta. Rodzina pp. Olszewskich piêknie gra³a: p. Olszewska na bandurze, p. Olszewski na
gitarze, a ich syn Julek piêknie piewa³.
Spotkanie odby³o siê w serdecznej atmosferze, poczêstowano wszystkich ciastem
i herbat¹.
17 wrzenia, w niedzielê, o 9 rano by³a
msza w. Koció³ udekorowano bia³o-czerwonymi kwiatami. Na tej mszy przekazano
dary od Ko³a dla kocio³a w Brodach, tj.
monstrancjê, kielich i patenê. Ksiê¿a na
nasze rêce przekazali serdeczne podziêkowanie, kazanie wyg³osi³ ksi¹dz Piotr, wikary. Zwi¹zane ono by³o z naszym pobytem i zaanga¿owaniem Ko³a w sprawy
Kocio³a i ludzi z Brodów. Po mszy odby³o
siê przedstawienie religijne w wykonaniu
dzieci i m³odzie¿y polskiej. [...]
Jeszcze pozosta³y trzy godziny czasu
na zwiedzanie miejsc bliskich sercu, na odwiedzenie krewnych na cmentarzu lub zwiedzanie zabytków: zamek, muzeum, Rojekówka***, budynek Brygady, w której stacjonowa³ gen. Anders, oraz szko³a, do której siê chodzi³o. W muzeum historycznym
Brodów, wród ekspozycji, odkrylimy tablicê z napisem Polski okupacyjny re¿im
19201939.

DOM NA
GÓRCE JACKA
Górka Jacka*  jedno z siedmiu wzgórz,
na których roz³o¿y³o siê miasto Lwów.
Z jego szczytu od strony po³udniowej,
czyli od ulicy Tarnowskiego, za czasów
mego dzieciñstwa roztacza³ siê piêkny
i rozleg³y widok. Wodz¹c wzrokiem od
wschodu do zachodu, najpierw widzia³o
siê zielone latem, a bia³e od niegu zim¹
pagórki, na których wtedy uwijali siê narciarze. Na przeciwleg³e zbocze wspina³y
siê dwa parki: Snopkowski i Kiliñskiego
(zwany te¿ Stryjskim). Na zachodzie tonê³y w zieleni budynki miasta. Od pó³nocnej
strony wzgórza, a wiêc z ulicy Krasiñskiego, rozci¹ga³ siê równie wspania³y widok
na miasto  z jego zabytkow¹ zabudow¹
i w dali wznosz¹cym siê Kopcem Unii Lubelskiej, ulubionym miejscem wycieczek
lwowiaków.

¯

Rojekówka w Brodach.
Wg litografii K. Auera, 1830
*

Opisywalimy to kiedy w CL (m.in na kociele wystawiono kopu³ê).
** Patrz tak¿e CL 4/2000, s. 35.
*** Rojekówka  park publiczny w centrum Brodów, za³o¿ony w XIX w. przez obywatela miasta o nazwisku Rojek.
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Wspomnienie

W drodze powrotnej by³o zwiedzanie
Lwowa.

ycie moich rodziców, od czasu za³o¿enia przez nich rodziny w 1912 roku, zwi¹zane by³o z Górk¹ Jacka. Najpierw zamieszkali w kamienicy wuja mojego Ojca, Boles³awa Widajewicza, przy Tarnowskiego 68
(kamienica istnieje do dzisiaj). Mój ojciec Benedykt Fuliñski urodzi³ siê w 1881 r. w Chlebowicach wirskich, z ojca Karola Waleriana
i matki Julii Adelajdy z Widajewiczów. Pochodzi³ ze szlachty zagrodowej. Cech¹ tej
warstwy spo³ecznej by³ g³êboki patriotyzm,
zainteresowanie przesz³oci¹ kraju i pêd do
wiedzy. Tote¿ Benedykt ju¿ jako uczeñ gimnazjum w Stanis³awowie organizowa³ kó³ka
samokszta³ceniowe, na których on i jego
koledzy zapoznawali siê z histori¹ Polski,
geografi¹ ojczystego kraju oraz jego przyrod¹. Ulubion¹ lektur¹ m³odego Benedykta
by³y wtedy popularnonaukowe artyku³y s³awnego uczonego Benedykta Dybowskiego.
Nic dziwnego wiêc, ¿e zdawszy maturê obra³
na Uniwersytecie Lwowskim kierunek przyrodniczy. Wiedzê sw¹ przekazywali wtedy
studentom tak znakomici profesorowie jak:
zoologowie Benedykt Dybowski i Józef
Nussbaum-Hilarowicz, botanik Marian Ra-

ciborski, fizyk Marian Smoluchowski, geolog
Rudolf Zuber, filozof Kazimierz Twardowski
i inni wybitni uczeni. W 1908 roku ojciec
obroni³ pracê doktorsk¹, której recenzentami byli profesorowie Nussbaum-Hilarowicz
i Dybowski. Po z³o¿eniu egzaminu dla nauczycieli szkó³ rednich rozpocz¹³ pracê
w szkolnictwie. Przez 11 lat uczy³ historii
naturalnej, chemii i fizyki w VII i IV gimnazjum mêskim we Lwowie. Kocha³ m³odzie¿
i cieszy³ siê jej wielk¹ sympati¹. By³ bowiem
zwolennikiem nauki przyrody w terenie.
Urz¹dza³ wycieczki w Karpaty Wschodnie
i Tatry, które zarówno dla uczniów, jak i ich
wychowawcy, pozosta³y niezapomnianym
prze¿yciem. W latach 191822 pe³ni³ te¿
funkcjê sekretarza w muzeum Dzieduszyckich. Po rannych obowi¹zkach w szkole
spêdza³ popo³udnia i wieczory w gmachu
Starego Uniwersytetu, w laboratorium prowadzonym przez profesora Nussbauma-Hilarowicza. W tej pracowni wykuwa³a siê znana lwowska szko³a przyrodników. Pracowali tam prócz mego Ojca: Jan Grochmalicki, Antoni Jakubski, Jan Hirschler, Ludwik
Jaxa Bykowski, Stanis³aw Czerski, Rudolf
Weigl (póniejszy wynalazca szczepionki
przeciw tyfusowi plamistemu) i inni. Prawie
wszyscy zasilili póniej kadrê naukow¹ polskich wy¿szych uczelni jako profesorowie.
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tym laboratorium pozna³ te¿ Benedykt Fuliñski swoj¹ przysz³¹ ¿onê, pracuj¹c¹ tam m³odziutk¹ studentkê Stefaniê Hauserównê. By³a ona córk¹ nie¿yj¹cego ju¿
wtedy znanego lwowskiego sêdziego, pierwszego prezesa Zwi¹zku Sêdziów Polskich
w Galicji, Leopolda Hausera. Ten wybitny
prawnik, historyk i pisarz (jest autorem cenionej monografii miasta Przemyla) by³
wielkim patriot¹, spo³ecznikiem i mi³onikiem
kultury polskiej. Jako m³ody sêdzia zosta³
wspó³za³o¿ycielem Fredreum, dzia³aj¹cego do dzi amatorskiego teatru w Przemylu. W uznaniu zas³ug dla tego miasta zosta³ odznaczony tytu³em honorowego obywatela Przemyla**. Panna Stefania wzrasta³a w kulturalnej atmosferze domu, któr¹
stwarza³ zarówno jej wybitny ojciec, jak te¿
wykszta³cona, piêknie graj¹ca na fortepianie matka.
M³ode ma³¿eñstwo, jak ju¿ wspomina³am,
zamieszka³o na Górze Jacka przy ulicy Tarnowskiego. Tam przyszli na wiat ich czterej

synowie: Jêdrzej, Jacek, Stefan i Wojciech.
Mama w pewnym okresie próbowa³a po³¹czyæ obowi¹zki matki licznej rodziny z prac¹
zawodow¹. Uczy³a przez kilka lat biologii
w prywatnym ¿eñskim gimnazjum. Gdy jednak urodzi³a siê najm³odsza latorol, córka
Ewa, powiêci³a siê wychowywaniu swojej
gromadki. Wkrótce rodzina powêdrowa³a kilkanacie metrów wy¿ej, na sam szczyt Góry,
gdzie stan¹³ nowo wybudowany dom przy
ulicy Tarnowskiego 82. By³a to piêkna willa
z du¿ym ogrodem schodz¹cym tarasami
w dó³ stoku. Doln¹ jej czêæ stanowi³o obszerne dwukondygnacyjne mieszkanie dla rodziny, a górn¹ wynajmowano lokatorom.
Przez kilka lat, a¿ do 1942 roku, mieszka³
tam ze swoj¹ ¿on¹ i córk¹ filozof, matematyk
i malarz, prof. Leon Chwistek***. Oba mieszkania mia³y du¿e tarasy z rozleg³ym widokiem na pobliskie wzgórza, parki i miasto.
Okres miêdzywojenny up³ywa³ rodzinie
na pracy i nauce. Urz¹dzano dom, sadzono
w ogrodzie drzewa, krzewy i kwiaty. Ojcu,
który w 1917 roku habilitowa³ siê na Uniwersytecie Lwowskim, w 1919 roku, jako profesorowi nadzwyczajnemu, powierzono katedrê Zoologii i Anatomii Zwierz¹t Domowych
na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki. Wkrótce zosta³ profesorem zwyczajnym.
A¿ do 1939 r. prowadzi³ te¿, jako zajêcia
zlecone, wyk³ady z ró¿nych dzia³ów nauk
zoologicznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Wyk³ada³ ponadto biologiê studentom Wydzia³u Farmaceutycznego i Akademii Medycyny Weterynaryjnej.
Dzieci studiowa³y i uczy³y siê. Dom dawa³ dobre warunki do pracy, wypoczynku

Dom rodziny Fuliñskich przy ul. Tarnowskiego 82.
Zdjêcie z 1987 r.
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i zabawy. Mo¿na by³o w zimie zje¿d¿aæ na
nartach lub sankach z pobliskich wzgórz,
latem graæ w tenisa na ogrodowym korcie,
przekszta³conym niestety wkrótce przez
m³odszych ch³opców w boisko pi³ki no¿nej
i plac do ró¿nych gier z rówienikami. Na
dobr¹ sprawê mo¿na by³o nie wyje¿d¿aæ na
wakacje. Ojciec jednak, mi³onik przyrody
polskiej, zabiera³ nas na piêkne wêdrówki
po Tatrach, Czarnohorze, Gorganach i innych pasmach górskich Karpat Wschodnich.
Moja pamiêæ przechowa³a, jako szczególnie wspania³e, wakacje na wsi wo³yñskiej.
Benedykt Fuliñski, jako uczestnik walk
o Lwów, odznaczony Krzy¿em Walecznych,
uzyska³ dzia³kê osadnicz¹ na Wo³yniu ko³o
Winiowca. Osada nazywa³a siê oficjalnie
Wola Wilsona, a potocznie  Knia¿yna. Tam
wybudowano obszerny dom, za³o¿ono du¿y
sad winiowy, a upraw¹ roli zajmowa³ siê
sympatyczny s¹siad-dzier¿awca. W czasie
tych wakacji ch³opcy pracowali przy sianokosach i ¿niwach, a ja pas³am z wiejskimi
dzieæmi krowy s¹siadów i wêdrowa³am z nimi
po ukwieconych, pachn¹cych ³¹kach i miedzach.

S

pokojne, acz pracowite ¿ycie w domu na
Górze Jacka zburzy³a wojna z wieloma jej
dalszymi konsekwencjami. Wtedy dom, ze
wzglêdu na swoje wyj¹tkowe po³o¿enie
i gotowoæ jego gospodarzy do niesienia pomocy potrzebuj¹cym, nabra³ szczególnego
znaczenia. Wojna spowodowa³a, ¿e wielu
ludzi z zachodu Polski uciek³o przed naporem wojsk niemieckich na wschód lub nie
zd¹¿y³o wróciæ z wakacji do swoich domów.
Pozostaj¹c w okupowanym przez sowietów
Lwowie, czêsto nie mieli dachu nad g³ow¹,
pieniêdzy ani wymaganych dokumentów.
Nara¿eni te¿ byli na wywózkê w g³¹b Rosji.
W³adze okupacyjne okrela³y ich jako tak
zwanych bie¿eñców, czyli uciekinierów. Ludzie ci potrzebowali pomocy rodaków. Tu
trzeba z³o¿yæ ho³d mojej ukochanej matce,
która zawsze znalaz³a dla nich k¹t, miejsce
przy stole i dobre s³owo. Nieraz zdarza³o
siê, ¿e prze¿ywalimy mro¿¹ce krew w ¿y³ach chwile, gdy w nocy gwa³towne walenie
kolbami karabinów stró¿y porz¹dku radzieckiego w bramê budzi³o ca³y dom. Wtedy
bie¿eñcy uciekali przez ogród na wzgórza
lub chowali siê w pobliskich krzakach. Pierwsze zetkniêcie z nieproszonymi goæmi bra-
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³a na siebie z wielkim spokojem nasza matka. Po sprawdzeniu dokumentów obecnych
w domu osób i sakramentalnym pytaniu
bie¿eñców u was niet?, na które otrzymywali zawsze przecz¹c¹ odpowied, intruzi
opuszczali dom, a uciekinierzy, po odpowiednim sygnale wietlnym z okna, mogli powróciæ. Oprócz bie¿eñców z zachodu pojawili siê wkrótce uciekinierzy ze wschodu
Polski. Niektórzy przybyli do nas z Knia¿yny
na Wo³yniu, unikn¹wszy cudem wywózki na
Sybir. Wiêkszoæ mieszkañców tej miejscowoci w straszliwych warunkach wywieziona zosta³a w g³¹b Rosji. Dwu ocalonych
zamieszka³o jaki czas w naszym domu.
Wkrótce zaczê³y przychodziæ listy od wywiezionych osadników i trzeba by³o jako
im pomóc. Wysy³alimy paczki z ¿ywnoci¹,
odzie¿¹ i ksi¹¿kami polskimi, o które prosili.
Cytujê tu wzruszaj¹cy list ucznia pi¹tej klasy, syna osadnika.
Ural  Stiepanówka 1 I 1941
Bardzo dziêkujê za przys³ane ksi¹¿ki,
których brak bardzo tu odczuwamy, gdy¿
musimy korzystaæ ze miecia. Przechodzi³y
one równie¿ przez kontrolê, zosta³y mi jednak zwrócone w ca³oci. Przy odbiorze pyta³
siê mnie komendant, dlaczego czytam ksi¹¿ki
polskie, maj¹c na miejscu du¿¹ bibliotekê
rosyjsk¹. Odpowiedzia³em mu, ¿e jestem
Polakiem, dlatego wolê czytaæ ksi¹¿ki polskie. Ksi¹¿ki, które przysz³y na adres p. Kurylciowej, zosta³y jej zwrócone. W jednej
z ksi¹¿ek, w której znajdowa³a siê podobizna
naszego I Marsza³ka, wypalono oczy papierosem. Chodzê tu do klasy pi¹tej, nauczy³em
siê ju¿ czytaæ i pisaæ po rosyjsku, obecnie
mamy wakacje, które trwaæ bêd¹ 13 dni,
skorzystam wiêc z tych wolnych chwil i bêdê
du¿o czyta³. Zima tu sroga i bardzo dokuczliwa, niegu du¿o, tak ¿e bez nart trudno
z domu siê ruszyæ. Mróz by³ dzi 48 stopni,
trzeba siedzieæ w domu, gdy¿ ciep³ej odzie¿y brak. Prujemy kilimy na we³nê, aby zrobiæ
co ciep³ego, k³opot tylko z we³n¹, gdy¿ s¹ to
bardzo krótkie kawa³ki, które tatu zszywa.
W szkole czym dzieñ ostrzej, zaczêli od
medalików, a teraz w³a¿¹ do dusz. My jednak nie dajemy siê i da Bóg wytrwamy. Pozdrawiam serdecznie  Leszek Urbaniec.
W lutym 1941 roku listy od wywiezionych osadników przesta³y nagle przycho-

dziæ. Widocznie NKWD po³o¿y³o na nich
³apê. Nast¹pi³y te¿ wywózki mieszkañców
Lwowa. Wielu naszych s¹siadów, znajomych
i przyjació³ deportowano do Rosji. Od nich
równie¿ zaczê³y przychodziæ smutne, czasem tragiczne listy i im te¿ trzeba by³o pomóc w postaci paczek z ¿ywnoci¹ i innymi
potrzebnymi im rzeczami.

R
odzina mia³a wtedy w³asne ciê¿kie prze¿ycia. Jeden z moich braci, Jacek Fuliñski,

wkrótce po wkroczeniu wojsk sowieckich do
Lwowa zaanga¿owa³ siê w ruch oporu. By³
w 1939 i 1940 roku dowódc¹ grupki kurierów
przechodz¹cych przez granicê rumuñsk¹ do
ambasady polskiej w Bukareszcie. Dostarczali oni ró¿ne informacje o sytuacji Polaków, zw³aszcza mieszkaj¹cych na Wo³yniu
i we Lwowie. W czerwcu 1940 roku dwóch
kurierów zosta³o z³apanych przez Rosjan
w okolicy Kut. Jeden z nich prawdopodobnie
nie wytrzyma³ tortur, w wyniku czego w listopadzie 1940 roku Jacek zosta³ aresztowany.
Uda³o mu siê uciec, musia³ siê jednak ukrywaæ. Najpierw w Bóbrce pod Lwowem, a potem w domu, w specjalnie przygotowanej
przez braci kryjówce na strychu. Od tego
czasu nasili³y siê wizyty radzieckich towarzyszy, którzy pytali ju¿ nie tylko o bie¿eñców,
ale tak¿e o Jacka Fuliñskiego. Otrzymywali
odpowied, ¿e wyjecha³ s³u¿bowo do ¯ó³kwi,
ale nie wiemy, gdzie teraz przebywa. Dopiero po zajêciu Lwowa przez Niemców w czerwcu 1941 roku móg³ wyjæ ze swojej kryjówki
i znowu zamieszkaæ z nami. By³y to chwile
wielkiej ulgi dla rodziny.
Tymczasem dom przy ulicy Tarnowskiego 82 zacz¹³ pe³niæ ponownie swoje obo-

INFORMACJA O WYDAWNICTWIE
Prof. Jerzy Kowalczuk zawiadamia, ¿e
dostêpny ju¿ jest kolejny tom monografii
z cyklu:
HISTORIA SZKOLNICTWA, OWIATY
I WYCHOWANIA NA ZIEMIACH OD£¥CZONYCH II RZECZYPOSPOLITEJ  KRESACH PO£UDNIOWO-WSCHODNICH:
Tom IV (w dwu czêciach): XIII PAÑSTWOWE GIMNAZJUM I LICEUM im.
KRÓLOWEJ JADWIGI we LWOWIE, lata
szkolne 18791938/39.

wi¹zki. Zmiana okupanta przynios³a nowe
wyzwania. Wkrótce po wkroczeniu Niemców
do miasta schronienie w murach domu na
Górce Jacka znalaz³ profesor matematyki
Hugo Steinhaus. Zamieszka³ z ¿on¹ i matk¹
w mieszkaniu zajmowanym poprzednio
przez Leona Chwistka, który w obawie przed
Niemcami wyjecha³ na wschód, a ¿ona jego
i córka wyprowadzi³y siê do rodziny w Borys³awiu. Pani Chwistkowa by³a siostr¹ Hugo
Steinhausa. Bêd¹c ¿ydowskiego pochodzenia, profesor obawia³ siê pozostaæ u siebie.
Nie wychodzi³ te¿ z naszego domu, znajduj¹c jedyne wytchnienie w spacerach po ogrodzie i w d³ugich rozmowach z moim ojcem,
który kiedy powiedzia³ mu: nie martw siê,
Hugo, jeszcze bêdziesz profesorem we Wroc³awiu. I tak siê sta³o. W swoich Wspomnieniach i zapiskach Hugo Steinhaus wspomina tê rozmowê. Rodzina Steinhausów musia³a w koñcu opuciæ dom, aby ukryæ siê
w bezpieczniejszym miejscu pod Lwowem.
Na odchodnym mój ojciec ofiarowa³ matce
profesora pieczo³owicie przechowywan¹ metrykê swojej matki Julii Adelajdy Widajewicz,
uzupe³niaj¹c niezbêdne dla tej rodziny fa³szywe dokumenty. Profesor wspomina tak¿e o tym w swojej ksi¹¿ce.
Najstarszy mój brat Jêdrzej by³ w tym
czasie ju¿ in¿ynierem chemikiem, Jacek
architektem, Stefan studentem wydzia³u in¿ynierii l¹dowo-wodnej, a Wojciech elektrotechniki. W momencie wybuchu wojny mia³am ukoñczon¹ dopiero drug¹ klasê gimnazjaln¹, musia³am wiêc uczyæ siê dalej na
tajnych kompletach. Lekcje na nich odbywa³y siê miêdzy innymi w naszym domu.
Dyrektork¹ Tajnego Nauczania, zarazem

Autorzy: Emilia Fedyk i Jerzy Kowalczuk,
Kraków 2007.
Zainteresowani nabyciem tej monografii
mog¹ siê skontaktowaæ z autorami:
Jerzy Kowalczuk, ul. Lublañska 24/2,
31-476 Kraków, tel. +48 (12) 411-36-41
lub e-mail: kajot@uci.agh.edu.pl
£¹czna cena obu czêci (ogó³em 690
stron): 125 z³ (w tym koszty przesy³ki).
Równoczenie uzupe³niamy informacjê o tomie III z CL 4/06: ³¹czna cena 4 czêci (ogó³em
1760 stron): 270 z³ (w tym koszty przesy³ki).
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komendantk¹ Lwowskiej Chor¹gwi Harcerek i zastêpc¹ referentki Wojskowej S³u¿by
Kobiet w Komendzie Obszaru Lwów, by³a
Stefania Stipal****. Wkrótce zosta³am jej
³¹czniczk¹. Dostarcza³am wiadomoci od
Luny (pseudonim Stefanii Stipal) nauczycielom i innym osobom zwi¹zanym z jej prac¹
konspiracyjn¹.
Nasz ojciec bardzo podupad³ na zdrowiu, zw³aszcza po wiadomoci o mordzie
dokonanym przez Niemców na profesorach
lwowskich wy¿szych uczelni, przewa¿nie jego
dobrych znajomych, a czêsto przyjacio³ach.
Mimo to wzi¹³ udzia³ w kursach dla maturzystów. Niestety niebawem, 2 lutego 1942 roku,
zmar³. By³ to ciê¿ki cios dla rodziny. Pochowany zosta³, jak na przyrodnika przysta³o,
w piêknym miejscu na Górce Powstañców
na Cmentarzu £yczakowskim, w pobli¿u grobu swojego patrona Benedykta Dybowskiego.

W
maju 1942 roku domowi przyby³ nowy
mieszkaniec. By³ nim znajomy mego brata

Wojtka sprzed wojny, lotnik Mieczys³aw Borodej. Przedosta³ siê on do Lwowa po dramatycznej ucieczce ze Stalagu w Lamsdorfie,
gdzie znalaz³ siê, gdy jego samolot zosta³
str¹cony przez niemieck¹ artyleriê przeciwlotnicz¹ nad Brem¹. Czu³ siê w obowi¹zku
walczyæ nadal i chcia³ nawi¹zaæ kontakt
z polskim podziemiem. Wiedzia³am, ¿e Stefania Stipal mog³a mu w tym pomóc. Udalimy siê z Wojtkiem do niej, przedstawiaj¹c
problem. W³anie wyje¿d¿a³a do Warszawy
i dziêki niej Borodej nawi¹za³ kontakt z Armi¹ Krajow¹. O naszej wizycie i roli, jak¹
odegra³ póniej Mieczys³aw Borodej, pisze
ona w swoich wspomnieniach umieszczonych w ksi¹¿ce Harcerki 19391945. Borodejowi powierzono kierownictwo wywiadu
wojskowego w Inspektoracie Lwów-miasto.
Nasza matka odda³a mu na biuro jedno
z domowych bezpiecznych pomieszczeñ.
By³o to malutkie mieszkanko na parterze,
z którego ³atwo by³o uciec w razie zagro¿enia
przez okno do ogrodu, a z niego dalej. Moja
dzielna mama zosta³a razem z moimi braæmi zaprzysiê¿ona jako ¿o³nierz Armii Krajowej. Bêd¹c przewa¿nie w domu czuwa³a nad
bezpieczeñstwem osób pracuj¹cych w biurze. Gdy przed bram¹ wejciow¹ ujrza³a
mundur niemiecki (co zdarzy³o siê kilka razy)
lub nieznan¹ osobê, ostrzega³a ich, aby
mogli ukryæ papiery, maszynê, broñ i uciec.
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W kwietniu 1943 roku Borodej dowodzi³
ubezpieczeniem udanej akcji odbicia ze szpitala wiêziennego Lecha Sadowskiego  Wasyla, komendanta BIPu (Biura Informacji
i Propagandy). By³ te¿ dowódc¹ si³, które
zajmowa³y rejon starego Uniwersytetu podczas akcji Burza. Aresztowany przez Sowietów, skazany zosta³ na 20 lat w ³agrze.
W kopalniach z³ota na Syberii przepracowa³
10 lat. Straci³ oko i zachorowa³ na p³uca.
Przyjecha³ do Polski w 1955 roku. Zmar³ we
Wroc³awiu.
Prócz lekcji na kompletach  w domu przy
Tarnowskiego 82 odbywa³y siê kursy pielêgniarskie dla harcerek, organizowane przez
S³u¿bê Wojskow¹ Kobiet. Prowadzone by³y
przez lekarzy i pielêgniarkê w ramach przygotowañ do dzia³añ wojennych we Lwowie.
A mog³y siê przydaæ, bo front zbli¿a³ siê do
miasta i mia³a rozpocz¹æ siê akcja Burza.
W lipcu 1944 roku po raz trzeci przez
Lwów przeszed³ front. W oswobodzeniu miasta od Niemców pomagali Polacy w ramach
akcji Burza. Czêæ oficerów polskich bior¹cych w niej udzia³, wród nich Mieczys³aw
Borodej, zosta³o podstêpnie zwabionych na
niby to naradê z dowódcami sowieckimi
i aresztowanych. Zostali oni potem skazani
na wieloletnie wiêzienia i obozy na Syberii.
27 lipca Lwów po raz drugi znalaz³ siê
we w³adaniu sowieckim. Zaledwie kilka dni
po wkroczeniu Rosjan do miasta w domu
przy Tarnowskiego 82 zjawili siê dwaj cywile. Dopytywali siê o iloæ mieszkañców, sprawdzali dokumenty, a w koñcu jeden z nich
zapyta³: a gdzie jest Jacek Fuliñski? Otrzymali odpowied tak¹ jak zwykle  kilka lat
temu wyjecha³ s³u¿bowo do ¯ó³kwi i nie ma
od niego wiadomoci. Zdumielimy siê, ¿e
pomimo wypadków wojennych NKWD zdo³a³o zabezpieczyæ dokumenty sprzed dwu
lat i zacz¹æ dzia³aæ rutynowo, jakby nic siê
nie wydarzy³o. Jasne by³o dla wszystkich,
¿e Jacek nie mo¿e pozostaæ we Lwowie.
Pod zmienionym nazwiskiem, jako Jan Skuratowski (by³o to panieñskie nazwisko naszej prababki), pojecha³ do Przemyla, a gdy
otworzy³a siê taka mo¿liwoæ, dalej na zachód. Do swego nazwiska wróci³ dopiero
kilka lat po wojnie.
Tymczasem parê dni po odjedzie Jacka dom przy ulicy Tarnowskiego przyj¹³ pod
swój dach nowego uciekiniera. By³ nim Serb
Dragan Sotiroviæ (pseudonim Dra¿a), oficer

armii jugos³owiañskiej. Po ucieczce z niemieckiego obozu jenieckiego w Rawie Ruskiej, znalaz³ siê we Lwowie, nawi¹za³ kontakt z Armi¹ Krajow¹ i zosta³ skierowany do
lenych oddzia³ów 14. pu³ku u³anów w lasach Winnickich pod Lwowem. Podczas
akcji Burza dowodzi³ tymi oddzia³ami. Aresztowany przez Rosjan, uciek³ w czasie
transportu i ukrywa³ siê w naszym domu na
Górze Jacka. Po kilku tygodniach wyjecha³
na zachód. Jaki czas przebywa³ na Dolnym l¹sku, a potem, maj¹c obywatelstwo
francuskie, wyjecha³ do Francji i zamieszka³
w Pary¿u.

N
owe ¿ycie w ponownie okupowanym
przez Sowietów Lwowie dawa³o nam siê we

znaki. Niepewnoæ jutra i roz³¹ka z Jackiem
szczególnie przygnêbiaj¹ca by³a dla naszej
matki. Lwowianie zaczêli masowo opuszczaæ swoje miasto. Wyje¿d¿ali znajomi
i przyjaciele. Powstawa³a wokó³ nas pustka.
Zwlekalimy z decyzj¹ d³ugo, ale doszlimy
w koñcu do przekonania, ¿e w tym, teraz
ju¿ obcym kraju nie ma dla naszej rodziny
¿adnych perspektyw. Z ostatnim transportem Politechniki Lwowskiej opucilimy ukochane miasto i ten piêkny, pe³en wspomnieñ
dom na Górce Jacka.

PRZYPISY REDAKCJI
* Tak zdrobniale nazywa autorka Górê w. Jacka. Obszernie opisywa³ ten rejon miasta w kilku
numerach CL (m.in. 3/03) Adam Trojanowski.
** Sylwetkê Leopolda Hausera (18441908) zamiecilimy w CL 1/03. Na koñcu znalaz³a siê
tam taka uwaga: Nie wiemy, czy i gdzie ¿yj¹
potomkowie Leopolda Hausera (najstarsza
córka Maria nazywa³a siê po mê¿u Fuliñska).
Wspomnienie wnuczki wyjania.
*** Pisa³a o tym córka L. Chwistka, Alina Dawidowiczowa, w ksi¹¿ce wspomnieniowej Zeschniête licie i kwiat, oraz w CL 2/05.
**** O Stefanii Stipal  patrz CL 2/04.

EWA NADACHOWSKA, z domu Fuliñska, ur.
1925 we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej
Lwowa uczestniczy³a w pracy konspiracyjnej
w harcerstwie oraz w Wojskowej S³u¿bie Kobiet.
Uczêszcza³a na tajne komplety, zda³a maturê
1943. Po wyjedzie ze Lwowa zamieszka³a w Gliwicach, ukoñczy³a wydzia³ chemiczny Politechniki l¹skiej. Pracowa³a w szkolnictwie rednim,
obecnie na emeryturze, mieszka w Krakowie.

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY
BE£Z
Miasteczko w pow. sokalskim, wojew. lwowskim, po³o¿one na zachód od Sokala, nad rzeczk¹ So³okij¹, dop³ywem Bugu, 199 m npm. Parafie obu wyznañ na miejscu.
Historia. Ju¿ na pocz¹tku XI w. by³ tu gród
obronny, stolica ksiêstwa be³skiego, podbitego
przez Boles³awa Chrobrego, a po jego mierci,
w 1030 r. przez Jaros³awa M¹drego, ksiêcia kijowskiego. W XIIXIII w. ziemia be³ska tworzy³a
odrêbne ksiêstwo, którym w³adali ksia¿êta Rusi
W³odzimierskiej. Po wyganiêciu ich rodu, na
pocz¹tku XIV w. przesz³a prawem spadku na
ksiêcia mazowieckiego Boles³awa Trojdenowicza. Po jego mierci w 1340 r. król Kazimierz
Wielki prowadzi³ rokowania z naje¿d¿aj¹cymi tê
ziemiê ksia¿êtami litewskimi i w 1366 r. w³¹czy³
j¹ do Polski, nadaj¹c jako do¿ywotnie lenno ksiêciu Jerzemu Narymuntowiczowi. Pierwsze prawa miejskie nadane zosta³y Be³zowi w 1375 r.
przez W³adys³awa Opolczyka. Prawdopodobnie
w tym samym czasie erygowana zosta³a parafia
rzym.-kat. przy kociele pw. w. Miko³aja.
W 1388 r. W³adyslaw Jagie³³o przekaza³ ziemiê
be³sk¹ w lenno ksiêciu Ziemowitowi Mazowieckiemu. Lennem ksia¿¹t mazowieckich pozostawa³a do 1462 r., a po wymarciu synów Ziemowita wrócila do Korony i odt¹d, do 1772 r., Be³z by³
miastem królewskim oraz stolic¹ województwa,
w której odbywa³y siê sejmiki szlacheckie. Kroniki nie odnotowa³y ¿adnych wa¿niejszych wydarzeñ historycznych zwi¹zanych z miastem,
poza zdobyciem go w 1655 r. przez Turków.
Oko³o 1377 r. do Be³za sprowadzeni zostali dominikanie, którzy pocz¹tkowo osiedli za miastem,
a w 1554 r. przenieli siê do wybudowanego
w samym miecie klasztoru wraz z kocio³em
Wniebowst¹pienia NP Marii. Z. Chodkiewiczowa
ufundowa³a w 1659 r. klasztor dominikanek,
a przy nim koció³ pw. Niepokalanego Poczêcia
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Jadwiga Wanda Kuczabiñska (Czerniowce)

LWÓW
I BUKOWINA
¯yciorys i wspomnienia Polki

Wspomnienie

Jestem ostatni¹ z rodu Kuczabiñskich, Polk¹ urodzon¹ na obczynie z rodziców Polaków: ojca Jana Mieczys³awa
Kuczabiñskiego i matki Karoliny, z domu
Dworeckiej.
Uwa¿am, ¿e prawid³owo zrozumieæ
i oceniæ ¿ycie oraz uczynki cz³owieka mo¿na tylko poznaj¹c jego rodowód, gdy¿ rodzinne tradycje, przodkowie stawiani przez
rodziców dzieciom na wzór, a w koñcu rodzinne wychowanie  formuj¹ i wpajaj¹ odpowiednie poczucie to¿samoci narodowej,
charakter i wiatopogl¹d.
Przodkowie mego ojca pochodzili z Krakowskiego. Z opowiadañ ojca wiem, ¿e ród
nasz by³ szlachecki, herbu Gozdawa z XV
wieku. Kiedy bogaty i stopniowo biedniej¹cy, przy koñcu XVII wieku wpisa³ siê do
mieszczañstwa miasta Lwowa.
Starszy brat mego prapradziada Wincenty Kuczabiñski na pocz¹tku XIX wieku
mia³ we Lwowie w³asn¹ drukarniê. Prapradziad Ludwik (18101880)  obywatel miasta Lwowa (to miano otrzymywano za zas³ugi dla miasta) i fortepianista* za³o¿y³ we
Lwowie fabrykê pianin. Mieszka³ przy ulicy
Dominikañskiej 7 i zosta³ pochowany na
cmentarzu £yczakowskim w grobowcu rodzinnym. Od niego w³anie zaczê³a siê s³awna na ca³¹ Galicjê, a póniej Rumuniê, dynastia s³ynnych mistrzów budowy i strojenia fortepianów, pianin i organów. Jego syn,
a mój pradziad  Franciszek Kuczabiñski
(18471929), mistrz budowy organów i fortepianów, by³ d³ugoletnim stroicielem fortepianów Filharmonii Czerniowieckiej**. To on
za³o¿y³ w 1912 r. w Czerniowcach wytwórniê fortepianów***, gdzie terminowali i doszli do stopnia mistrzów jego syn  Zdzis³aw Leonard (urodzony we Lwowie w roku
1878, zmar³ w 1945 r. w Czerniowcach),
i wnuk, a mój ojciec Jan Mieczys³aw (1904
1968 na Bukowinie). Tylko ja  ostatnia
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z rodu p³ci ¿eñskiej, a nie mêskiej  nie zosta³am tradycyjnie stroicielem, choæ los sp³ata³ mi figla i po³¹czy³ moje ¿ycie i z organami
i fortepianem  ale w ca³kiem innym charakterze.
Do dzi spotykam fortepiany i pianina starych
wiedeñskich marek, gdzie w okrelonym miejscu
widniej¹ na klawiaturze podpisy mego pradziada,
dziadka i ojca  to by³a ich zawodowa tradycja. To
dla mnie bardzo wzruszaj¹ce chwile i jestem im
za to bardzo wdziêczna. Owe sygnatury zostawi³y u w³acicieli instrumentów bardzo wysokie zdanie o mistrzostwie tej rodziny, którego dzi ju¿
niestety brak. Ojciec nastroi³ mój fortepian ostatni
raz w 1967 r. i do dzi nikomu nie pozwalam go
dotkn¹æ w sensie strojenia  jest w wietnym stanie, choæ stale na nim gram.

Moi przodkowie pochodzili wiêc z Polski
i dopiero na pocz¹tku XX wieku osiedlili siê
na Bukowinie. By³ to z pokolenia w pokolenie ród z krwi i koci Polaków, nie zrzekaj¹cy siê swej narodowoci, gdy ¿yli pod Austri¹ (19021918), pod Rumuni¹ (1918
1940) i od 1940 r. pod sowietami, a nawet
w ³agrach Sybiru.
Na pocz¹tku XX wieku (w 1900 r.)
w Czerniowcach na sta³e osiedli³ siê Franciszek Kuczabiñski z ¿on¹, córk¹ i jednym
z synów, Zdzis³awem Leonardem, który
w tym czasie ju¿ by³ ¿onaty. Ju¿ na Bukowinie urodzi³y siê dzieci Zdzis³awa: Tadeusz
Zygmunt (1903), Jan Mieczys³aw (1904),
Antoni Józef (1905). Rodzina by³a doæ liczna, ale wszyscy mieszkali razem. Ojciec
(Franciszek) razem z synem za³o¿yli w roku
1912 wytwórniê fortepianów, która dzia³a³a
do 1945 roku. W tych czasach zawód mistrzów budowy i strojenia fortepianów, organów by³ prawie ¿e unikalny i bardzo ceniony. Choæ mieszkali w Czerniowcach, zawodowo by³i znani w ca³ej Galicji i Rumunii.
Gdy Kuczabiñscy przyjechali na pocz¹tku wieku na Bukowinê, panowa³a Austria
i jêzykiem pañstwowym by³ niemiecki. Dla
by³ych Iwowiaków nie by³o to nowoci¹, ale
od 1918 roku obowi¹zywa³ tu jêzyk rumuñski. To ju¿ by³o dla nich za wiele! W rodzinie
opowiadano du¿o anegdotek o starciu Zdzis³awa z policj¹ rumuñsk¹ na temat jego
buntowania siê co do worbesztania (vorbic
numaj romaneszti  rozmawiaæ tylko po
rumuñsku!). Rogata to by³a dusza, nie darmo zawsze twierdzi³, ¿e urodzi³ siê batiarem
lwowskim i takim umrze.

Z czasem zrozumieli, ¿e mo¿e byæ problem z zachowaniem jêzyka ojczystego, bo
Polacy w Czerniowcach mieszkali na ró¿nych krañcach miasta, a s¹siadami byli
Niemcy, ¯ydzi i Rumuni (tak jest i teraz).
wiadomi Polacy byli ju¿ zjednoczeni od
1869 r. w organizacji polonijnej, która nazywa³a siê Polskie Towarzystwo Bratniej Pomocy. Gdy ojciec i syn zadecydowali o wst¹pieniu do tej organizacji, wród Polaków
w Czerniowcach trwa³a zbiórka na budowê
Domu Polskiego (zbudowany w 1905 r.).
Ka¿dy przyczynia³ siê czym móg³. Z tym, ¿e
pradziadek myla³ trochê naprzód: bior¹c
pod uwagê przysz³e rozrastanie siê rodziny,
zadecydowa³, ¿e oprócz pewnej kwoty pieniê¿nej wk³adem rodziny Kuczabiñskich na
rzecz Domu Polskiego bêdzie fortepian w³asnej produkcji. Na tamte czasy to by³ cenny
dar (prawie 100 lat póniej jego prawnuczka
za³atwi³a dla Domu Polskiego pianino za 50$,
na jej czasy  to prawie gratis). Tak jak jego
ojciec swego czasu cieszy³ siê uznaniem we
Lwowie, tak on w Czerniowcach zosta³ obrany do Zarz¹du Stowarzyszenia Polskich
Rzemielników Gwiazda, które istnia³o od
1897 roku i od samego pocz¹tku istnienia
pracowa³o w Domu Polskim  a¿ do 1940
roku  jednocz¹c polskich rzemielników,
którzy od chwili osiedlenia siê na Bukowinie
byli krzewicielami ró¿norodnych rzemios³ nieznanych na tym terenie i swoj¹ rzeteln¹,
nowatorsko-fachow¹ prac¹ przyczynili siê do
wszechstronnego rozwoju tego kraju.
Stowarzyszenie oprócz spotkañ fachowych
prowadzi³o dzia³alnoæ charytatywn¹  ró¿norodne
imprezy z tematyk¹ historyczn¹, koncerty (zapraszano artystów z Polski), konkursy, wystawy, targi, loterie celem zdobycia dobrowolnych datków
dla finansowego wsparcia biednych rodzin rzemielniczych. Oprócz tego wród czerniowieckich
rzemielników by³o niema³o utalentowanych amatorów, którzy ró¿nymi formami wystêpów na spotkaniach towarzyskich cementowali zachowanie
jêzyka polskiego i tradycji kultury polskiej. Od strony rodziny Kuczabiñskich popularnoci¹ cieszy³y
siê wieczorki humoru i piosenki lwowskiej. By³ to
ju¿ pocz¹tek lat 20., gdy do Domu Polskiego przychodzili: dziadek, syn i trzech wnuków. A te wnuki, ka¿dy po dwudziestce, pod w¹sem, wysokie
(wzrost prawie 2 m), wysportowane i mocne 
prawdziwe dêby! Dla panienek to by³a straszna
pokusa! Kwintet rodzinny zabawia³ towarzystwo na
spotkaniach w Domu Polskim humorem lwowskim
i lwowskimi piosenkami. Role zosta³y podzielone

NP Marii. Koció³ z nieznanych nam przyczyn
uleg³ zniszczeniu i w 1743 r. na jego miejsce
wybudowano nowy. Oba klasztory uleg³y kasacie józefiñskiej w 1788 r. Nale¿¹ce do nich klasztory przekazane zosta³y miejscowej parafii.
W XIX w. Be³z by³ jednym z wa¿niejszych orodków chasydyzmu i siedzib¹ cadyka.
W Be³zie nie rozwinê³o siê ¿adne rêkodzie³o,
a w XIX w. nie powsta³y ¿adne fabryki.
Jak w wielu kresowych miastach ludnoæ polska i ruska ¿y³a z rolnictwa, a ¿ydowska z handlu p³odami rolnymi.
Zabytki. Z historycznych budowli zachowa³y
siê w Be³zie: zrujnowany koció³ podominikañski (po³. XVII w.), budynek poklasztorny (po³.
XVIII w.), cerkiew drewniana (XVII w.), baszta
obronna (po³. XVII w.).
Od koñca II wojny wiatowej do 1951 r. Be³z
nale¿a³ do Polski. Na obszarze ZSRR znalaz³
siê w wyniku przeprowadzonej wówczas korekty granic.
BRUCHNAL
Wie w pow. jaworowskim, wojew. lwowskim,
po³o¿ona w odleg³oci 8 km na p³d. wsch od
Jaworowa. Le¿y nad potokiem Gnojowiec (dop³yw Szk³a), 132 m npm.
Z historii Bruchnalu znamy tylko kilka oderwanych faktów. W XV w. nale¿a³ do dóbr Herburtów z Felsztyna. Parafia rzym.-kat. erygowana staraniem Herburtów w 1514 r. W po³owie
XVI w. w³acicielem wsi by³ Jan Herburt, który
do 1589 r. pisa³ siê z Bruchnala, póniej z Felsztyna. W po³owie nastêpnego stulecia dziedzicem Bruchnala by³ Miko³aj Stogniewski. Z jego
osob¹ zapewne wi¹¿e siê budowa w 1645 r.
murowanego kocio³a parafialnego pw. Trójcy
w., powiêconego w 1710 r. W 2. po³owie XIX
w. w³acicielem Bruchnala by³ Jan Szeptycki.
JACKÓWKA
Wie w pow. t³umackim, wojew. stanis³awowskim, oddalona 2 km od T³umacza. Parafie obu
wyznañ znajdowa³y siê w T³umaczu.
Jeszcze przy koñcu XVIII w. by³a to ma³a osada o nazwie Szyndyba³ówka. Naby³ j¹ wraz
z s¹siednimi terenami £okutki i S³obódki, Bronis³aw Jacek Czechowicz, który po wykarczowaniu
ca³ego obszaru sprowadzi³ osadników i za³o¿y³
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Czerniowce, dom przy pl. Teatralnym
nastêpuj¹co: Franciszek  senior rodu
królowa³ za fortepianem, na skrzypcach
grali Tadeusz i Antoni  taka mini rodzinna orkiestra, solist¹ by³ Jan (mia³
piêkny, silny g³os 
bas), a rednie pokolenie  Zdzis³aw
prowadzi³ konferansjerkê.

W m³odoci
trzej bracia prawie we wszystkim
mieli jednakowe
upodobania, zawsze trzymali siê razem
i tylko II wojna wiatowa rozdzieli³a ich na
trzy ró¿ne kraje (do koñca ¿ycia ju¿ siê nigdy nie spotkali). Wspóln¹ mi³oci¹ ich m³odoci by³ sport. Byli cz³onkami Stowarzyszenia Gimnastycznego Sokó³ Bukowiñski i klubu sportowego Wawel. Ró¿nili siê
wyborem zawodu. Ojciec mia³ ¿al do najstarszego i najm³odszego z synów, ¿e nie
kontynuowali zawodu rodzinnego, za to Janek w wieku 26 lat zdoby³ tytu³ mistrza od
Wysokiej Izby Rzemielniczej w Czerniowcach w zawodzie stroiciela fortepianów i organów  na tamte czasy to by³ wielki sukces.
Gwiazda i inne stowarzyszenia by³y integraln¹ czêci¹ Domu Polskiego, a imprezy kulturalne by³y wspólne dla wszystkich, którzy nale¿eli
do Domu Polskiego, bez wzglêdu na to, kto by³ jej
organizatorem. W miecie cieszy³y siê popularnoci¹ bale w Domu Polskim, na które zapraszano liczne grono m³odzie¿y innych narodowoci.
Podoba³o siê wszystkim, ¿e bale rozpoczynano
zawsze uroczystym polonezem. A tañczono go
w sk³adzie co najmniej 100 par  tañczyli nawet
ci, dla kogo ten taniec by³ nowoci¹. Tañce tañcami, ale by³ te¿ wietny bufet, gdzie oprócz lekkich
napojów byty wymienite zak¹ski i wyroby cukiernicze, tak fachowców, jak i prywatnych pañ.
S³aw¹ cieszy³y siê wyroby cukiernicze p. Laurentego Krajewskiego  ojca ks. Franciszka Krajewskiego (pochodzi³ z Krakowa, by³ renomowanym
cukiernikiem, wypieka³ torty dla dworu wiedeñskiego). Do dzi pamiêtam zapach i smak tortu
orzechowego, którym mnie poczêstowano w 1948
roku w domu rodzinnym Krajewskich, i uwa¿am,
¿e ¿aden dzisiejszy wyrób, nawet w Polsce, nie
dorówna temu arcydzie³u. Widaæ p. Laurenty Kiajewski mia³ swoje indywidualne sekrety zawodowe, a ju¿ na pewno wielki talent i zami³owanie.
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Jesieni¹ 1932 r. na jednym z balów ojciec pozna³ jedn¹ z trzech sióstr Dworeckich  dwie ju¿ by³y ¿onami jego braci. redni
dotychczas nie by³ ¿onaty, bo chcia³ zostaæ
ksiêdzem. Ale na tym balu przetañczy³ ca³¹
noc z jedn¹ partnerk¹, a potem by³y zarêczyny. Pobrali siê dopiero w 1937 roku. Piêæ
lat narzeczeñstwa to by³ termin dla sprawdzenia uczuæ oraz przygotowania fundamentu dla za³o¿enia przysz³ej rodziny (budowa
domu). Tu warto podaæ do wiadomoci porz¹dek, jaki istnia³ w tym czasie dla osób,
które mia³y zamiar siê pobraæ. ¯eby otrzymaæ oficjalne pozwolenie na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego w Urzêdzie Stanu Cywilnego, mê¿czyzna musia³ udowodniæ dokumentami posiadanie mieszkania oraz wysokoæ zarobku dla utrzymania rodziny.
Matka moja Karolina z Dworeckich
(19091966) pochodzi³a z wielodzietnej rodziny (by³a dwunastym i ostatnim dzieckiem).
Jej ojciec  Karol Dworecki by³ zastêpc¹ naczelnika miejskiej Stra¿y Po¿arnej. Po szkole
podstawowej ukoñczy³a polsk¹ bursê rêkodzielnicz¹ im.Jana Kiliñskiego, któr¹ za³o¿y³ w Czemiowcach w 1907 r. lekarz Eugeniusz Mitkiewicz. Po ukoñczeniu tej szko³y
zaczê³a pracowaæ w ma³ej fabryczce dywanów perskich, w³acicielk¹ której by³a Niemka. Widz¹c rzetelnoæ matki w pracy, ta pani
za³atwi³a jej dwuletni sta¿ w Wiedniu. Wróciwszy z dyplomem, zosta³a szefem produkcji. Na tym stanowisku przepracowa³a
do pocz¹tku wojny, bo Niemka wtedy fabrykê zlikwidowa³a i wyjecha³a, podporz¹dkowuj¹c siê wezwaniu Hitlera do powrotu
Niemców do Vaterlandu (do II wojny dzielnicê Rosza w Czerniowcach zamieszkiwali
osadnicy niemieccy).
Ja, Jadwiga Wanda Kuczabiñska, urodzi³am siê 28 sierpnia 1941 r. Pierwsze moje
dziecinne wspomnienia utrwalone w pamiêci jak na zdjêciu  to d³uga ulica z ci¹gn¹cym siê w nieskoñczonoæ szeregiem id¹cych ludzi, których konwojowali ¿o³nierze
[sowieccy] z broni¹, i szczekaj¹cymi bez
przerwy psami  owczarkami. Tam by³ mój
ojciec. Prowadzono ich pieszo z wiêzienia
na dworzec kolejowy. Rodziny aresztowanych sta³y na chodnikach, ¿egnaj¹c siê z bliskimi p³aczem i krzykami rozpaczy. Ten widok i krzyki ni¹ mi siê w nocy do dzi. A moja matka sz³a t¹ drog¹ ze mn¹ czteroletni¹
na rêkach, ¿ebym choæ przez chwilê mog³a

widzieæ ojca. To by³o 15 listopada 1945 r.
W nocy na 17 listopada zmar³ dziadek.
Strasznego rozpaczliwego ¿alu za najukochañszym synem nie wytrzyma³o jego serce, tak zawsze pe³ne optymizmu (wiek nie
by³ sêdziwy  67 lat). Wyzion¹³ ducha ze
s³owami: Ja ju¿ nigdy wiêcej nie zobaczê
kochanego Janka.
Bez s¹du i aktu oskar¿enia ojciec zosta³
skazany na 8 lat wiêzienia (na podstawie
donosu s¹siada Ukraiñca  jako szpieg,
dzia³aj¹cy na szkodê ZSRR) i wywieziony
na Sybir. Podczas aresztowania skonfiskowano ca³y warsztat stroicielski i wszystko
w mieszkaniu, zostawiaj¹c tylko go³e ciany. Matka ze mn¹ zosta³a sama bez najbli¿szej rodziny. Jej ojciec i matka zmarli jeszce
przed wojn¹, bracia i siostry rozsypali siê po
wiecie (Rumunia, Stany Zjednoczone,
Kanada, Brazylia, bez kontaktów miêdzy
sob¹). Starszy brat ojca Tadeusz w 1940 r.,
gdy na Bukowinê pierwszy raz weszli Moskale, zosta³ s³u¿bowo przeniesiony do
Suczawy. Wyjecha³ od razu z ca³¹ rodzin¹
(wiêcej do Czerniowiec nie wróci³). M³odszy
Antoni w 1944 r. zg³osi³ siê do Wojska Polskiego, a gdy dowiedzia³ siê, ¿e brata wywieziono na Sybir, ba³ siê wracaæ i ci¹gn¹³ ¿onê z synem do Polski. Mój ojciec nie
zaci¹gn¹³ siê do Wojska Polskiego na b³agania swego ojca, który choæ jednego syna
chcia³ mieæ ko³o siebie. I to by³o w³anie
najwiêkszym oskar¿eniem siebie i przyczyn¹ pêkniêcia serca dziadka, bo jak powiedzia³ mojej matce: z wojny mo¿na wróciæ,
a z Sybiru nigdy i on sam zgotowa³ synowi
taki los.
W Czerniowcach mieszka³a ciotka ojca (siostra dziadka, te¿ urodzona we Lwowie). W tym
czasie by³a sama  córka z mê¿em i synem wyjechali na pocz¹tku wojny do Rumunii (by³a wdow¹  m¹¿ zgin¹³ w I wojnie). Mieszka³a w centrum
miasta, a bêd¹c sama, ba³a siê nacjonalizacji
domu lub zakwaterowania lokatorów Rosjan, wiêc
przytuli³a nas u siebie. By³a renomowanym fotografem.
W tym domu rozmawiano tylko po polsku,
dopiero wychodz¹c czasem z matk¹ do miasta
s³ysza³am obcy jêzyk. Pamiêtam, ¿e dom ciotki by³
zawsze szczelnie zamkniêty. Tak ¿y³ymy w sta³ym strachu przed Rosjanami (my mówi³ymy na
nich Moskale). Rosn¹c, s³ysza³am ¿e mój ojciec
jest w wiêzieniu, ale nie za przestêpstwo, lecz za
to, ¿e jest Polakiem. A ¿ycie bieg³o. Ciotka uczy³a
mnie robótek rêcznych: cerowania, wyszywania,

wie Jackówkê. W krótkim czasie Jackówka przesz³a na w³asnoæ rodziny Rudakowskich. Od nich
zakupi³ j¹ Henryk Dzieduszycki dla powiêkszenia
swoich dóbr t³umackich. W 1849 r. ca³y maj¹tek
zosta³ sprzedany wiedeñskiemu bankierowi, baronowi von Wertheimsteinowi, który podj¹³ rozbudowê cukrowni w T³umaczu, za³o¿onej przez Dzieduszyckiego w 1838 r. W 1853 r. ck akcyjne towarzystwo dla wyrobu cukru w Galicji przejê³o ca³y
maj¹tek t³umacki wraz z Jackówk¹.
Na gruntach Jackówki znajdowa³ siê kamienio³om dostarczaj¹cy gipsu i kamienia budowlanego. By³a tu te¿ cegielnia.
LWÓW  TABLICE PAMI¥TKOWE
AKADEMICY  OBROÑCY LWOWA (Dom Akademicki, ul. £oziñskiego 7)
19181928. W tym domu m³odzie¿ akademicka da³a pocz¹tek sw¹ mobilizacj¹ bohaterskiej
obronie Lwowa wiêt¹ czyni¹c powinnoæ Ojczynie  st¹d wyszed³ dnia 31 X 1918 pierwszy patrol obroñców Lwowa pod dowództwem podchor.
Andrzeja Battaglii, studenta uniwersytetu, pierwszego poleg³ego w obronie Lwowa.
BE£ZA W£ADYS£AW (ul. Zimorowicza 10)
W tym domu mieszka³ przez lat dwadziecia
szeæ i zmar³ dnia 29 stycznia 1913 roku W³adys³aw Be³za, autor Katechizmu Polskiego Dziecka.
BORKOWSKI DUNIN LESZEK
(ul. S³owackiego 16)
W tym domu mieszka³ i umar³ dnia 30 XI 1896
Leszek hr. Dunin Borkowski, autor, mówca.
GOSZCZYÑSKI SEWERYN (ul. Fredry 4)
W domu, który do r. 1911 sta³ w tym miejscu,
mieszka³ i umar³ dnia 25 lutego 1876 Seweryn
Goszczyñski.
GRUNWALD (na murze katedry rzym.-kat.)
W piêæsetn¹ rocznicê pogromu Krzy¿akow na
polach Grunwaldu ku pamiêci z³amania przemocy jednoci¹, praojcom na czeæ, potomnoci na
wzór  Rada miasta Lwowa, 15-tego lipca 1910
JÓZEF II (ul. Kopernika 36)
Instructioni cleri religionis firmamenti vovit Iosephus II Aug. Anno MDCCLXXXIII.  Renov.
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Czerniowce, rynek z ratuszem

szycia. Wyszywane poduszeczki, firanki matka
sprzedawa³a na bazarze, a za to by³ w domu chleb
i ziemniaki. Tak wiêc w wieku 5 lat ja te¿ ju¿ potrafi³am siê przyczyniæ swoj¹ prac¹ do bud¿etu domowego. Do dzi lubiê cerowaæ.
W dzieciñstwie by³am strasznie ciekawska,
szpera³am po wszystkich k¹tach (ale roz³o¿onego
i schowanego za szafami fortepianu nie odkry³am, choæ by³by bardzo potrzebny do æwiczeñ 
tak ciotka wszystkiego siê ba³a, nawet moja matka nie wiedzia³a, ¿e w domu jest fortepian). Osobliw¹ ciekawoæ przedstawia³ stary strych, by³o
tam du¿o starych rupieci i ksi¹ek. Jednego dnia
zauwa¿y³am pod nogami deskê z ma³ym kó³kiem,
a gdy poci¹gnê³am  deska siê podnios³a i przede
mn¹ otworzy³ siê schowek. Zobaczy³am du¿o,
du¿o ksi¹¿ek. Pierwsza, któr¹ wziê³am do r¹k 
by³o to Ogniem i mieczem Sienkiewicza. W wieku 6 lat umia³am ju¿ czytaæ po polsku. Dobrze, ¿e
to by³o latem, bo zim¹ siedzieæ ca³ymi dniami na
strychu nikt by mi nie pozwoli³. Czyta³am w dzieñ
na strychu, a potem wieczorami i w nocy po kryjomu, bo inaczej trzeba by by³o siê przyznaæ, ¿e
odkry³am kryjówkê (a to nie wró¿y³o nic dobrego
oprócz dobrej porcji, przy³o¿onej trzepaczk¹, po
której parê dni ciê¿ko by by³o siedzieæ  w tym
domu by³a pruska dyscyplina, ale w ¿yciu to mi
na dobre wysz³o). Po pierwszej ksi¹¿ce by³ ci¹g
dalszy  ca³a Trylogia. Du¿o nie rozumia³am (nie
mia³am jeszcze wiedzy o historii Polski), ale
w ca³oci to by³o tym bardziej ciekawe, bo zabronione?

Czas lecia³ (zabronione ksi¹¿ki czyta³o
siê tylko latem) i podprowadza³ do nowego
etapu w ¿yciu  do szko³y. Czemu matka
zapisa³a mnie do szko³y rosyjskiej. To by³
dopiero dla mnie szok! Z takim trudem wyuczony zadany wierszyk, a ca³a klasa ryczy
ze miechu. Na przerwach na ka¿dym kroku zaczepki i doæ bolesne szturchañce. Niejeden dzieñ przep³akany. A ca³a moja wina
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 mój akcent i nieznajomoæ
jêzyka rosyjskiego. Ale tak
by³o do czasu. Widaæ, ¿e
mia³am zdolnoci do jêzyków, bo rosyjski opanowa³am doæ szybko, a podrastaj¹c nabiera³am si³ fizycznych (choæ od dzieciñstwa
nie by³am u³omkiem), pozbywaj¹c siê stopniowo strachu
i wstydu, tak ¿e od klasy 7
by³am ju¿ postrachem szko³y, t³uk³am wszystkich 
ch³opców i dziewczêta, rówieników i starszych. By³y
uwagi w dziennikach, ale zbyt srogich kar
nie by³o, bo w tym czasie nale¿a³am do
czo³ówki najlepszych uczniów szko³y. A w domu koniec koñcem dowiedziano siê o moim
literackim odkryciu. Pozwolono czytaæ, z zastrze¿eniem ¿e o tym nie bêdzie nikt wiedzieæ oprócz matki i ciotki. To by³a moja
pierwsza w ¿yciu tajemnica. I wtedy ze skrytki
wyci¹gano po jednym z 29 tomów cyklu
Dzieje Polski Kraszewskiego. Razem ze mn¹
czyta³y matka i ciotka. Na tych dzie³ach poznawa³am i uczy³am siê historii Polski.
Bêd¹c fotografem, ciotka na werandzie
mieszkania prowadzi³a maleñki zak³ad fotograficzny razem z moj¹ matk¹ (mama nauczy³a siê retuszowaæ). Wszystkie zarobione rodki finansowe by³y dzielone tak, ¿e na
¿ycie zostawiano minimalnie (jad³ospis niezmienny w ci¹gu dziesiêciu lat: mleko, chleb,
ziemniaki, kwaszona marchewka jako witaminy; smak miêsa pozna³am w 1956 roku
w wieku 15 lat, gdy na skromnym urodzinowym stole pojawi³a siê kie³basa tylko dziêki
temu, ¿e ojciec by³ ju¿ na wolnoci i zarabia³. Wczeniej wszystko sz³o na wysy³anie
paczek ¿ywnociowych dla niego**** i dziêki temu ojciec przetrwa³ i wróci³ jako jedyny
z listopadowego transportu 1945 roku.
Na Sybirze dla zes³anych, oprócz g³odu,
tragedi¹ by³ miejscowy klimat, przede
wszystkim zima. W Uchcie mrozy dochodzi³y do 50 stopni. Ptaki zamarza³y w locie.
Nie wszyscy byli w stanie psychicznie to
wytrzymaæ. Dochodzi³o do makabrycznych
decyzji. Ojciec by³ wiadkiem tego, ¿e mê¿czyzna b³aga³ wspó³wiêniów, ¿eby kto
z nich uci¹³ mu praw¹ rêkê. To by dawa³o
dokoñczenie na s. 78

JUREK

Z ¿a³obnej karty

JERZY ¯UK 19392006
Jurek nie by³ lwowianinem z urodzenia, ale ze
Lwowem zwi¹za³ siê na
zawsze. Tam ¿y³, uczy³ siê
oraz spêdzi³ lata m³odzieñcze i wiêksz¹ czêæ
swego doros³ego ¿ycia.
Urodzi³ siê 6 stycznia
1939 w Krakowie, niebawem jednak  tu¿ przed wybuchem wojny 
rodzina przenios³a siê do Lwowa. Tam,
w trudnych warunkach sowieckiej rzeczywistoci, ukszta³towa³a siê jego osobowoæ.
W 1957 roku ukoñczy³ szko³ê redni¹
nr 30 przy ul. Krasickich. W³anie w bie¿¹cym roku wybiera³ siê do Lwowa na spotkanie z kolegami z okazji 50-lecia matury. Niestety... Po ukoñczeniu technikum automatyki
przemys³owej zdoby³ zawód technologa
i w tym zawodzie pracowa³.
By³ cz³owiekiem bardzo aktywnym, niespokojnym duchem, nie cierpia³ bezczynnoci. Lubi³ sport i podró¿e, kocha³ góry. Jeszcze w szkole redniej nale¿a³ do kó³ka geograficznego i razem z nim bra³ udzia³ w wycieczkach, organizowanych przez ogólnie
szanowan¹ pani¹ Mariê Jarosiewicz. U niej
te¿, ju¿ po ukoczeniu szko³y, spotyka³o siê
grono zaufanych osób na herbatkach. Jurek bywa³ tam czêsto. Dla m³odzie¿y by³y to
bardzo wa¿ne okazje, poniewa¿ poznawa³o
siê wielu ciekawych i wartociowych ludzi;
tam pobiera³o siê lekcje prawdziwej historii
i patriotyzmu, czego w szkole, rzecz jasna,
nie uczono. Takie to by³y czasy.
Czuj¹c wielk¹ potrzebê dzia³ania, zosta³
Jurek z czasem aktorem Polskiego Teatru
Ludowego, prowadzonego wówczas przez
prof. Piotra Hausvatera. Czu³ siê wietnie
wród licznych znajomych i przyjació³, wród
swoich. By³ cz³owiekiem obowi¹zkowym, wiêc
stara³ siê postêpowaæ tak, aby nie sprawiæ
nikomu zawodu. Pamiêtam  odbywa³y siê
wa¿ne próby w teatrze przed kolejn¹ premier¹, a on akurat by³ w szpitalu. Nie zawiód³
zespo³u, dlatego wieczorami po prostu wymyka³ siê ze szpitala i zjawia³ siê na próbach. ¯artowalimy, ¿e trzeba poczekaæ,

MDCCCXV. (Wed³ug instrukcji kleru zakonnego
odnowi³ sklepienie Józef II Aug. Anno 1783 
Renow. 1815)
KO££¥TAJ HUGO (po lewej stronie gmachu
ratuszowego)
W setn¹ rocznicê zgonu ten kamieñ ku wieczystej pamiêci otrzyma³, przyczyn upadku Ojczyzny najlepszy znawca, co wskaza³ drogi ratowania bytu, wielki reformator przez narodow¹
owiatê i szkolnictwo, sprawiedliwoæ spo³eczn¹ i demokracjê, przywrócenie praw miastom,
powo³anie ludu do obywatelstw, reformê praw
zasadniczych pañstwa, przywódca duchowy
Czteroletniego Sejmu, Kostytucji Trzeciego Maja
g³ówny twórca, w walce o odzyskanie niepodleg³oci narodowych si³ organizator, w pracy nad
odrodzeniem we wszystkich dziedzinach wielki
przodownik Hugo Ko³³¹taj 17501812. W dowód
wzrastaj¹cej czci i wdziêcznoci narodu od Miasta Lwowa 1912.
KONSTYTUCJA TRZECIEGO MAJA (na szcz¹tkach muru na Wysokim Zamku)
1791. Wolnoæ, równoæ, niepodleg³oæ! Korporacja kamieniarzy, wierna temu has³u na piastowskim zamku rocznicê tê uwiecznia dnia Trzeciego Maja 1891 r.
KONSTYTUCJA TRZECIEGO MAJA
(jak wy¿ej)
17911891. Niech ¿yj¹ wszystkie stany! Wierna temu has³u m³odzie¿ ucz¹ca siê, rêkodzielnicza i handlowa w 100-letni¹ rocznicê Konstytucji Trzeciego Maja tê tablicê umieszcza.
NARUTOWICZ GABRIEL (ul. Niemcewicza 45)
Pamiêci Profesora Politechniki, in¿. Gabriela
Narutowicza I Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 6-t¹ rocznicê mierci za stworzenie tego
warsztatu pracy w czasie sprawowania Urzêdu
Ministra Robót Publicznych, powiêcaj¹ wdziêczni urzêdnicy i pracownicy. A.D. 16 XII 1928 r.
OSSOLIÑSKI Z TÊCZYNA JÓZEF MAKSYMILIAN (na gmachu Ossolineum, ul. Ossoliñskich)
Wzór cnoty obywatelskiej, wiekopomny fundator Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, niestrudzony badacz przesz³oci polskiej 17841826.
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kiedy Jurek zjedzie na przecieradle ze szpitalnego okna. A gdy bylimy z Weselem
Wyspiañskiego w Moskwie, to te¿ uciek³
z domu wczasowego w Odessie, gdzie przebywa³ na turnusie, i pojecha³ do Moskwy, aby
móc zagraæ w tej sztuce. I tak bywa³o czêsto
 potrafi³ sobie poradziæ w sytuacjach, zdawa³oby siê, skomplikowanych. Lubi³ wyzwania, a ¿e przewa¿nie obraca³ siê miêdzy ludmi ¿yczliwymi, wiêc mu siê udawa³o.
Gdy nadszed³ czas, ¿e jego dzieci posz³y do szko³y*, od razu w³¹czy³ siê tam
w dzia³alnoæ spo³eczn¹. Zosta³ cz³onkiem,
póniej przewodnicz¹cym komitetu rodzicielskiego. By³y to trudne czasy dla szko³y: kilkakrotnie próbowano j¹ zamkn¹æ. I w³anie
dziêki temu komitetowi zdo³ano ochroniæ j¹
przed likwidacj¹. Wa¿noæ tego faktu podkreli³a na uroczystoci 190-lecia Szko³y pani
dyrektor Maria Markunina.
Jurek by³ zawsze, gdy czu³, ¿e mo¿e siê
przydaæ. Nigdy nie odmówi³ pomocy ani
wspó³pracy.
A¿ nadszed³ rok 1981: Jurek z rodzin¹
przyjecha³ na sta³y pobyt do Krakowa. Pomijaj¹c wszelkiego rodzaju problemy zwi¹zane z u³o¿eniem sobie ¿ycia w ca³kiem
nowych warunkach, Jurek przygas³, bo zabrak³o mu innego jeszcze rodzaju aktywnoci  pracy spo³ecznej, za któr¹ têskni³.
I nagle dowiedzia³ siê o istnieniu w Krakowie Towarzystwa Mi³oników Lwowa. Oczywicie od razu sta³ siê jego cz³onkiem, z czasem wiceprezesem i cz³onkiem Zarz¹du
G³ównego we Wroc³awiu. Energicznie w³¹czy³ siê w dzia³alnoæ TML-u. Nareszcie
znowu móg³ co robiæ dla kochanego Lwowa. Zacz¹³ siê anga¿owaæ w pomoc dla
polskich szkó³ i przedszkoli, pomoc w organizacji i prowadzeniu wycieczek na Kresy
itd. Jako cz³onek sekcji charytatywnej krakowskiego oddzia³u Wspólnoty Polskiej by³
niezwykle aktywny i oddany w dziele pomocy materialnej dla Polaków na Wschodzie.
Jednak najbardziej zaanga¿owa³ siê
w sprawê ratowania zabytkowych obiektów
na Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie. Dla
niego by³a to wielka sprawa, odda³ siê jej bez
reszty. Bra³ udzia³ w corocznych kwestach
na cmentarzach krakowskich, by³ ³¹cznikiem
miêdzy Krakowem a Lwowem. Kilkakrotnie
w ci¹gu roku bywa³ na Cmentarzu £yczakowskim  czy to w trakcie wycieczek, czy nawet
prywatnie, w pogodê i niepogodê  szuka³,
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sprawdza³, fotografowa³. Cieszy³ siê ka¿dym
odnowionym nagrobkiem, ka¿dym wyczyszczonym polem. Mia³ jeszcze tyle planów...
Za tê sumienn¹ i bezinteresown¹ pracê
zosta³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ TMLiKPW, Medalem ProMemoria i innymi jeszcze odznaczeniami.
A w ¿yciu prywatnym  by³ niezwykle rodzinny, ofiarny, pomocny. Bardzo kocha³ swoje dzieci, które zawsze mog³y liczyæ na jego
wsparcie, poradê. Im te¿ ci¹gle przypomina³,
czym jest dla nich Lwów, i stara³ siê umacniaæ
i pog³êbiaæ ich wiedzê o rodzinnej Ziemi.
Wielk¹ mi³oci¹ dziadka by³ jego ukochany wnuczek, Micha³ek. Powiêca³ mu
ka¿d¹ woln¹ chwilê, chcia³ go ju¿ nawet
zabieraæ na wycieczki do Lwowa, chocia¿
to jeszcze ma³e dziecko. Jak¿e by³ dumny,
gdy na pytanie: Kto ty jeste  Misiu odpowiada³: Batiar lwoki. To by³a szko³a dziadka.
Niestety wszystko siê przedwczenie
skoñczy³o. Trudno pisaæ o kim w czasie przesz³ym, zw³aszcza gdy ma siê wra¿enie, ¿e
ten kto nieoczekiwanie wejdzie, umiechnie
siê i bêdzie razem z nami, taki jak zawsze:
weso³y, czu³y, kole¿eñski. Bo taki w³anie
Jurek by³ i taki pozostanie w naszej pamiêci.
Zmar³ nieoczekiwanie 27 listopada ubieg³ego roku. Bêdzie Go nam bardzo, bardzo
brakowa³o.
Romana ¯ukowa

*

Andrzej i Bo¿ena, rozpoczêli naukê w Szkole
nr 10 (w. Marii Magdaleny) w latach 197578.

Z wielkim smutkiem powiadamiamy,
¿e 17 stycznia 2007 r. zmar³a
w Krakowie w 101. roku ¿ycia

p. dr JANINA WINOWSKA
(19062007)

Zosta³a pochowana na cmentarzu
Salwatorskim w Krakowie.
Krakowski Oddzia³ TMLiKPW
³¹czy siê ze wszystkimi, którym
pamiêæ o p. Janinie jest bliska,
którzy J¹ szanowali i kochali.
W CL 4/06 zamiecilimy obszerny
¿yciorys i wspomnienie o Zmar³ej oraz
relacjê z obchodu Jej setnych urodzin na
4 miesi¹ce przed odejciem do Pana.

ANNA
MŒCIWUJEWSKA-WAJDA

Z ¿a³obnej karty

Moja ¿ona Anna Zofia Mciwujewska
urodzi³a siê  wraz z bliniaczk¹ siostr¹
Beat¹  w roku 1927 we Lwowie, w rodzinie profesorów architektury. Ich dziadkiem po k¹dzieli by³ Gustaw Bisanz
(18481913), profesor Politechniki Lwowskiej; ojcem Adam Mciwujewski (1898
1965), profesor Politechniki Lwowskiej
i Krakowskiej. O obu oraz o ich rodzinie
opowiem w nastêpnej czêci tego wspomnienia.
Hankê pozna³em w roku 1949. Razem
studiowalimy w Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie  ona na wydziale
grafiki, a ja na wydziale architektury wnêtrz
 póniej w Akademii Sztuk Piêknych, gdy
obie uczelnie siê po³¹czy³y. Hanka by³a sekretark¹ w Bratniej Pomocy Studentów
Akademii, wiêc zna³a wszystkich studentów.
Bra³a udzia³ w licznych organizowanych
imprezach, w balach Kolorowego zawrotu
g³owy i wyjazdach na narty. W Poroninie
mieszkalimy w jednej góralskiej izbie
w dwadziecia osób. W czasie studiów Hanka zarabia³a przepisuj¹c nuty dla muzyków.
Nie by³o jeszcze wydawnictwa muzycznego, nut by³o ma³o. Pisa³a Staszkowi Skrowaczewskiemu nuty jego utworu dyplomowego w krakowskiej Wy¿szej Szko³y Muzycznej. Dyplomy ASP otrzymalimy w roku
1953. Pobralimy siê w rok póniej. Nasz
syn urodzi³ siê w roku 1956.
Prace artystyczne Hanki skupia³y siê na
dzia³aniach wystawienniczych, zw³aszcza
wystawach muzealnych. Pracowalimy przygotowuj¹c wystawy zawsze razem  bylimy zespo³em autorskim. Przez blisko piêædziesi¹t lat projektowalimy i realizowali
ekspozycje sta³e i czasowe, zmienne, du¿e
i ma³e, w sumie by³o ich kilkaset, w tym dla
krakowskich muzeów i instytucji kulturalnych:
Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum
Narodowego, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego, Muzeum

PI£SUDSKI JÓZEF (ul. Kadecka 6)
Tu w domu Hipolita liwiñskiego przebywa³
i pracowa³ Komendant g³ówny Zwi¹zku Walki
Czynnej i Zwi¹zku Strzeleckiego, Józef Pi³sudski ze swoim sztabem w latach 19081914.
Tablicê tê w roku 1933 ufundowa³ Okrêg
VI Zwi¹zku Strzeleckiego w 25 roku jubileuszowym.
POLACY Z ZAGRANICY (na prawej stronie
gmachu ratuszowego)
Sk³adaj¹c ho³d bohaterstwu Orl¹t Lwowskich
tablicê tê na pami¹tkê utworzenia wiatowego
Zwi¹zku Polaków ufundowa³ II Zjazd Polaków
z zagranicy. Lwów, w sierpniu 1934.
POLSKIE DRU¯YNY STRZELECKIE (plac Kapitulny 2)
W tym domu by³a siedziba tajnych organizacji polskich. Zw. Wojsk. I Armia Polska 1909
1911. Zwi¹zek Polskich Dru¿yn Strzeleckich,
które w r. 1914 wesz³y w sk³ad Legionów. 
12 marca 1934
POP£AWSKI JAN (ul. Pe³czyñska 3)
W tym domu mieszka³ Jan Henryk Pop³awski 18451908, pisarz polityczny, organizator
¿ycia narodowego, odbudowa³ podstawy polityki polskiej, drogê ku morzu wskaza³, we Lwowie
znaczn¹ czêæ swej pracy prowadzi³.
SIENKIEWICZA SZKO£A (ul. Dunin-Borkowskich 23)
Szko³a ta w pamiêtnym dniu 1 listopada 1918
by³a pierwsz¹ placówk¹, któr¹ obroni³a garstka
polskich Legionistów przeciw zbrojnemu zamachowi na przynale¿noæ Lwowa do Polski.
Bohaterom w czeæ  potomnym na wzór 
miasto Lwów
SMOLKA FRANCISZEK (na szcz¹tkach muru
na Wysokim Zamku)
Twórcy Kopca Unii Lubelskiej dr Franciszkowi Smolce w osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê urodzin 5 listopada 1895 mieszczañstwo lwowskie.
SMOLKA FRANCISZEK (pl. Smolki 4)
W tym domu mieszka³ Franciszek Smolka,
ur. w r. 1810, um. 1898, za pracê nad wyzwole-
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Anna i Leszek Wajdowie

Teatralnego, Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Armii Krajowej, a tak¿e dla Zwi¹zków
Polskich Artystów Plastyków, Biura Wystaw
Artystycznych Towarzystwa Przyjació³ Sztuk
Piêknych oraz wielu innych wystaw i imprez
okolicznociowych,.
Nasza praca w zespole autorskim by³a
podzielona. Koncepcjê plastyczn¹ ca³oci
robilimy wspólnie, w realizacji prac wystawowych Hanka decydowa³a o kolorze i etala¿u, robi³a uk³ady eksponatów, wieszanie
obrazów, a ja dogl¹da³em prac technicznych,
zabudowy przestrzeni wystawowej, spraw
materia³owych i projektów sprzêtów. By³o co
fascynuj¹cego w tej wystawienniczej pracy,
w obcowaniu z eksponatami, dzie³ami sztuki, wiadkami historii  bralimy do rêkl
koronê królewsk¹, szablê Kociuszki czy
rêkopis Mickiewicza. Nasza praca projektowa wymaga³a dok³adnego poznania eksponatów, ich wielkoci, wymiarów, kolorów
i historii. Czytalimy nie tylko scenariusz
wystawy, ale te¿ bibliografiê dotycz¹c¹ tematu wystawy, historiê zdarzeñ, koligacje
rodów, drzewa genealogiczne postaci.
Wszystkie podstawowe i istotne wiadomoci Hanka spisywa³a do grubych zeszytów,
które towarzyszy³y jej przez ca³y czas pracy. Wszystkie eksponaty rysowalimy w skali
1:20, by porównaæ ich wielkoci. Na planach
sal wystawowych i poszczególnych cian
ustalalimy uk³ad eksponatów. Zmieszczenie wszystkich przewidzianych przez scenariusz wystawy eksponatów w przewidzianych przestrzeniach i to z sensem merytorycznym i plastycznym  to by³a zasadnicza

54

sprawa naszego projektowania. Czasem
by³o 800 grafik w Pawilonie Biura Wystaw
Artystycznych czy 100 portretów uczestników bitwy wiedeñskiej w jednej sali wawelskiego zamku. Ci¹g³e liczenie wymiarów
eksponatów, cian, gablot, plansz  to by³a
najtrudniejsza czêæ projektowania. To techniczne rozmieszczenie materia³u wystawowego poprzedzone by³o wieloma rozmowami z kustoszami wystaw i personelem naukowym co do kolejnoci wyeksponowania
wa¿nych eksponatów, ich dobrej widocznoci i czytelnoci treci wystawy. Problemy
by³y czasem trudne do pokonania. Dla przyk³adu  wystawa wiedeñska na Wawelu,
wielkie zwyciêstwo polskie nad gronymi
Turkami  a my nie mamy ¿adnego materia³u ikonogrficznego tureckiego, bo religia
zabrania im przedstawiania postaci ludzkiej.
Nie ma wiêc ¿adnych portretów, ¿adnych
przedstawieñ bitew, wszystko tylko w ród³ach europejskich, przewa¿nie w grafice
i niewielkich formatach. I jak tu pokazaæ gronych Turków poprzez piêkne tkaniny, ubiory, wyszywane pantofle? Albo zestawienie
w jednej sali wawelskiej obrazu morskiej
Bitwy pod Lepanto o powierzchni malowid³a
oko³o trzydziestu metrów kwadratowych
z trzema miniaturowymi portretami  królów
polskich Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta i su³tana tureckiego Sulejmana 
w formacie pocztówkowym.
Przy ka¿dej wystawie przywieca³a nam
jedna zasada  trzeba tak postêpowaæ i taki
odnieæ efekt wystawy, aby mo¿na w tej
instytucji robiæ dalsze wystawy. Hanka mia³a ³atwy kontakt z ludmi, jasno okrela³a
swoje wymagania, szybko siê decydowa³a,
nigdy siê nie denerwowa³a. Posiada³a takt
i umiejêtnoci mediacji potrzebne zw³aszcza, gdy dwie powa¿ne instytucje organizuj¹ce wypólnie wystawê by³y niechêtne wobec siebie.
Wyjazdy do Lwowa i na Kresy w latach
dziewiêædziesi¹tych by³y dla Hanki têsknot¹
za czasami m³odoci, za piêknem miasta
i podolskiego czy huculskiego pejza¿u. Realnie i racjonalnie traktowa³a rzeczywistoæ
obecnego Lwowa. Dwa razy w moim towarzystwie odwiedza³a dom rodzinny przy ul.
Potockiego. Raz, gdy by³o tam przedszkole: widok biegaj¹cych dzieci po znanych
pokojach i ogrodzie i mi³y stosunek przedszkolanek ³agodzi³ dawne wspomnienia.

Przedszkole opuci³o budynek, kiedy wymaga³ ju¿ generalnego remontu. Ogród zaros³y kilkudziesiêcioletnie drzewa. Kiedy innym razem bylimy we Lwowie, zastalimy
odmienn¹ sytuacjê. Dom przejê³a po przedszkolu dyrekcja lwowskich telefonów, która
zajmowa³a od lat budynki klasztoru i kocio³a Karmelitanek stoj¹ce obok willi. Mur dziel¹cy rozebrano, willê wyremontowano, w tylnej czêci ogrodu postawiono budynek techniczny centrali telefonicznej. W willi mieci³a siê dyrekcja. Pan dyrektor chêtnie pokaza³
nam wszystkie pomieszczenia, obecnie biura. Hanka odnajdowa³a elementy starego
domu, piêkny parkiet w dawnym salonie,
posadzkê ze starych wiedeñskich kafelków
w ³azience. Pan dyrektor pochwali³ siê wiedz¹ o historii domu, kto go projektowa³
i zamieszkiwa³. Uporz¹dkowano te¿ ogród,
wycinaj¹c wiele bez³adnej zieleni. Tak¿e mi³o
przebieg³o spotkanie w dawnym kociele
sióstr Karmelitanek z unickim ksiêdzem,
który usi³uje urz¹dziæ w dawnym budynku
klasztoru orodek dla m³odzie¿y.
Hanka by³a cz³owiekiem otwartym, przyjaznym, towarzyskim i takim zostanie zapewne w pamiêci przyjació³. Kocha³a Lwów,
swoje miasto rodzinne. Bra³a ¿ywy udzia³
w dzia³alnoci Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Uczestniczy³a czêsto w wycieczkach do
Lwowa i na tamte ziemie, ¿y³a tradycjami
lwowskimi i mnie ich nauczy³a. Mimo szeædziesiêciu lat pobytu w Krakowie nie mog³a
siê do niego przywi¹zaæ. Zawsze sercem
by³a we Lwowie i na zawsze pozosta³a lwowiank¹.
Po¿egnalimy Annê, Hankê, Hanusiê
w po³owie listopada 2006 roku na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie przy licznym
udziale przyjació³, z symboliczn¹ garstk¹
lwowskiej ziemi.
Leszek Wajda
Kraków, styczeñ 2007 r.

ERRATA
W CL 4/06 na s. 14, strona prawa,
wiersz 30 od góry, znalaz³ siê b³¹d dotycz¹cy kalibru dzia³a: ma byæ 150 mm,
a nie 350 mm. To nasz b³¹d  przepraszamy Autora i Czytelników.

niem ludu wiêzieñ stanu, skazany na mieræ,
z brzaskiem wolnoci konstytucyjnego ¿ycia
1848, prezydent pierwszego parlamentu w Wiedniu i Kromiery¿u, wielokrotny prezydent Rady
Pañstwa, pose³ na sejm, w usi³owaniach o szerok¹ autonomiê kraju przodownik, zgody narodów niezachwiany propagator. Twórca Kopca
Unii Lubelskiej, Lwowa znakomity obywatel.
SOBIESKI JAKUB (na murze kocio³a MB Gromnicznej, ul. Czarnieckiego)
D.O.M. Jakobus Sobieszyn Sobieski castellanus cracoviensis et Theophila Danilowiczówna consortes, templum hoc cum coenobio virginum ordinis s. Theresiae Carmelitarum a fundamentis erexerunt et dotaverunt a. D. 1642. 
Joannes vero tertius, rex Poloniae, filius, perfecit et exornavit a. D. 1692. (Jakub Sobieszyn
Sobieski kasztelan krakowski i ¿ona Teofila Dani³owiczówna, koció³ z klasztorem sióstr zakonnych w. Teresy, Karmelitanek od fundamentów
wybudowali i ufundowali a.D. 1642. Jan III 
syn, król Polski upiêkszy³ a.D. 1692).
SOBIESKI JAN (Rynek 6)
Tu mieszka³ król Jan III Sobieski
SOBIESKI JAN (kamieñ pami¹tkowy na Wysokim Zamku, od strony Zniesienia)
R.P. 1675, dnia 21 sierpnia na polach Lesienic, widocznych z tego wzgórza, Jan III Sobieski, Król Polski, W.Ks. Litewski etc. z 6000 polskim rycerstwem rozgromi³ 40.000 tysiêczn¹
hordê tatarsk¹, id¹c¹ na Lwów. Czcz¹c pamiêæ
bohaterskiego Obroñcy, Rada Miasta Lwowa
w dwusetn¹ rocznicê odsieczy Wiednia, 12 wrzenia 1883 po³o¿y³a ten kamieñ.
STRZELECKIE ODDZIA£Y (ul. Kosynierska 1)
W tym domu kwaterowa³y pierwsze oddzia³y
strzeleckie w latach 19121914. Tablicê tê
w roku 1933 ufundowa³ Okrêg VI Zwi¹zku Strzeleckiego w 25 roku jubileuszowym.
SZAJNOCHA KAROL (na gmachu Pañstwowego Gimnazjum II, na Podwalu)
Karol Szajnocha, historyk polski, ur. w Komarnie 20 XI 1818, by³ uczniem II gimnazjum
w latach 18301835, zmar³ we Lwowie 1868 r.
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Z TAMTEJ
STRONY
PROBLEMY
SPO£ECZNOŒCI POLSKIEJ
W PAÑSTWIE UKRAIÑSKIM
List skierowany przez Federacjê Organizacji Polskich nU. do O.B. Feldmana, przewodnicz¹cego Podkomitetu ds.
rdzennych narodów, mniejszoci narodowych i grup etnicznych Komitetu ds. Praw
Cz³owieka, Mniejszoci Narodowych
i Stosunków Miêdzynarodowych (w Pañstwie Ukraina).
Lwów, 28 sierpnia 2006, lp. 124/08/06
(t³umaczenie z jêz. ukraiñskiego)
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
W odpowiedzi na list nr 67 z dnia
07.08.2006 r. dot. problemów spo³ecznoci
polskiej na Ukrainie przedstawiam najwa¿niejsze z wielu nierozwi¹zanych w ci¹gu wielu lat:
n Odnowiæ dzia³alnoæ Rady Kierowników
organizacji mniejszoci narodowych przy
Prezydencie Ukrainy
n Nadaæ przedstawicielom polskiej mniejszoci narodowej Ukrainy mo¿liwoæ zapisania swojej narodowoci w dokumentach
prawnych (wiadectwo urodzenia, dowód
osobisty)
n Ministerstwo Owiaty i Nauki Ukrainy
powinno nadaæ status szkó³ mniejszoci narodowych szko³om (Lwów  rednia Szko³a nr 10 i nr 24; Mociska (obw. lwowski) 
rednia Szko³a nr 3;.Strzelczyska (rejon
mociski, obw.lwowski); Gródek (obw.
chmielnicki)  rednia Szko³a nr 2; Dowbysz (rejon baranowski, obw. ¿ytomierski),
w których nauczanie odbywa siê w jêzyku
polskim
n W zwi¹zku z Jubileuszem 190 rocznicy
redniej Szko³y nr 10 we Lwowie z polskim
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jêzykiem nauczania  przywróciæ jej historyczne imiê jej patronki w. Marii Magdaleny
n Przywróciæ nazwê Szko³a sobotnio-niedzielna, zapewniæ nauczycielom tych szkó³
finansowanie oraz wpis do ksi¹¿eczki pracy
n Zarejestrowaæ w strukturach Ministerstwa
Owiaty i Nauki Ukrainy w Drohobyczu Centrum Metodyczne z nauczania jêzyka polskiego i kultury. Federacja udziela w tym miecie
odpowiednio wyposa¿onego pomieszczenia
z bibliotek¹ i technik¹ biurow¹, a tak¿e zapewnia przygotowan¹ kadrê pedagogiczn¹
n Zwiêkszyæ finansowanie na wydanie
podrêczników w jêzyku polskim (kopia listu
w za³¹czeniu)
n Zwiêkszyæ finansowanie na wydanie literatury piêknej w jêzyku polskim w ramach
programu pañstwowego
n Udzieliæ nieodp³atnie polskim towarzystwom narodowociowym pomieszczenia dla
rozwoju ich dalszej dzia³alnoci
n Udzieliæ finansowania na dzia³alnoæ polskich zespo³ów artystycznych przy orodkach kuituralno-owiatowych
n Zwróciæ rzymskim katolikom ich wi¹tynie (koció³ w. Marii Magdaleny we Lwowie,
koció³ w. Miko³aja w Kijowie, koció³ Zaniêcia Najwiêtszej Marii Panny w Humaniu)
n Przekazaæ budynek pod Dom Polski we
Lwowie (kopia listu do Prezydentów Ukrainy i RP w za³¹czeniu)
n Przyznaæ i sfinansowaæ czas w eterze
w pañstwowym radiu (1 godzina dziennie)
i telewizji (1 godzina tygodniowo), a tak¿e
zapewniæ finansowanie redaktorów programów polskojêzycznych (Kijów, Lwów itd.)
n Finansowo podtrzymywaæ gazety i periodyki na Ukrainie, które s¹ wydawane
w jêzyku polskim
n Zapewniæ finansowanie VI Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie (listopad 2006),
zgodnie z przedstawionym do Ministerstwa
Kultury i Sztuki Ukrainy kosztorysem.

W Krakowie
i dalej
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Promyki Krakowa

Grupa m³odzie¿y ze Lwowa

Jak corocznie ekspatrianci (i nie tylko)
spotkali siê 22 Listopada na koncelebrowanej mszy w. w Bazylice Mariackiej, by uczciæ
88 Rocznicê Obrony Lwowa 1918 r. Przewodniczy³ jej ks. prof. Józef Wo³czañski, który te¿ wyg³osi³ piêkn¹ i pouczaj¹c¹ homiliê*,
a udzia³ wziêli równie¿: o. genera³ Adam
Studziñski, ks. infu³at Stanis³aw Matysiak
i ks. Józef Pyrek. piewa³ Chór Cecyliañski
pod dyrekcj¹ Andrzeja Korzeniowskiego, na
organach gra³ Marek Stefañski. Na mszê
przyby³o kilka pocztów sztandarowych kombatanckich, harcerskich i szkolnych. Przysz³a m³odzie¿ ze szkó³ i harcerstwa. Harcerze odczytali Modlitwê Wiernych (napisan¹
przez historyka i naszego autora Paw³a
Nale¿niaka), przedstawilimy j¹ na pocz¹tku tego numeru.

TRAUGUTT ROMUALD (na frontowej cianie
dzwonnicy kocio³a oo. Bernardynów, pl. Bernardyñski)
Pamiêci dyktatora powstania styczniowego,
Romualda Traugutta, straconego na stokach cytadeli warszawskiej 5 VIII 1864. Ma³opolska
Wschodnia 1924.
WINIOWIECKI KORYBUT MICHA£
(Rynek 9)
Micha³ Korybut, król polski, w.x. litewski etc.,
spiesz¹c do wojska przeciw Turkom, nag³¹ zaskoczony chorob¹, w tym domu ¿ycia dokona³
dnia 10 listopada 1675
ZIMOROWICZ JÓZEF BART£OMIEJ
(Rynek 29)
W domu, który sta³ niegdy w tym miejscu,
mieszka³ i umar³ 14 padziernika 1677 r. Józef
Bart³omiej Zimorowicz, burmistrz, poeta i kronikarz lwowski.
ZWI¥ZEK WALKI CZYNNEJ
(ul. Lenartowicza 12)
W tym domu by³a pierwsza kwatera Zwi¹zku
Walki Czynnej w roku 1908. Tablice tê w r. 1933
ufundowa³ Okrêg VI Zwi¹zku Strzeleckiego
w 25 roku jubileuszowym.

PROBA
Doktorant Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie przygotowuje biografiê arcybiskupa lwowskiego Boles³awa Twardowskiego. Zwraca siê wiêc do
wszystkich osób, które s¹ w posiadaniu
wspomnieñ, fotografii, czy te¿ innych pami¹tek z nim zwi¹zanych i któreby mog³y ich u¿yczyæ do powstaj¹cej pracy 
o kontakt na adres:
Grzegorz Chajko
Wydzia³ Historii Kocio³a
Papieska Akademia Teologiczna
31-004 Kraków
ul. Franciszkañska 1
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Prof. M. Iwanowa ze Lwowa

M³odzie¿ z Gimnazjum
nr 1 w Krakowie

M. Hemara, K. Makuszyñskiego, M. Opa³ka, J. Masiora, M. £otockiej, M. Lisiewicza,
J. ¯erdziñskiej. Grupa uczniów i uczennic
z I Gimnazjum recytowa³a wiersze A. Schroedera, bpa W. Bandurskiego, E. S³oñskiego,
A. Cehaka-Stodora. Promyki Krakowa zagra³y i zapiewa³y Mamo najdro¿sza, b¹d
zdrowa i Orl¹tko, a na koniec ¯eby Polska
by³a Polsk¹.
Pozostalimy z pe³nym uznaniem za znajomoæ lwowskiego repertuaru poezji i piosenek oraz pe³ni wdziêcznoci za wzruszenie doznane tamtego wieczoru. Ze spokojem wiêc mo¿emy oddawaæ corocznie nasze uroczystoci w rêce m³odzie¿y. I dalej
to rozszerzaæ.
*

W trzy dni pó¿niej (w sobotê 25 XI) odby³a siê tradycyjna akademia rocznicowa,
inna ni¿ dot¹d. Postanowiono mianowicie,
¿e ju¿ najwy¿szy czas, by o Orlêtach zaczêli
mówiæ i piewaæ m³odzi. W ubieg³ych latach
prosilimy o to ró¿ne znakomite zespo³y krakowskie: chóry, solistów, aktorów, bardziej
lub mniej zwi¹zanych z nasz¹ lwowsk¹ histori¹. Jestemy im zawsze za to wdziêczni.
Tym razem sta³o siê inaczej, a wspania³y gest okaza³a krakowska Wspólnota Polska, która zaproponowa³a nam zaproszenie, zorganizowanie i sfinansowanie pobytu
w Krakowie grupy m³odzie¿y polskiej ze Lwowa. Przyjecha³o wiêc siedmioro dziewcz¹t
i ch³opców z Teatru Baj ze szko³y w. Marii
Magdaleny, a z nimi panie Maria Iwanowa
i Teresa Dutkiewicz. Do lwowskich goci doproszono m³odzie¿ z dwóch zespo³ów, zaprzyjanionych z krakowskim TMLiKPW:
z Gimnazjum nr 1 im. Konarskiego pod dyrekcj¹ p. Mariusza Graniczki oraz Promyki
Krakowa, kierowane przez p. Romê Krzemieñ. O jednych i drugich, o ich wyjazdach
do Lwowa  piszemy ostatnio czêsto. Zapowiada³a zawsze niezawodna Jadzia
Wroñska.
Rozpoczêli m³odzi lwowianie, prezentuj¹c obszerny blok poetycki pod wspólnym
tytu³em: My, ludzie Lwowa. By³y tam utwory
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Niestety niedobre technicznie nagranie homilii uniemo¿liwi³o jej przedstawienie drukiem.
Ksiêdza Profesora i Czytelników gor¹co za to
przepraszamy.

NOWA SZKO£A
ORL¥T LWOWSKICH
Nazwa Z a b r a t ó w k a niewiele nam
dot¹d mówi³a, co nie dziwne, bo to doæ
odleg³a wie ko³o Tyczyna w województwie
podkarpackim (przed wojn¹ by³o to województwo lwowskie). Nazwa ta jednak sta³a
siê nam ostatnio bliska, poniewa¿ tamtejsza szko³a podstawowa  obchodz¹c stulecie swego za³o¿enia  przybra³a imiê Orl¹t
Lwowskich.
Organizatorzy uroczystoci zwrócili siê
do dwóch ma³opolskich oddzia³ow TMLiKPW
 w Krakowie i Rzeszowie  z prob¹ o w³¹czenie siê do przygotowañ
poprzez wsparcie duchowe i finansowe, w formie
wspólnego ufumdowania
sztandaru i tablicy pami¹tkowej. Krakowski Oddzia³ z aplauzem przyj¹³
propozycjê tak¿e i dlatego, ¿e na bliskim nam terenie  przede wszystkim
w wojewóztwie ma³opolskim  nie powsta³a dot¹d odpowiednia inicjatywa. Uchwalono przeka-

zanie kwoty 1000 z³
na sztandar i tablicê,
ponadto delegacja Zarz¹du* uda³a siê do
Zabratówki na uroczystoæ w dniu 22
padziernika 06.
Rozpoczê³a
j¹
msza w. w miejcowym kociele parafialnym  odprawi³ j¹
i wyg³osi³ homiliê ordynariusz rzeszowski
ks. bp Kazimierz
Górny. T u te¿ nast¹pi³o powiêcenie
sztandaru. Po mszy
uczestnicy udali siê
do wietlicy gminnej,
gdzie pani dyrektor
szko³y mgr Lucyna
Gonek przywita³a goci, a nastêpnie,
w czêci artystycznej,
uczennice i uczniowie
szko³y
odtworzyli
Obronê Lwowa wierszem i pieni¹. Gra³a
orkiestra Domu Kultury z Rapszawy.
W koñcu nowy sztandar przekazano m³odzie¿y, która z³o¿y³a stosowne przyrzeczenie.
W czasie przejcia do budynku Szko³y**
nast¹pi³o ods³oniêcie i powiêcenie tablicy
pami¹tkowej. Ods³oniêcia dokonali A. Gyurkovich i W. Opa³ek, powiêci³ ks. bp Górny.
Sk¹d wziê³a siê inicjatywa przyjêcia Orl¹t
Lwowskich jako patronów szko³y w Zabratówce?
Oto  jak nam wyjaniono  by³a to zas³uga kilkakrotnych wycieczek szkolnych do Lwowa. Nauczyciele i m³odzie¿ przekonali siê osobicie, czym
jest dla Polski Lwów.
Warto dodaæ, ¿e 16-stronicowy numer 1/06
(18) pisma samorz¹du uczniowskiego szko³y
w Zabratówce Dzwonek zosta³ w ca³oci powiêcony Obronie Lwowa 1918 r.
Edward Adles

PIERWSZA ROCZNICA
KANONIZACJI
Min¹³ rok od pamiêtnego wydarzenia:
23 padziernika 2005 r. zostali w Rzymie
kanonizowani przez Ojca w. Benedykta XVI
dwaj wi¹tobliwi kap³ani polscy: b³. Józef Bilczewski i b³. Zygmunt Gorazdowski. 21 X
06 rodzinne Wilamowice uczci³y pierwsz¹
rocznicê wiêtoci Józefa Bilczewskiego.
Otrzymalimy zaproszenie, by³a wiêc okazja prze¿ycia raz jeszcze wspomnienia wielkiego Arcypasterza Kocio³a lwowskiego.
Tu dygresja. Zaraz po wspomnianej rzymskiej
uroczystoci spodziewalimy siê, i¿ wielki dar Bo¿y,
jakim stali siê dwaj nowi polscy wiêci, zostanie tu,
w Krakowie, w duchowej stolicy Polski, odpowiednio solennie zaznaczony. Dowiedzielimy siê jednak od krakowskiego autorytetu, ¿e Kraków nie
jest do tego celu miejscem w³aciwym, bo obaj
wiêci byli zwi¹zani z archidiecezj¹ lwowsk¹ i tam
ju¿ zostali uczczeni. W dodatku w. Józef Bilczewski wywodzi siê z o b e c n e j diecezji bielskiej,
a w. Zygmunt Gorazdowski z przemyskiej (urodzi³ siê w Sanoku). Argumenty nie do odrzucenia...

Organizator uroczystoci rocznicowej
w Wilamowicach, tamtejszy proboszcz ks.
Micha³ Boguta zaprosi³ lojalnie do przewodniczenia mszy w. ks. kardyna³a Mariana
Jaworskiego, do koncelebry natomiast ksiê¿y kardyna³ów Franciszka Macharskiego
i Stanis³awa Nagyego, ks. bpa Tadeusza
Rakoczego, ordynariusza bielskiego, oraz
kilku innych biskupów i ksiê¿y.
Homiliê wyg³osi³ ordynariusz diecezji
sosnowieckiej. Mówi³ piêknie i d³ugo o miejscu, z którego wiêty siê wywodzi³, o jego
matce i rodowisku  bo tu wszystko siê
zaczê³o. Brakowa³o nam jednak przypomnienia, gdzie r o z k w i t ³ o i doprowadzi³o do
wiêtoci... I jakie by³y zas³ugi Arcybiskupa

*

Delegacja w osobach prezesa A. Gyurkovicha, E. Adlesa i p. J. ¯uka. Rzeszów reprezentowa³ B. Opa³ek.
** Obecny budynek szko³y powsta³ w latach po
II wojnie wiatowej.
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O³tarz na Rynku w Wilamowicach.
Po lewej portret abpa J. Bilczewskiego

Przemawia prezes
Oddzia³u Krakowskiego
TMLiKPW A. Gyurkovich

Nowy sztandar Szko³y
 awers i rewers

Jubilat, ks. Józef Pyrek

Lwowskiego, które wynios³y Go na o³tarze.
Droga Józefa Bilczewskiego nie wiod³a do
nieba wprost z Wilamowic (niczego nie ujmuj¹c temu szlachetnemu miasteczku); po
drodze  z 63-letniego ¿ywota  by³y 32 lata
spêdzone na lwowskim Uniwersytecie
i lwowskiej Stolcy Arcybiskupiej. I wielka
dzia³alnoæ, której nie mo¿na skwitowaæ paroma napomkniêciami.
Ks. kardyna³ Jaworski przywióz³ ze Lwowa w darze dla Wilamowic relikwie wiêtego, które zosta³y z³o¿one w miejscowym
kociele parafialnym.
Rynek w Wilamowicach by³ w czasie
uroczystoci zape³niony wiernymi. Uwagê,
jak zwykle, zwraca³y piêkne stroje ludowe,
miejscowe, ¿ywieckie i górali beskidzkich.
A jeszcze liczylimy, ¿e us³yszymy liczn¹ Gwiazdê Miasta Lwowa. Nie by³oby to
dziwne, prawda? Sporód wielu piewanych
pieni tylko w jednej dopatrzylimy siê akcentu lwowskiego:
PIEW NA PROCESJÊ WEJCIA
1. wiêty Biskupie Bilczewski, przed Tronem Boga za nami wstawiaj siê
2. Arcypasterzu Kocio³a Lwowskiego,
3. Wierny kap³anie Kocio³a wiêtego,
4. W Serce Jezusa z mi³oci¹ wpatrzony...
5. Najwiêtszej Panny Maryi czcicielu,
6. Ufny w opiekê wiêtego Józefa,
7. Mê¿u modlitwy i wiary przyk³adzie,
8. Niez³omny stró¿u owczarni Chrystusa,
9. Wzorze mi³oci i s³u¿by bliniemu,
10. Wielki uczony  pokorny pasterzu,
11. Ukazuj¹cy nam cie¿kê do Boga,
12. Orêdowniku dla swoich rodaków.
A my jeszcze dodalibymy:
13. Wielki budowniczy kocio³ów...

JUBILEUSZ NASZEGO
PRZYJACIEL
A
PRZYJACIELA
Czcigodny Ksi¹dz Józef Pyrek, salwatorianin, z którym od lat ³¹cz¹ nas wiêzi przyjani, obchodzi³ w padzierniku minionego
roku 50-lecie swoich wiêceñ kap³añskich
(19562006). Uroczystoæ rocznicowa by³a
obchodzona w Krakowie oraz w bliskich
sercu Lwowian Rac³awicach, z których Jubilat pochodzi.
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Ksi¹dz Józef nades³a³ nam bardzo
serdeczny list, który
poni¿ej przedstawiamy. Gor¹co zañ dziêkujemy, ¿ycz¹c zarazem Ksiêdzu wszelkich £ask Bo¿ych,
dalszych lat owocnej
pracy duszpasterskiej
i dobrego zdrowia.
+M
Szanowny Panie Redaktorze Naczelny,
Szanowni Pañstwo!
Rac³awice, 17 X 2006 r.
Bardzo ceniê trud Pañstwa wk³adany
w wydawanie pisma Cracovia-Leopolis
i owoce tego trudu, w tym te owoce, z których korzystam ja osobicie oraz bliskie mi
osoby, wra¿liwe na potrzeby kultury i dobro
naszej Ojczyzny.
Poniewa¿ by³o mi dane opublikowaæ
w Pañstwa pimie pewne wa¿ne w¹tki
i przedstawiæ biogram jednego ze szlachetnych i zas³u¿onych rodaków, odczu³em bliskoæ postaw Pañstwa, dlatego teraz pragnê podzieliæ siê z Pañstwem moj¹ radoci¹: przesy³am trzy egzemplarze folderu jubileuszowego jako znak mojej z Pañstwem
wiêzi i ¿yczenia, by prawda Pañstwa nadal
przynosi³a b³ogos³awione owoce dla wiadomoci narodowej Polaków, dla nauki,
kultury, dla dobra naszej Ojczyzny! ¯yczê
równie¿ dobrego zdrowia i si³ do pe³nienia
podjêtych zadañ. S¹ to zadania o wielkim
znaczeniu wychowawczym w skali odpowiedzialnego kierowania w³asnym ¿yciem jednostkowym i w skali ¿ycia wspólnego wspólnoty narodowej.
Z szacunkiem
i serdecznym pozdrowieniem
ks. Józef Pyrek SDS
Serdecznie Ksiêdzu dziêkujemy za
udzia³ w naszych lwowskich uroczystociach
w Krakowie oraz czynne zainteresowanie
naszym kwartalnikiem. Dla przypomnienia:
teksty Ks. Józefa ukaza³y siê w CL 3/04,
2/05, 4/05, 1/06.
Ad multos annos!
Zarz¹d Oddzia³u Krakowskiego TMLiKPW
oraz Redakcja Cracovia-Leopolis

Notatki
u W listopadzie 06 we Lwowie nast¹pi³o
rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego
omiu Ojców i Braci Dominikanów, rozstrzelanych przez NKWD w 1941 r.
w Czortkowie. Byli to: o. Justyn Spyr³ak,
o. Jacek Misiuta, o. Hieronim Longawa,
o. Anatol Znamirowski, br. Reginald Czerwonka, br. Andrzej Bojakowski, br. Metody
Iwaniszczów, br. Józef Wincentowicz.

u Z koñcem padziernika zmar³a w Krakowie prof. dr Jadwiga Klimaszewska,
znakomity etnolog, zwi¹zana prac¹ naukowo-dydaktyczn¹ z Uniwersytetem Srefana
Batorego w Wilnie (193645), UJ w Krakowie (194563), Uniw. Miko³aja Kopernika
w Toruniu (196372) i z powrotem w Krakowie (197380), gdzie kiewrowa³a Katedr¹
Etnologii S³owian.
Jadwiga Klimaszewska urodzi³a siê
w 1910 r. w S t a n i s ³ a w o w i e, studia na
UJ (prze³om lat 20/30), tam¿e doktorat
(1947), tytu³ profesora (1968). Aktywnie
dzia³a³a w PAN i Polskim Towarzystwie Ludoznawczym.
Z prof. Klimaszewsk¹ mielimy bli¿szy kontakt, gdy staralimy siê rozpoznaæ i zbieralimy
materia³y na temat polskich strojów ludowych na
obszarze Ma³opolski Wschodniej.

Obraz powiêcony Mêczennikom z Czortkowa

u Z koñcem padziernika 06 zmar³ w Krakowie dr in¿. architekt Les³aw Grubski.
Spocz¹³ na cmentarzu Batowickim.
Urodzi³ siê we Lwowie w 1922 r., by³
jego obroñc¹ we wrzeniu 1939. Ukoñczy³
studia na Politechnice Krakowskiej i ca³e
swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³ z t¹ w³anie
uczelni¹, najpierw przy Katedrze, a póniej
w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Prowadzi³ dzia³alnoæ naukowo-dydaktyczn¹ jako architekt i konserwator. Wieloletnia praca zapewni³a mu sukcesy i uznanie ze strony wspó³pracowników
i studentów.
Jego drug¹ ¿yciow¹ pasj¹ by³o lotnictwo, z którym zwi¹za³ siê jeszcze na Skni³owie we Lwowie.

u W Zespole Szkó³ Spo³ecznych nr 1
w Krakowie (przy ul. Fortecznej) ods³oniêto
w grudniu minionego roku tablicê pami¹tkow¹, powiêcon¹ lwowskim lubom Jana
Kazimierza w 1656 r. W artykule zamieszczonym w Dzienniku Polskim 291/06 przytoczono fragment s³ów Króla oraz stosowne
wyjanienie historyczne.
Uroczystoæ rozpoczê³a msza w. w kociele w. Jadwigi Królowej. Powiêcenia tablicy dokona³ o. Eustachy Rakoczy z Jasnej
Góry.

Jeszcze w czasach katakumbowych Leszek
Grubski poprowadzi³ na ogólnym spotkaniu Lwowiaków w dominikañskiej Krypcie w Krakowie
rozmowê z Wand¹ Olszewsk¹, jedn¹ z dwóch
pierwszych pilotek polskich (obok Danuty Sikorzanki), poznan¹ w czasach lwowskich.

u W Parku im. dra H. Jordana w Krakowie
istnieje od wielu dziesiêcioleci aleja pomników wybitnych Polaków, co pewien czas
wzbogacana o nowe popiersia na postumentach. Na prze³omie minionego i bie¿¹cego
roku przewidziano ustawienie pomników:
Zbigniewa Herberta, gen. Augusta Fieldorfa-Nila, gen. W³adys³awa Andersa i p³k.
Ryszarda Kukliñskiego.
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SYLWETKI
Andrzej
Rybicki

Opracowano na podstawie wspomnieñ
Ryszarda Kosiñskiego (Dziennik Polski
z 19 III 1966) i Zofii Kozarynowej (Wiadomoci Literackie, Londyn 1966).
Urodzi³ siê w 1897 roku we Lwowie
i tam spêdzi³ wiêkszoæ swego ¿ycia.
Uczêszcza³ do gimnazjum lwowskiego
i wiedeñskiego, zdaj¹c w 1915 r. maturê.
Potem by³a Politechnika Lwowska i wydzia³ filozoficzny Uniwersytetu Jana Kazimierza, którego nie ukoñczy³. S³u¿y³
w lotnictwie. Drug¹ wojnê wiatow¹ prze¿y³ we Lwowie pracuj¹c w Ossolineum.
W 1946 r. osiad³ w Krakowie i zamieszka³ w Domu Pisarza. Dzieli³ swoje ¿ycie
miêdzy Zakopane i Kraków. Zmar³ 5 marca
1966 r.
Kim by³?  Jak mówili ci, którzy go znali,
nie mo¿na by³o go zaliczyæ do ¿adnego
okrelonego zawodu. Jedni widzieli w nim
pisarza dramatycznego, inni poetê, t³umacza, narratora, b³yskotliwego parodystê i ¿artownisia, mistyka, teoretyka sceny, zdolnego matematyka, a nawet sprawnego pilota.
By³ przedstawicielem swojej generacji,
kszta³towanej jeszcze w latach stosukowo
powolnego biegu cywilizacyjnego, generacji rozmi³owanej w literaturze i sztuce, obejmuj¹cej swymi zainteresowaniami rozleg³e
obszary nauk humanistycznych, wype³nione bogat¹ erudycj¹. By³ imponuj¹cym reprezentantem swego pokolenia. wietna
znajomoæ literatury i sztuki, arcybogate
oczytanie, dociekliwoæ cz³owieka wykszta³conego jednoczenie w naukach matematycznych i filozoficznych  wszystko to sk³ada³o siê na nieprzeciêtn¹ indywidualnoæ
intelektualn¹ Andrzeja Rybickiego. W jego
naturze mistyczna zaduma ³¹czy³a siê
z humorem prawie beztroskim, zawsze gotowym do ciêtej riposty i do zabawnych sformu³owañ. Nie zrobi³ nigdzie kariery i nie zaj¹³
nigdzie trwa³ego stanowiska. Przyczyni³a siê
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tak¿e do tego choroba, która zw³aszcza
w póniejszych latach da³a o sobie znaæ.
Jego najwieksz¹ pasj¹ by³ teatr, a najistotniejsz¹ czêci¹ jego twórczoci  dramaty, z których kilka wystawiono we Lwowie: Kostium arlekina, Bia³a sowa, Noc nie¿ysta, Dzieñ dobry, Tak by³o i bêdzie.
O Kostiumie arlekina z Osterw¹, ze scenografi¹ Pronaszki pisano przychylnie i nieprzychylnie. Boy pisa³: sztuka dziwna, niepokoj¹ca, nierówna, niejasna, ale pe³na talentu Boy podkrela³, ¿e autor da³ miarê
talentu w tym, ¿e ... umia³ poruszyæ w nas
pewne struny, umia³ bodaj chwilami poruszyæ w nas to co, co w ¿yciu najmizerniejszych ludzi daje siê odbijaæ wielkiej Tajemnicy... I to by³o istot¹ twórczoci Rybickiego. By³ mistykiem czystej wody, nie przystaj¹cym do naszych czasów.
W jego dorobku zosta³y zbiory poezji:
Wiersze ulotne i Strofy gorzkie, poemat Gawêda barska i powieæ Los. Mia³ nieprawdopodobn¹ ³atwoæ wierszowania; uwielbia³
sonety. By³ poet¹ w typie trubadurów, przenosi³ myl w gotow¹, tradycyjn¹ formê. Myl
i forma mia³y ulotny urok i nie by³y przeznaczone do trwania. Improwizowa³.
Wiêkszoæ utworów Andrzeja Rybickiego pozosta³a w rêkopisach i znajduje siê
w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagielloñskiej i Ossolineum.
W³ada³ wietnie wieloma jêzykami. Czyta³ i t³umaczy³ z fracuskiego, niemieckiego,
w³oskiego, greki, ³aciny i hiszpañskiego
(przek³ada³ starohiszpañskie druki). T³umaczy³ Kafkê, Manna, a tak¿e pisarzy francuskich, w³oskich. Ale najchêtniej t³umaczy³
swego ulubionego Heinego.
By³ postaci¹ barwn¹ i znan¹. Ogl¹da³o
siê go, s³ucha³o raz z podziwem, raz z niezrozumieniem, zawsze jednak z pe³n¹ sympati¹. Mówi³ piêknie, pos³uguj¹c siê bezb³êdn¹ i bogat¹ polszczyzn¹. By³ cz³owiekiem
g³êbokiej, niemal mistycznej wiary religijnej.
Kocha³ ludzi, ale nie mia³ ¿adnego stosunku
do ich indywidualnych k³opotów i potrzeb.
Dobroæ, która z niego promieniowa³a, by³a
istotna, choæ nie by³a to dobroæ aktywna.
Niepodobna go by³o scharakteryzowaæ ani
zrozumieæ, jak potrafi ³¹czyæ nieudawan¹ pogodê ducha z tragizmem swej obcoci  obcoci cz³owieka innego wymiaru. Ten tragizm by³ treci¹ jego losu.
Barbara Szumska

KULTURA
NAUKA
Archiwum Zbigniewa
Herberta pozostaje w kraju
Spucizna twórcza po Zbigniewie Herbercie pozostanie w Bibliotece Narodowej
w Warszawie, a nie zostanie wywieziona do
Ameryki  tak zadecydowa³a rodzina wielkiego Poety  ¿ona Katarzyna Herbertowa
(z Dzieduszyckich) i siostra Halina Herbert-¯ebrowska, mimo ¿e wol¹ Poety by³o z³o¿enie Jego dorobku w Bibliotece Uniwersytetu Yale w USA. Decyzjê tak¹ powzi¹³ Herbert wtedy, gdy ówczenie wp³ywowe elity
(lata po prze³omie politycznym  nie podoba³a siê patriotyczna postawa) odsuwa³y Go
w cieñ, uniemo¿liwiaj¹c nawet przyznanie
Mu niemal pewnej nagody Nobla. Jednak
og³oszenie tej decyzji po mierci Poety
(1998) spowodowa³o burzê protestów polskiego wiata kultury i nauki. W rezultacie
uda³o siê przekonaæ Rodzinê, by wyrazi³a
zgodê na pozostawienie w kraju spucizny
 rêkopisów poezji i utworów teatralnych,
notatek, rysunków i korespondencji.
Rok 2008  w dziesiêciolecie mierci
Poety  ma byæ og³oszony jako Rok Zbigniewa Herberta, wielkiego Polaka i lwowianina.

CO ZE SPUŒCIZN¥
PO PUCHAL
SKIM?
PUCHALSKIM?
Z koñcem listopada odwiedzilimy zamek w podkrakowskich Niepo³omicach,
odnowiony przed parunastu laty i pe³ni¹cy
dzi funkcjê muzealn¹. Zamek niepo³omicki
zosta³ zbudowany przez króla Kazimierza
Wielkiego, a w czasach Jagiellonów rozbudowany, otrzyma³ formê renesansowego
pa³acu z arkadowym dziedziñcem porodku  jakby miniatura Wawelu.
W muzeum jest dzi kilka ró¿nych zbiorów, w tym spucizna fotograficzna W³odzimierza Puchalskiego. Przypomnijmy, ¿e
w r. 1996 (pisalimy o tym w CL 3/96), w 17
lat po mierci artysty, wdowa  nie doszed³-

szy do porozumienia z krakowskim Muzeum
Przyrodniczym  przekaza³a spuciznê po
swoim mê¿u w³anie do Niepo³omic, gdzie
obiecano jej stosown¹ ekspozycjê. Niestety
 prezentacja ta ograniczy³a siê do 5 plansz
o tematyce przyrodniczej, z kilkunastoma
fotogramami na ka¿dej, oraz albumu. Reszta (ok. 10 tys. negatywów) zalega w pude³kach na regale. Jest te¿ kolekcja starych
aparatów, a ta¿e spucizna po Romanie
Puchalskim, bracie W³odzimierza (pisalimy
o nim w CL 3/97)  summa summarum ok.
15 tys. przedmiotów.
Pamiêtamy, ¿e oprócz zdjêæ z bezkrwawych ³owów Puchalski pozostawi³ liczne
zdjêcia o innych tematykach, m.in. ciekaw¹
historycznie dokumentacjê z przedwojennych polowañ rz¹dowych, a przede wszystkim niema³¹ seriê zdjêæ Lwowa, jego krajobrazów i zabytków, Karpat Wschodnich itd.
 tego w muzeum niepo³omickim nie widaæ.
Wydaje siê wiêc, ¿e obietnica dana nie¿yj¹cej niestety Alanie Puchalskiej nie zosta³a
dotrzymana, a postaæ i twórczoæ wybitnego fotografika i filmowca ulega zapomnieniu. Od tego mia³a j¹ uchroniæ ekspozycja
w niepo³omickim zamku.
W³odzimierz Puchalski, jak pamiêtamy, zmar³
nieoczekiwanie w r. 1979 na Antarktydzie w czasie
polskiej wyprawy. Pozosta³ tam na zawsze, a na
miejscu pochówku postawiono rzebê B. Chromego, przywiezion¹ z Polski. Przed laty A. Puchalska obiecywa³a nam spisanie relacji z pogrzebu,
w którym bra³a udzia³, jednak nie dosz³o do tego.

Dodajmy na marginesie, ¿e ewentualna
poprawa sytuacji spucizny Puchalskiego
(o ile w ogóle nast¹pi!) mo¿e mieæ miejce
dopiero za dwa lata, gdy¿ w zamku niepo³omickim magazynuje siê obecnie obrazy
z krakowskiego Muzeum Narodowego w
Sukiennicach  z powodu generalnego remontu tego zabytku. Na miejscu pozostan¹
jedynie trzy najwiêksze p³ótna, niemo¿liwe
do wyniesienia, odpowiednio zabezpieczone*. Jest wiêc sporo czasu, by spuciznê
po Puchalskim sensownie przemyleæ
(mo¿e razem ze zbiorami zoologicznymi
w tym muzeum?).
A czy leopolitana nie powinny przejæ
raczej do Ossolineum? Bo tu zawsze bêd¹
traktowane po macoszemu.
*

Ho³d Pruski i Bitwa pod Grunwaldem Matejki
oraz Pochodnie Nerona Siemiradzkiego.
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Kronika

u W listopadzie 06 otwarto w Krakowie

dwie ciekawe wystawy. Pierwsza to pokaz
obrazów z Huculszczyzny Fryd e r y k a P a u t s c h a, które by³y dot¹d
w posiadaniu rodziny malarza i obecnie zosta³y przekazane Muzeum Archidiecezjalnemu w Krakowie. Tam te¿ otwarto wystawê.

Przypomnijmy, ¿e F. Pautsch (18771950)
urodzi³ siê w Delatynie. Studiowa³ na ASP w Krakowie i tam¿e po latach zosta³ profesorem. Wraz
z Kazimierzem Sichulskim i W³adys³awem Jarockim tworzyli w latach miêdzywojennych Trójkê
huculsk¹, maluj¹c krajobrazy, obrzêdy i sceny
z ¿ycia Huculszczyzny. Pisalimy o tym w CL 3/07.

Druga wystawa, to L w ó w d a w n y
i w s p ó ³ c z e s n y  jako pok³osie konkursu fotograficznego dla m³odzie¿y, zorganizowanego przez Miêdzynarodowe Centrum
Kultury w Krakowie. Idea interesuj¹ca: nale¿a³o wybraæ jedn¹ z pocztówek, zamieszczonych w albumie Lwów na dawnej pocztówce (omawiamy go w tym numerze) i wykonaæ nowe zdjêcie tego samego obiektu,

Ksi¹¿ki
czasopisma
Nowe ksi¹¿ki
& Nowoci¹ na rynku ksiêgarskim jest
ksi¹¿ka napisana przez ksiêdza Tadeusza
Patera Listy o Kresach Po³udniowo-Wschodnich (Wydawnictwo AA, Kraków
2006). Redakcyjnego opracowania podjêli
siê prof. Maria Paw³owiczowa i Mariusz
Olbromski.
Oryginalna konstrukcja ksi¹¿ki w postaci siedemnastu chronologicznie u³o¿onych
listów do rodziny, przyjació³ i rodaków-kresowiaków pozwala na ledzenie rozwoju
wydarzeñ za nasz¹ obecn¹ wschodni¹ granic¹. Listy, pisane w latach 19962002, dotycz¹ nie tylko tego okresu, ale poprzez
odniesienia do przesz³oci i przez aneksy
64

w takim samym ujêciu. W ten sposób narzucono niejako m³odym ludziom koniecznoæ odnalezienia we Lwowie wybranego
miejsca, a tym samym dobre poznanie tego
fragmentu miasta. Wystawê otwarto w Galerii MCK przy Rynku G³ównym.

u W 2. po³owie ubieg³ego roku odby³ siê

w Krakowie III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro. Jego laureatk¹ zosta³a 17-letnia licealistka Karolina Janociak z Krakowa,
która zapiewa³a lwowsk¹ Pannê Andziê
tak dobrze, ¿e jury nie mia³o ¿adnych w¹tpliwoci co do g³ównej nagrody: wyjazdu do
Lwowa. Laureatka bardzo siê z tego ucieszy³a.
Waro dodaæ, ¿e przyznano tak¿e wyró¿nienia honorowe, a otrzymali je: Bernard £adysz,
Zbigniew Kurtycz (lwowiak), Barbara Dunin (¿ona
lwowiaka), Marta Stebnicka (pó³-lwowianka),
Krzysztof Herdzin, zespó³ Chawira (szef Czes³aw Bryk ze Lwowa, od paru lat w Krakowie),
Kabaret Jamy Michalika (pamiêtamy, ¿e s³ynny
Jan Apolinary Michalik urodzi³ siê w XIX w. pod
Sryjem) oraz zespó³ z Muszyny. Tak to jest z tym
Krakowem...

mówi¹ bardzo wiele o historii Ziem utraconych.
Autor po 50 latach nieobecnoci (wysiedleniu) przybywa do swej rodzinnej wsi Rumno pod Lwowem, w której by³ wiadkiem
w 1944 r. masowego mordu na polskich
mieszkañcach wsi. Przytacza imienny spis
ofiar. Odnawia znajomoci z s¹siadami, jest
dobrze przyjêty. Inicjuje uporz¹dkowanie
zbiorowej mogi³y i postawienie krzy¿a-pomnika.
W Listach autor opisuje relacje z uroczystoci we Lwowie i poza
nim, w których bra³ udzia³
jako przybysz z polskiej
strony granicy. Relacjonuje swój udzia³ w wa¿nych wydarzeniach kulturalnych, jak I i II Festiwal Kultury Polskiej na
Ukrainie, obchody 175.
rocznicy mierci F. Karpiñskiego w Stanis³awowie i Ko³omyi itp. Pilnie

obserwuje ¿ycie i zachowanie rodowisk,
w których siê znajduje, a równoczenie
notuje swoje refleksje filozoficzno-religijne
lub wtr¹ca dygresje dotycz¹ce prawdy o tragicznych wydarzeniach na Ziemi kresowej.
W opisach pielgrzymek narodowych dodaje przewodnikowskie informacje o miejscach martyrologii narodu polskiego, a tak¿e o zabytkach  celowo dewastowanych
dla zatarcia ladów polskoci.
W sumie jest to  w formie listów (z dodatkami)  przejmuj¹ca opowieæ o wspó³czesnym i przesz³ym ¿yciu naszych Kresów
(DTS)
wschodnich.

& W CL 2/06 omawialimy ksi¹¿eczkê
o ofierze mordu ukraiñskiego w Ihrowicy pod
Tarnopolem  ks. Stanis³awie Szczepankiewiczu. Szerszy opis ludobójstwa dokonanego na polskich mieszkañcach tej wsi da³
ten sam autor Jan Bia³ow¹s w kolejnej
ksi¹¿ce: Krwawa podolska wigilia w Ihrowicy w 1944 roku (wyd. Polihymnia, Lublin
2003).
Ihrowica jest po³o¿ona 16 km na pó³noc
od Tarnopola. Mniej wiêcej taka sama odleg³oæ dzieli j¹  w stronê wschodni¹  od
Zbara¿a. Wie powsta³a ju¿ po rozbiorach,
wokó³ dworu, a jej rozwój przypieszy³a budowa traktu z Tarnopola do Brodów (i dalej,
do £ucka) w po³owie XIX w. Korzystne warunki gospodarcze spowodowa³y nap³yw
ludnoci polskiej, ruskiej i ¿ydowskiej. Nie
by³o wiêkszych rozdwiêków miêdzy Polakami a Rusinami  przyk³adem mieszane
ma³¿eñstwa, które np. w 1937 r. stanowi³y
po³owê wszystkich zawieranych. Jednak ju¿
wtedy zaczêli siê pojawiaæ ukraiñscy nacjonalici, którzy to wzglêdnie harmonijne
wspó³¿ycie usi³owali zak³ócaæ.
Autor opisuje
narastanie terroru,
który sta³ siê jawny
ju¿ od chwili wybuchu wojny, a przybiera³ na sile w miarê nap³ywaj¹cych
wiadomoci o wydarzeniach wojennych i rzeziach wo³yñskich, dochodz¹c do kulminacji
w ci¹gu roku 1943.

Sowieci zajêli Tarnopolszczyznê w maju
1944 r. Polacy na wsiach tego oczekiwali,
licz¹c na uspokojenie sytuacji, poniewa¿
nacjonalici ukraiñscy dzia³ali dot¹d w porozumieniu z Niemcami. Istotnie na krótki
okres napady usta³y, z biegiem czasu jednak sowieci nie mogli albo te¿ nie chcieli
reagowaæ i banderowcy wziêli górê. Kolejne miesi¹ce to narastanie liczby morderstw
pojedynczych i grupowych (np. w dniu 11
listopada 44 zabito 131 osób w pobliskiej
Berezowicy Ma³ej, w tym samym czasie 106
osób w £ozowej). Dla Ihrowicy najgorsze
nast¹pi³o w dniu Wigilii 1944: w wyniku rzezi zginê³o tam 89 osób. Autor przedstawia
ich listê.

& Po ksi¹¿kê Paw³a Jaszczuka Foresta Umbra (Dom Wydawniczy Rebis 2004)
siêgn¹³em dlatego, ¿e jej akcja rozgrywa siê
w przedwojennym Lwowie, na Kresach,
a tak¿e dlatego, i¿ nagrodzono j¹ w ubieg³orocznej edycji Festiwalu Krymina³u  organizowanego przez Stowarzyszenia Mi³oników Krymina³u i Powieci Sensacyjnej Trup
w szafie  Honorow¹ Nagrod¹ Wielkiego
Kalibru. Mo¿na powiedzieæ  nagrodzono
egzotykê innego kalibru, bo w 2004 roku
Wielki Kaliber przypad³ Markowi Krajewskiemu za Koniec wiata w Breslau. Jaszczuk stara siê ukazaæ Lwów, serwuj¹c nam
opisy ulic, wspominaj¹c nazwiska znanych
postaci zwi¹zanych z tym miastem przed II
wojn¹ wiatow¹. Jest to jednak zabieg doæ
sztuczny. Nie czuje siê w tej ksi¹¿ce tak
wyzwolonej atmosfery zaginionej przesz³oci jak w ksi¹¿kach Kr¹jewskiego.
G³ówny bohater  dziennikarz kryminalny
Stern z lwowskiego S³owa  wydaje siê doæ
md³¹ postaci¹, któr¹ miotaj¹ ró¿ne uczucia: to
zazdroci o m³od¹ ¿onê, to znowu poczucie niedowartociowania przez szefa, a z drugiej strony
pewnoæ swej reporterskiej kompetencji i misji.
W koñcu nie wiadomo te¿, czy jego dzia³ania maj¹
na celu wykrycie sprawcy, czy te¿ przede wszystkim aspekt twórczy, w wyniku którego powstaje
reporta¿, który naprowadza policjê na lad przestêpcy. Sama zbrodnia jest obrzydliwa i zapowiada siê bardzo tajemniczo. Mordowanie kobiet
i podkuwanie ich ma³ymi podkówkami... Fabu³a
doprawiona jest aktem brutalnego i prymitywnego
samos¹du dokonanego przez mieszkañców wioski, rzuconej na skraj Rzeczpospolitej. W efekcie
ksi¹¿ka okazuje siê doæ p³ytka i ma³o zaskakuj¹ca (jak to w ¿yciu zreszt¹ bywa), ale i bardzo
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pokrêtna, przez co wydaje siê ma³o prawdopodobna i wiarygodna. Równie¿ sposób dochodzenia
prawdy jest lamazarnym ledztwem bez ledztwa...

Sam fakt osadzenia akcji w realiach Kresów wp³ywa pozytywnie na ksi¹¿kê i dodaje
jej dodatkowej tajemniczoci, stanowi¹c
swoiste ko³o ratunkowe dla powieci. Z innych powodów jest to bardzo wa¿ny czynnik  rzesze m³odych czytelników uwiadomi¹ sobie, ¿e miasto Lwów by³o kiedy 
w koñcu nie tak dawno temu  polskie. Nie
uda³o siê jednak autorowi przebiæ przez
mgie³kê tajemniczoci tej atmosfery Lwowa,
o której siê s³yszy, czyta  mo¿e zabrak³o
bardziej szczegó³owej pracy dokumentacyjnej? Sk¹d ten krytycyzm? Nie przepadam
za wspó³czesnymi krymina³ami. Wychowa³em siê jednak na ksi¹¿kach Conan Doylea,
Agaty Christie czy rodzimego Joe Alexa
i rozumiem, ¿e trudno dorównaæ mistrzom.
Cieszê siê jednak, ¿e i na moj¹ biblioteczn¹
pó³kê wracaj¹ krymina³y i z czystym sumie(JMP)
niem mogê poleciæ autora.

&

Doskona³¹ inicjatywê podjêto w Przemylu: seriê tomików pod ogólnym tytu³em
Kresy, powiêcon¹ historycznym, zabytkowym miastom z odciêtego obecnie od Polski obszaru Ziem Wschodnich. W niewielkich wymiarowo tomikach (format A5, ok.
50 stron) omawia siê dzieje i zabytki danego miasta  wraz z wieloma zdjêciami wspó³czesnymi i reprodukcjami starych rycin oraz
uzupe³niaj¹cymi przypisami. W sumie materia³ dla szeregowego turysty zupe³nie wystarczaj¹cy. Dodajmy, ¿e
na ok³adkach znalaz³y siê precyzyjnie opracowane
herby tych miast.
Brakuje natomiast
schematycznego
bodaj (wspó³czesnego) planiku.
Mamy w rêkach dwa z omawianych tomików:
nr 4. Brze¿any,
autor Bogdan W.
Motyl (wyd. autor
oraz Przemyskie
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Centrum Kultury i Nauki, 2005); nr 5. ¯ó³kiew, miejsce kultu wodzów i dziejów wojennych Polaków, autor Janusz Polaczek
(wyd. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki,
2006).
Trzeba wyraziæ uznanie dla wydawców,
poniewa¿ oba miasta s¹ dla historii Polski
i Polaków niezwykle wa¿ne, a ich popularyzowanie wród m³odzie¿y jest naszym zbiorowym obowi¹zkiem.

& Pamiêæ po znakomitym konserwatorze
zabytków architektury, prof. Alfredzie Majewskim, utrwali³o Muzeum Historyczne M.
Tarnobrzega, wydaj¹c album pami¹tkowy
w opracowaniu Aleksandry Janas i Adama
Wójcika pt. Alfred Majewski. Wielki Odnowiciel Zamków Polskich (Tarnobrzeg
1999).
Zamków tych  i nie tylko zamków  by³o
niema³o. Poza Wawelem i Collegium Maius
UJ lista obejmuje wiêkszoæ bezcennych
budowli zamkowych i pa³acowych Ma³opolski: Pieskow¹ Ska³ê, Winicz, Baranów, Krasiczyn, Niedzicê i Czorsztyn, Such¹ Beskidzk¹, Niepo³omice, a tak¿e Krzy¿topór
i Przec³aw oraz parê innych pomniejszych
lub takich, gdzie interwencje konserwatorskie nie mia³y prowadziæ do pe³nego przywrócenia do u¿ytkowania, lecz do uratowania  architektonicznie, historycznie i krajobrazowo  cennych ruin (podobnie jak
w Czorsztynie lub Krzy¿toporze).
Powy¿sza lista obiektów eksponowanych w omawianym albumie dotyczy jednak dzia³alnoci powojennej Profesora,
a przecie¿ ju¿ w latach przedwojennych rozpoczê³a siê niezwyk³a droga Majewskiego,
zwi¹zana z zamkami. By³y to zamki w województwie tarnopolskim, przede wszystkim
Olesko, a tak¿e Trembowla, Tarnopol i Zbara¿ (obok wspomnienia tych nazw pokazano zdjêcia zamków w Olesku i Tarnopolu).
Alfred Majewski urodzi³ siê w 1907 r.
w Kozicach w powiecie lwowskim. Studia
na Politechnice Lwowskiej ukoñczy³ w 1932
r., a ju¿ rok póniej zwi¹za³ siê (podobno
przypadkiem!) z konserwacj¹, obejmuj¹c
stanowisko zastêpcy konserwatora zabytków województwa tarnopolskiego. Wspó³pracowa³ wtedy z prof. arch. Witoldem Minkiewiczem, który wkrótce po II wojnie (bêd¹c profesorem na Politechnice Gdañskiej)
zosta³ dyrektorem odnowienia Zamku Wa-

welskiego. Funkcjê tê niebawem po Minkiewiczu obj¹³ Majewski i dzier¿y³ j¹ a¿ do
emerytury w 1983 r. Zwi¹za³ siê ponadto
z Wydzia³em Architektury Politechniki Krakowskiej, zosta³ profesorem i dziekanem.
Zmar³ w 1998 r.
Uratowanie i przywrócenie do ¿ycia wielu
zamków Polski po³udniowej jest wiêc jeszcze jednym darem, jakie da³y polskiej kulturze wiedza
i talent lwowian.
Cz³onkowie TMLiKPW w Krakowie spotkali
siê przed kilkunastu laty z prof. Majewskim, który
opowiada³ o wschodnioma³opolskich latach swego bogatego ¿yciorysu.

&

Ks. prof. Józef Wo³czañski wyda³
(w formie broszurki) ciekawy dokument:
Ksiêdza Ignacego Chwiruta wspomnienia o arcybiskupie Józefie Bilczewskim
(Analecta Cracoviensia XXXVIII, Kraków
2004). Ks. Chwirut by³ w latach 191323
sekretarzem i spowiednikiem przysz³ego
wiêtego, pozna³ wiêc tê wiat³¹ postaæ gruntownie. Pisze wiele o ró¿nych aspektach
dzia³alnoci Arcybiskupa, o problemach,
jakie powstawa³y, i umiejêtnoci ich rozwi¹zywania, przytacza Jego wypowiedzi na
ró¿ne tematy. Warto zacytowaæ fragment
wspomnieñ, dotycz¹cy szczególnego we
Lwowie tematu. Ks. Chwirut pisze:
O sprawach polsko-ukraiñskich Ks. Arcybiskup nie zabiera³ g³osu w publicznych
dyskusjach. Stara³ siê, buduj¹c kocio³y,
utrzymaæ w obrz¹dku ³aciñskim tych, którzy
z dziada pradziada byli Polakami. Mia³ ¿al
do ukraiñskich kap³anów za przyci¹ganie
³acinników do obrz¹dku wschodniego, bo ¿ywi³ to przekonanie, które mówi¹c wyra¿a³
nieraz: ¿e ci, którzy pozostan¹ w obrz¹dku
³aciñskim s¹ pewniejsi zbawienia. Potwierdzi³y to zaraz najlepiej wypadki z czasów
pierwszej wojny wiatowej, kiedy podczas
9-miesiêcznej okupacji diecezji przez wojska rosyjskie przesz³o na schizmê w ukraiñskich parafiach oko³o 200 000 unitów i 27
kap³anów, a po drugiej wojnie wiatowej na
schizmê oko³o 2/3 duchownych greckokatolickich.
Gdy chodzi³o o pomoc dla bratniego narodu, nigdy jej nie odmawia³, nawet z nara¿eniem siê na osobiste przykroci. Dowodem tego by³a pomoc udzielona wiêniom
politycznym ukraiñskim, zes³anym przez

rz¹d austriacki pod zarzutem zdrady pañstwa na rzecz Rosji do ciê¿kiego obozu
w Talerhofie. Obci¹¿ono tym zarzutem ca³e
stronnictwo moskalofilskie.
Wp³ywem swoim u w³adz austriackch
wielu uratowa³ ¿ycie. O tej dzia³alnoci Ks.
Arcybiskupa na rzecz wiêniów ukraiñskich
(moskalofilskich) dowiedzia³em siê przypadkiem, Ks. Arcybiskup bowiem nigdy nie mówi³ o swoich dobrych uczynkach. Spotka³em na ulicy znajomego Ukraiñca, radcê
dworu cesarskiego [...], który przywita³ mnie
z rozradowanym obliczem i powiedzia³: ¯yjê
i jestem tu tylko dziêki dobroci i wp³ywowi
waszego Arcybiskupa, który wyratowa³ mnie
z Talerhofu.
Ks. Arcybiskup postara³ siê równie¿
i o to, ¿e zosta³ usuniêty z wysokiego stanowiska we Lwowie gen. (Letowsky?), zwany
we Lwowie wieszatielem, który du¿¹ iloæ
Ukraiñców skaza³ na mieræ po cofniêciu
siê armii rosyjskiej. Ks. Arcybiskup razem
z ormiañskim Ks. Arcybiskupem Teodorowiczem wyjednali w g³ównej komendzie austriackiej usuniêcie go z zajmowanego stanowiska.
Czu³ ¿al do Ks. Arcybiskupa Szeptyckiego, ¿e nie potêpi³, mimo jego proby,
mordowania polskich kap³anów w czasie
walk polsko-ukraiñskich w 1918 roku. O ile
pamiêtam, zosta³o zamordowanych 7 ksiê¿y. W czasie wizytacji kanonicznych odwiedza³ Ks. Arcybiskup tak¿e cerkwie i b³ogos³awi³ zebranych wiernych greckokatolickiego obrz¹dku. Wchodz¹c i wychodz¹c z cerkwi pozdrawia³ wiernych s³owami: S³awa
Isusu Chrystu. Nieznajomoæ bowiem jêzyka ukraiñskiego nie pozwala³a mu na wyg³aszanie przemówieñ w tym jêzyku. Cieszy³ siê tak¿e powa¿aniem wród wielu kap³anów greckokatolickich, o czym wiadczy
to, ¿e kiedy Rosjanie wywieli w g³¹b Rosji
Ks. Arcybiskupa Szeptyckiego, zastêpuj¹cy
go mitrat Bielecki przychodzi³ do Ks. Arcybiskupa Bilczewskiego codziennie, by zasiêgn¹æ rady w ró¿nych bie¿¹cych sprawach
swojej archidiecezji.
Na marginesie: Czytelnicy pamiêtaj¹ zapewne wypowied kard. Glempa, który przeprasza³
kard. Huzara za uparte polonizowanie ludnoci
ruskiej (pisalimy o tym w Naszym zdaniem CL 4/
05, s. 59). Z kolejn¹ wyj¹tkowo trafn¹ wypowiedzi¹ tej Osobistoci na temat wistków spotkalimy siê nie tak dawno...
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& Ksi¹¿ce prof. Stanis³awa S³awomira
Niciei pt. Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie (Wyd.
Iskry, Warszawa 2006) powiêcony jest
osobny obszerny artyku³, napisany przez Jerzego Dudê, zawarty w tym numerze.
&

Niezwykle wartociow¹ pozycjê wyda³o Miêdzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: Lwów na dawnej pocztówce, autorstwa Iriny Kot³obu³atowej (Kraków
2006). Nazwisko autorki, mi³oniczki historii
i zabytków tamtego Lwowa, nie jest nam
nieznane  ju¿ parokrotnie pisalimy o jej
pracach oraz udziale w ró¿nych imprezach
naukowych w Krakowie.
Gruby tom zawiera ponad 250 reprodukcji widokówek z lat 18941944. O Lwowie
tamtego czasu pisze w przedmowie dyrektor krakowskiego MCK oraz animator badañ nad Lwowem XIX i XX w. prof. Jacek
Purchla  cytujemy fragment:
Lwów* nale¿y do tych miast rodkowej
Europy, które fascynuj¹ swoj¹ legend¹.
Szczególnym jej rozdzia³em sta³ siê prze³om wieków, owa la belle epoque, która
stanowi³a niew¹tpliw¹ kulminacjê z³otego
okresu w rozwoju miasta. Któ¿ móg³ wówczas przypuszczaæ, i¿ XX wiek przyniesie
mieszkañcom grodu nad Pe³twi¹ tak wiele
tragedii i cierpienia. Dzi, sto lat póniej,
Lwów jest tym samym, ale i zupe³nie innym
miastem. Choæ mimo ciê¿kich dowiadczeñ
II wojny wiatowej zachowa³ nieomal w niezmienionym kszta³cie rdzeñ swej tkanki
urbanistycznej, to utraci³ ci¹g³oæ swej tkanki
spo³ecznej, a wraz z ni¹ tak¿e system znaków i symboli sk³adaj¹cych siê na to¿samoæ miasta. W tym sensie utraci³ te¿ czêæ
swojej pamiêci. Fakt ten stanowi istotn¹
czêæ fenomenu wspó³czesnego Lwowa.
Badania nad tym zjawiskiem i nad znaczeniem grodu Lwa dla dziejów Ukrainy, Polski
i Europy prowadzone s¹ dzi w bardzo wielu rodowiskach, tak¿e za oceanem. [...]
Materia³, z którego wybrano widokówki
do albumu, obejmuje 4263 pozycje, zestawione przez I. Kot³obu³atow¹. Wiêkszoæ jest
w³asnoci¹ Igora Kot³obu³atowa, który  jak
czytamy  gromadzi³ je przez blisko 30 lat,
ale tak¿e innych zbieraczy ze Lwowa, Wroc³awia (Ossolineum), Krakowa i Warszawy.
Album przedstawia Lwów w latach najwiêkszego rozkwitu, zamkniêtego w latach
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18941944. Pierwsza data oznacza punkt
szczytowy rozwoju polskiej autonomii
w austrowêgierskiej Galicji, zwieñczonej
pamiêtn¹ Wystaw¹ Krajow¹ i zwi¹zanymi
z ni¹ osi¹gniêciami gospodarki i kultury**;
druga data wi¹¿e siê z klêsk¹ w zakoñczeniu II wojny wiatowej, które pozbawi³o Polskê jej naturalnego miejsca w Europie.
*

Nie rozumiemy, dlaczego w t³umaczeniu na
jêzyk angielski nazwê Lwowa  w p o l s k i m
wydawnictwie  podano jako Lwiw. S¹dzimy,
¿e tzw. poprawnoæ polityczna nie powinna
przekraczaæ pewnych granic.
** O znaczeniu lwowskiej Wystawy Krajowej 1894
pisa³ prof. Jacek Purchla w CL 2/95.

& Wród ludzi ró¿nych
zawodów  najchêtniej i najlepiej pisz¹cymi literacko s¹
lekarze. Ich przeciwieñstwem s¹ przewa¿nie in¿ynierowie  w tym tak¿e architekci, którzy wszak s¹ po
trosze humanistami. Rzadko spotyka siê dobre ksi¹¿ki  poza typowo zawodowymi  napisane przez
architektów. Dlatego z zainteresowaniem przyjêlimy niezwykle ciekawe Wspomnienia architekta, spisane
przez W³adys³awa Czarneckiego (1895
1983), lwowianina, który ca³e swoje ¿ycie
zawodowe po studiach we Lwowie spêdzi³
w Poznaniu.

Przypomnijmy, ¿e w latach 20. po odzyskaniu
przez Polskê niepodleg³oci wielu lwowian wyje¿d¿a³o ze swego rodzinnego miasta, osiadaj¹c
na ówczesnych terenach zachodnich, przede
wszystkim na l¹sku, tak¿e w Poznaniu i w nowo
budowanej Gdyni. Dzia³o siê tak z prostej przyczyny  by u¿yæ okreleñ fizycznych  nadcinienie inteligencji we Lwowie i podcinienie w województwach poza Galicj¹, g³ównie zachodnich,
gdzie inteligencji polskiej prawie nie by³o albo by³o
zbyt ma³o, zw³aszcza w zawodach humanistycznych. Wielu naukowców lwowskich (a tak¿e krakowskich) wyje¿d¿a³o do Warszawy, gdzie tworzy³ siê polski uniwersytet (podobnie w Poznaniu
i Wilnie). Szanse wiêc na atrakcyjn¹ pracê i lepsze zarobki by³y tam wtedy o wiele wiêksze ni¿
we Lwowie, który z pozycji stolicy kraju zszed³ do
roli jednego z 17 miast wojewódzkich oraz jednego z kilku g³ównych orodków kultury i nauki
(Warszawa, Poznañ, Wilno, nie licz¹c oczywicie
Krakowa).

W³adys³aw Czarnecki urodzi³ siê we Lwowie  jego dom rodzinny by³ przy ul. S³odowej na £yczakowie. Studia architektoniczne
rozpocz¹³ na Politechnice Lwowskiej w roku
1912, jednak przerwa³a je I wojna wiatowa. Przebywa³ w niewoli na Syberii, dokszta³ca³ siê jednak samodzielnie i to pozwoli³o
mu na ukoñczenie studiów po powrocie do
Lwowa z koñcem 1923 r.
W 1924 r. przeniós³ siê do Warszawy,
której nowa sto³ecznoæ dawa³a wiêksze
mo¿liwoci ni¿ powojenny Lwów. Ale ju¿
w rok póniej zosta³ wybrany sporód 30
kandydatów na stanowisko architekta miejskiego w Poznaniu. Mia³ wtedy 30 lat, a za
sob¹ lwowsk¹ szko³ê architektoniczn¹.
Wiele projektowa³. Tworzy³ gmachy publiczne i domy mieszkalne. Znacz¹cy by³
jego udzia³ w przygotowaniu Powszechnej
Wystawy Krajowej (PWK) w 1929 r. Przypomnijmy, ¿e by³a to druga tego typu wystawa
na ziemiach polskich  pierwsza by³a Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r. (pisalimy o niej szeroko w CL 2/95).
Czarnecki pisze sporo o swych wczesnych latach we Lwowie, o rodzinie, o Politechnice i profesorach, o innych familiach
lwowskich (bardzo ciekawe!). Pierwszy tom
wspomnieñ koñczy siê z rokiem 1930. Maj¹
nast¹piæ jeszcze dwa tomy (do mierci autora w 1983 r.). Bêd¹ jednak dotyczy³y wy³¹cznie Poznania oraz jego wielkiego wk³adu w rozwój tego miasta i jego architektury.

& W CL 3/05 omawialimy piewnik Piosenki lwowskie i kresowe, opracowany przez
Emila Hliba, który obecnie nades³a³ nam
drugi tomik pod nieco zmienionym tytu³em:
Piosenki lwowskie i biesiadne. Domowe
muzykowanie (Wroc³aw, roku wydanie nie
podano, ale zapewne 2006. We wstêpie
podano rok wydania tomu I: 2004, czego
tam równie¿ nie znalelimy).
Bogaty materia³  220 utworów, zawarty
w omawianej ksi¹¿eczce, zosta³ podzielony
na trzy czêci w uk³adzie chronologicznym:
z czasu I wojny wiatowej i wczeniejsze,
z okresu miêdzywojennego oraz z lat II wojny
i powojenne. Naszym zdaniem nie jest to
najlepszy uk³ad  widzielibymy bardziej
podzia³ merytoryczny:
n piosenki lwowskie (czyli to, co w tytule,
rozumiej¹c w tym zwi¹zane z ca³¹ Ma³opolsk¹ Wschodni¹),

n wileñskie lub zwi¹zane w ogóle z ca³ymi
naszymi ziemiami wschodnimi sprzed
1939 r.,
n wojenne, sybirackie, emigracyjne,
n ogólnopolskie,
n niepolskie (naszym zdaniem absolutnie
niepotrzebne).
Dodajmy, ¿e uznaj¹c wartoæ pracy Pana
Emila (co podkrelilimy ju¿ omawiaj¹c pierwszy tomik) uwa¿amy, ¿e owo wymieszanie
mo¿e prowadziæ  zw³aszcza u m³odych pokoleñ odbiorców  do zatarcia pojêcia lwowskoci czy kresowoci, a w utworach niepolskich nie znajdujemy ¿adnych zwi¹zków
z tym, co nam bliskie (nawet geograficznie).
Pozwalamy sobie przepisaæ s³owa wietnej piosenki emigracyjnej autorstwa (s³owa
i muzyka) Ref-Rena.
ODPOWIED
Powiedzia³ mi pan, proszê pana,
Przedwczoraj  nawiasem, w rozmowie,
¯e pan ma ju¿ doæ, proszê pana,
Piosenek o Wilnie i Lwowie!
¯e to wspomnienie zbyt boli,
¯e czas ju¿ skoñczyæ raz z t¹ udrêk¹!
Byæ mo¿e. Czy pan mi pozwoli,
¯e na to odpowiem piosenk¹?
Ju¿ mi raz zabrali Wilno,
Ju¿ mi raz zabrali Lwów,
Ale z serca mi nie wyrw¹
Moich dwóch najmilszych s³ów!
Zrabowali mi ju¿ sporo
Z moich snów i moich ³ez,
Lecz têsknoty nie zabior¹,
Bo têsknota we mnie jest!
Przypuszczam, ¿e pan mnie zrozumie
I s¹dzê, ¿e pan mi wybaczy,
Bo ja ju¿ inaczej nie umiem,
Ja ju¿ nie potrafiê inaczej!
Pan patrzy realnie na wszystko,
A ja  zamknê oczy czasami
I Lwów mam przed sob¹ tak blisko!
I Wilno mam tu¿ przed oczami!
Ju¿ mi raz zabrali Wilno,
Ju¿ mi raz zabrali Lwów,
Ale z serca mi nie wyrw¹
Moich dwóch najmilszych s³ów!
Zrabowali mi ju¿ sporo,
Przesunêli Bug i San,
Lecz têsknoty nie zabior¹,
Ani oni, ani pan!
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Ognisko Bukaczowczan (PoznañWroc³aw 2006) wyda³o w³asnym sumptem albumik pt. Cmentarz w Bukaczowcach, opracowany przez Krystynê Tokarsk¹, Tadeusza Tomkiewicza (teksty) oraz Ryszarda So³omiewicza (zdjêcia). Z podziwem
ogl¹damy ca³y zespó³ nie najgorzej zachowanych kamiennych nagrobków, datowanych od 1. po³owy XIX wieku po II wojnê.
Album jest bardzo starannie wydany, za³¹czono mapkê i plan cmentarza.

Janusz M. Paluch (JMP), Danuta Trylska-Siekañska (JTS), Kazimierz Selda

Jest co czytaæ (38)
PRZYK£AD: BUKACZOWCE
Obecnoæ na IX Dniach Lwowa w Poznaniu (które opisalimy w CL 4/06) da³a
nam jeszcze jedn¹, ca³kiem niespodziewan¹
korzyæ: poznanie p. Tadeusza Tomkiewicza, redaktora Biuletynu Bukaczowieckiego, o którego istnieniu  wstyd siê przyznaæ  wcale nie wiedzielimy. Pan Tadeusz nades³a³ nam zaraz kilka ostatnich numerów (4549 z lat 20052006) tego
ciekawego i sympatycznego kwartalnika,
który  jak obliczylimy  ukazuje siê ju¿ od
lat dwunastu (format A5, stron 2428, zawsze kolorowa ok³adka).
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Wyjanijmy na wstêpie, ¿e Bukaczowce to miasteczko po³o¿one w powiecie rohatyñskim, województwie stanis³awowskim
(omawialimy je w S³owniku w CL 1/99), przy linii kolejowej LwówStanis³awów, 88 km na p³d. wsch.
od Lwowa. Obok prezentujemy fragment mapy kolejowej, gdzie zobaczyæ
mo¿na pobliskie miejscowoci, czêsto przez nas
wymieniane i omawiane
przy ró¿nych okazjach:
z jednej strony Chodorów, ¯ydaczów i ¯urawno,
z drugiej Rohatyn i Bursztyn, z trzeciej Bo³szowce i Halicz, a z czwartej p³ynie Dniestr, do którego
wpada rzeczka wirz, która niesie swoje wody
z pó³nocy, spod wirskiego zamku. A wiêc  okolica wspania³a.

O czym pisz¹ w Biuletynie? Rzecz jasna, przede wszystkim o Bukaczowcach,
jego historii, zabytkach, krajobrazie, ludziach
 dawnych i dzisiejszych. Bo wspólnota Bukaczowczan*  mo¿e w³anie w jakiej mierze dziêki swojemu pismu  trzyma siê razem, spotyka siê przy ró¿nych okazjach,
jedzi na wycieczki nie tylko w ojczyste strony, lecz w wiele historycznych miejsc po
tamtej i tej stronie ja³tañskiego kordonu,
a potem spisuje prze¿ycia. Plusem jest styl,
jaki w pimie utrzymuj¹ redaktorzy: podtrzymywanie serdecznego kontaktu miêdzy
sob¹ i z opuszczonym wspólnym gniazdem.
Pismo nie stroni od problematyki wychodz¹cej poza sprawy lokalne, rejestruje prowadzone dyskusje na tematy aktualne dzi
w Polsce.
Wielk¹ zas³ug¹ wspólnoty jest inwentaryzowanie i porz¹dkowanie starego cmentarza w Bukaczowcach, a tak¿e innych
w okolicy, starania o utrzymanie stanu technicznego kocio³a. W pimie pokazuje siê
czytelnie opracowane planiki miejscowoci,
cmentarzy, kocio³ów. Wszystko to budzi
uznanie dla Zarz¹du Ogniska Bukaczowczan oraz zespo³u redakcyjnego, z którego
na pierwszym miejscu trzeba wymieniæ bardzo fachowego prezesa i redaktora Tadeusza Tomkiewicza. Bardzo nam siê podoba
kompetentnie prowadzony K¹cik Krystyny
Tokarskiej. Sporo wierszy: Teresy Tomsi, Kazimierza Ozgi i paru innych twórców.

BUKACZOWCZANIE

Bukaczowce  ma³e miasteczko pomiêdzy
Chodorowem a Haliczem, po³o¿one nad rzek¹
wirz w pobli¿u jego ujcia do Dniestru. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1438, kiedy to
Bukaczowce jako wie by³y w³asnoci¹ Swansza z Chodorkowa. W roku 1483 wie przej¹³
Jan ¯urawiñski, doprowadzaj¹c j¹ do rozkwitu,
tak i¿ Kazimierz Jagieloñczyk nada³ Bukaczowcom prawa miejskie ju¿ w roku 1489. Okres
wietnoci miasteczka przypada pod koniec XVI
i na pocz¹tek XVII wieku, kiedy to w³acicielami
zostali Kalinowscy. Jerzy, brat hetmana, mia³ tu
wspania³¹ rezydencjê, by³y dwa klasztory. Wojska kozacko-tatarskie spali³y miasto w 1648 r.
i w rezultacie ju¿ nie powróci³o ono do dawnej
wietnoci. Okres zaboru austriackiego te¿ nie
sprzyja³ rozwojowi Bukaczowiec, a odbudowuj¹ce siê klasztory uleg³y kasacji na mocy rozporz¹dzenia cesarza Józefa II.
W okresie miêdzywojennym XX w. dynamiczny rozwój miasteczka przerwa³a wojna wiatowa. Dzi  po okresie panowania sowieckiego i obecnie ukraiñskiego  Bukaczowce sta³y
siê se³yszczem mikoho typa, bez jakichkolwiek oznak rozwoju. W okresie II Rzeczypospolitej miasteczko liczy³o oko³o 34 tys. mieszkañców, których mniej wiêcej w równych proporcjach stanowili Polacy, Ukraiñcy i ¯ydzi, ¿yj¹c
prawie w ca³kowitej zgodzie. Polacy, po odzyskaniu po wieloletnich zaborach wolnoci, docenili rolê nauki w budowie nowej rzeczywistoci, st¹d wiele m³odzie¿y z rodzin kolejarskich,
rzemielniczych, urzêdniczych czy ch³opskich
z Bukaczowiec i okolic nie poprzestawa³o na
edukacji w siedmioklasowej szkole powszechnej, kontynuuj¹c naukê w gimnazjach Lwowa,
Stanis³awowa, Rohatyna czy Chodorowa. Niestety  wojna zniweczy³a podjête ambitne zamierzenia, przewracaj¹c zupe³nie dotychczasowy wiat wartoci.
Po dramatycznych przejciach wojennych,
ale te¿ i powojennych, spo³ecznoæ bukaczowiecka, jak zreszt¹ ca³a spo³ecznoæ kresowa,
zosta³a rozproszona po ca³ej Polsce ju¿ w jej
nowych granicach, a nierzadko i po ca³ym wiecie. Po 50 latach we Wroc³awiu przypadkowo
spotka³em siê z moim koleg¹ z lat szkolnych
w Bukaczowcach. Siwiutki, ale czerstwy, przystojny emerytowany pu³kownik-pilot zaprosi³
mnie do swego domu i w towarzystwie ma³¿onki
(któr¹ zna³em równie¿ jeszcze z czasów bukaczowieckich) rozmawialimy oczywicie o losach
naszych rodaków. Pu³kownik Antoni Chojcan
mia³ kilka adresów Bukaczowczan i po jakim
czasie spotkalimy siê ju¿ w szerszym gronie.
Maj¹c ju¿ doæ sporo informacji o naszych ro-

dakach, postanowilimy urz¹dziæ zjazd Bukaczowczan. W pierwszych dniach sierpnia 1994
roku przyby³o do Wroc³awia ponad 100 osób
z ca³ej RP, kilka z zagranicy. Ile¿ by³o radoci,
ile wylanych ³ez wzruszenia, ile zaskoczeñ
w rozpoznawaniu siê; i te niekoñcz¹ce siê rozmowy! Po trzech dniach wspólnego przebywania postanowilimy za³o¿yæ Ognisko Bukaczowczan przy Stowarzyszeniu Europejskich
Wiêzi i urz¹dzaæ podobne spotkania co roku.
Zebra³o siê trochê materia³ów, jak listy i ¿yczenia od osób nie mog¹cych wzi¹æ udzia³u w spotkaniu, wspomnienia, ró¿ne propozycje itp., na
podstawie których opracowa³em Biuletyn Bukaczowiecki, nastêpnie rozpowszechniony poprzez uczestników. Wielkie zainteresowanie
Biuletynem przyczyni³o siê do jego dalszego
wydawania  i od tego czasu wydajemy go co
kwarta³. Biuletyn opracowujemy bezp³atnie, po
amatorsku, rozsy³amy go do wszystkich cz³onków bezp³atnie, pokrywaj¹c jedynie koszta przesy³ki z drobnych op³at cz³onkowskich. Ostatnio
w ramach niewielkich dobrowolnych datków wydajemy go w kolorowej ok³adce. Z uwagi na du¿e
rozproszenie Bukaczowczan po kraju i wiecie,
sta³ siê Biuletyn porednikiem w kontaktach
miêdzy nimi, dostarcza informacje o historii
naszej ziemi rodzinnej, o sprawach bie¿¹cych
itp. W grudniu br. bêdziemy obchodziæ jego ma³y
jubileusz  piêædziesi¹ty ju¿ numer!
Na tym pierwszym spotkaniu wy³oniono Zarz¹d, który nawi¹za³ kontakt z ksiêdzem Anatolem Zaj¹czkowskim w Rohatynie. Dowiedzielimy siê, ¿e ksi¹dz Anatol odbudowuje po zniszczeniach koció³ i reaktywuje parafiê w Bukaczowcach. Postanowilimy pomóc w odbudowie
i zebrawszy sporo ¿ywnoci, odzie¿y, obuwia,
udalimy siê w nastêpnym roku do naszego miasteczka, niezwykle serdecznie witani przez miejscowych mieszkañców, w tym krewnych i znajonych. Z czasem nasze wyjazdy do Bukaczowiec zaczêlimy ³¹czyæ ze zwiedzaniem ró¿nych
regionów Kresów, a jad¹ca z nami m³odzie¿
wzbogaca³a sw¹ wiedzê historyczn¹ i geograficzn¹ o wschodnich ziemiach I i II Rzeczypospolitej, zaniedbywan¹ przez kilkadziesi¹t lat.
I tak czynimy do dzi. Organizujemy zbiórki pieniê¿ne na remont naszego kocio³a, ostatnio
op³acilimy bodaj z grubsza odchwaszczenie
cmentarza, co umo¿liwi³o nam dokonanie inwentaryzacji wszystkich nagrobków na ponad hektarowej jego powierzchni. Zinwentaryzowano
ponad 800 nagrobków, po wielu pozosta³ zaledwie lad na licz¹cym oko³o 200 lat cmentarzu.
Ale nie odnaleziono np. nagrobka ojca Artura
Grottgera, Józefa, który jako weterynarz pogryziony przez chorego na wciekliznê konia, zmar³
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i zosta³ pochowany w 1856 roku w³anie na
tym cmentarzu. Jeden komplet inwentaryzacji, sk³adaj¹cy siê z czêci opisowej i kartograficznej, wys³ano do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, za co otrzymalimy podziêkowanie. W ostatniej, lipcowej
naszej podró¿y do Bukaczowiec, dokonalimy
fotograficznej inwentaryzacji, stanowi¹cych
wartoæ artystyczn¹ lub historyczn¹, oko³o 50
nagrobków, na której podstawie zamierzamy
opracowaæ album. Celem tych wszystkich zamierzeñ jest ocalenie od zapomnienia ogromnego wk³adu Kresów w ogólny dorobek naszego narodu w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i naukowej.
Niektórzy zarzucali nam, ¿e nasz¹ pomoc
kierujemy przede wszystkim do Bukaczowiec
i okolic, zapominaj¹c o Lwowie. O Lwowie
oczywicie nie zapominamy, ale jeli sobie
uwiadomimy, ile to ró¿nych organizacji, stowarzyszeñ, kó³ w Polsce pieszy z pomoc¹ do
Lwowa, to mimo woli nasuwa siê pytanie: a co
z pomoc¹ dla ubogich Polaków na prowincji?
Kto ma o nich pamiêtaæ, jeli nie krajanie? Nie
ograniczamy siê tylko do rodzinnej miejscowoci  pamiêtamy o Samborze, Chodorowie,
Rohatynie i innych miejscowociach na naszej trasie. Intensywna pomoc trwa³a zw³aszcza w pierwszym okresie naszej dzia³alnoci.
Wszyscy dzia³aj¹cy zas³u¿yli na wyró¿nienie,
ale najwiêkszymi osi¹gniêciami mo¿e siê poszczyciæ doktor Józef Czech, pediatra z Gniezna, którego dary cukru mo¿na ju¿ liczyæ
w setkach kilogramów, nie licz¹c obuwia, rodków czystoci, s³odyczy. Natomiast Emilia Nitecka z Gdyni ustanowi³a swoisty rekord chyba w skali krajowej  jako artystka wyhaftowa³a i podarowa³a ró¿nym parafiom prawie trzydzieci piêknych ornatów, kilkadziesi¹t stu³
i obrusów.
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e ka¿dego roku,
oprócz grupowych wyjazdów do Bukaczowiec
i na dalsze Kresy, urz¹dzamy spotkania rodaków. Pierwszych kilka urz¹dzili wroc³awianie,
nastêpnie by³o Gniezno, Poznañ (dwukrotnie),
Warszawa, Kraków (te¿ dwukrotnie), Legnica
i Paczków. Na takie spotkania, które trwaj¹
trzy dni, przybywa z regu³y 6080 osób, wiele
przybywa z zagranicy, a organizatorzy takich
spotkañ zapewniaj¹ atrakcyjne spêdzenie czasu. Trosk¹ nasz¹ jest przyci¹gniêcie m³odego
pokolenia Bukaczowczan do kontynuowania
naszej tradycji, gdy¿ jego rodowitych mieszkañców w szybkim tempie ubywa. Cieszy nas
natomiast aktywnoæ drugiego pokolenia, co
daje nadziejê, ¿e pamiêæ o Ziemi Utraconej
szybko nie zaginie.
Tadeusz Tomkiewicz

72

Apelujemy do licznych wschodnioma³opolskich rodowisk  ekspatriantów i ich potomnych w RP, za kordonem i za granic¹ 
zwi¹zanych z licznymi miejscowociami
i okolicami, dla których dot¹d nie podjêto
wspólnego dzia³ania i wydawania najskromniejszych bodaj biuletynów  bierzcie przyk³ad z niewielkich wszak Bukaczowiec!
Przy okazji: gdzie mo¿na nabyæ Zeszyty £ukowieckie, o których przeczytalimy w BB 1/06 (s. 4)?
*

Czy nie by³oby w³aciwiej bukaczowian, bukaczowski? Co na to jêzykoznawcy?

Wertuj¹c
wydawnictwa
Æ O Kwartalniku dla rodowisk polskich
i polonijnych na wiecie Nasza Rota ju¿
kiedy pisalimy, ale ostatnio wpad³ nam
w rêce nr 1/04, w którym najwiêksza czêæ
materia³ów dotyczy Lwowa i Ma³opolski
Wschodniej. Warto wiêc wynotowaæ:
 Lwów w eseistyce Wittlina i Vincenza
(Boles³aw Hadaczek  pisalimy o jego
twórczoci w CL)
 Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie
(Micha³ Domañski)
 Warto by³o tej chwili doczekaæ (o wystawieniu Strasznego Dworu we Lwowie)
 Matka Bo¿a Sokalska i jej malarz Jakub
Wê¿yk (M. Domañski)
 Ocaliæ od zapomnienia (o cmentarzu
w Z³oczowie, Alina Bidna).
Ponadto o Wilnie i Wileñszczynie,
o S. Moniuszce i J. Iwaszkiewiczu, o g³odzie na Ukrainie w latach 193233, o Ukrainie w literaturze polskiej, o owiacie i nauce polskiej na Ukrainie, o Bugu i sporo
innych materia³ów.
Bardzo dobre i po¿yteczne pismo. Wydaje je Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Æ Pismo Radoæ Wiary zaczê³o siê
ukazywaæ w Drohobyczu w 1993 r., z czasem jednak awansowa³o do rangi organu
archidiecezji lwowskiej obrz. ³ac. (pisalimy
o tym w CL niejednokrotnie) i obecnie jego
redakcja mieci siê we Lwowie, a redaktorem nacz. jest ks. Marian Skowyra.

Kolejne numery zawieraj¹ mnóstwo ciekawego materia³u historycznego i aktualnoci. Mamy w rêkach nr 3/2006, w którym
znajdujemy dwa artyku³y o 350. rocznicy
lubów Jana Kazimierza, relacjê o przywracaniu do ¿ycia pa³acu arcybiskupiego we
Lwowie i o ci¹gn¹cej siê sprawie zwrotu
zaw³aszczonego kocio³a w. Marii Magdaleny; o kulcie b³. Jakuba Strzemiê, o wiêtych i b³ogos³awionych archidiecezji lwowskiej w jej 630-letniej historii oraz o wi¹tobliwej postaci naszych czasów, ks. Henryku
Mosingu; o lwowskim kociele i klasztorze
ss. Brygidek oraz o kociele w Bohorodczanach.
Oczywicie sporo tematyki religijnej
i artyku³ów o aktualnych wydarzeniach
w Kociele lwowskim.
Æ Wielk¹ satysfakcjê i przyjemnoæ sprawiaj¹ nam czasopisma  w szczególnoci
specjalistyczne z ró¿nych dziedzin  które
choæ z samej swej istoty nie maj¹ ¿adnych
szczególnych powi¹zañ z Ziemiami Wschodnimi (jak dwa wy¿ej przytoczone), powiêcaj¹ tym ziemiom sporo miejsca i ¿yczliwych
materia³ów. Oto mamy przed sob¹ pismo
Adwokatury Polskiej Palestra (wydaje
Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa),
którego numer z IXX 2006 zawiera ca³¹
seriê interesuj¹cych nas artyku³ów.
W dziale Lwowskie rocznice znajdujemy trzy artyku³y:
 prof. Kazimierz Karolczak (AP Kraków),
Polska pamiêæ o Lwowie
 dr Adam Redzik (Warszawa), Z dziejów
adwokatury lwowskiej
 doc. Marian Mudryj (Lwów) i A. Redzik,
Historie Lwowa, czyli miasto w cieniu granic.
W dziale Sympozja, Konferencje A.
Redzik omawia VIII Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukow¹ Lwów: miasto-spo³eczeñstwo-kultura (Lwów, maj 2006), za w dziale Miejsce w historii Marek So³tysik (Kraków) pisze o wybitnym krytyku lwowskim:
Niewygodny Ostap Ortwin. W dziale Po lekturze mec. Andrzej B¹kowski relacjonuje:
Armia Konna Budionnego w Polsce w 1920 r.
w Dzienniku Izaaka Babla.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e wszystkie p o z o s t a ³ e artyku³y w omawianym numerze
Palestry (oczywicie wiêkszoæ) dotycz¹
wy³¹cznie problematyki fachowej  prawnej,

zawodowej, organizacyjnej itp. Lwów to jedyny temat, który poza to wychodzi. Dziêkujemy!
Æ W sierpniowym dodatku Turystyka do
GW (2006) znalaz³y siê obok siebie dwa 
poniek¹d uzupe³niaj¹ce siê  artyku³y.
W pierwszym, Od Adasia do pani Stefy,
P. Janczarek opisuje sympatycznie swoje
poznawanie Lwowa  polskiego Lwowa.
Trafia siê parê niezbyt gronych b³êdów*,
wa¿ne jednak to, ¿e autor solidnie zapozna³
siê z literatur¹ przedmiotu, chyba szersz¹
ni¿ same przewodniki, a zebrane informacje  nie tylko o czo³owych zabytkach  prezentuje czytelnikowi. Choæby to, ¿e tramwaj
elektryczny zacz¹³ jedziæ we Lwowie
w 1894 r., gdy w wiêkszej Warszawie w 11
lat póniej (1905)**.
Drugi artyku³  to K. Surmiak-Domañskiej Ukraiñski spleen, który obna¿a bezlitonie sytuacjê, z jak¹ spotyka siê turysta
na tamtym terenie: stan dróg i obs³uga
w lokalach. Mimo tego nie ukrywa zachwytu
nad ¯ó³kwi¹, Lwowem czy Starym Sio³em...
* Np. kamienica nie Speichera, lecz Sprechera.
** Dla uzupe³nienia: nie nale¿y bynajmniej przypisywaæ tej zas³ugi Austrii. Wprowadzenie
tramwaju elektrycznego we Lwowie by³o zwi¹zane z Wystaw¹ Krajow¹ we Lwowie w roku
1894, która prezentowa³a osi¹gniêcia polskiego, autonomicznego (od lat 1860.) kraju Galicji-Ma³opolski, zarz¹dzanej na wszystkich
szczeblach przez Polaków (o lwowskiej Wystawie  patrz CL 2/95).

Æ W Gazecie Lwowskiej 15/06 znajdujemy wspomnienie Stanis³awy Nowosad
o profesorze-lekarzu i zarazem ksiêdzu
in pectore Henryku Mosingu (191099),
postaci w powojennym Lwowie, która domaga siê pomiertnego w y r ó ¿ n i e n i a.
Omawia Jego pracê i osi¹gniêcia zawodowe oraz niezwyk³¹  podczas licznych podró¿y po ca³ym obszarze imperium ZSRR 
dzia³alnoæ wród Polaków-katolików. Wspomina lata we Lwowie:
[...] By³o kilka zaufanych domów, gdzie
gromadzono siê przy zas³oniêtych oknach,
w najg³êbszym sekrecie. Prowadzi³ tajny
Instytut Wikariatu pod wezwaniem w. Wawrzyñca, gdzie wychowywa³, kszta³ci³ m³odych
ludzi  kandydatów do stanu kap³añskiego.
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By³y to szczególne
komplety,
bior¹c
pod uwagê Jego
wielk¹ erudycjê, bogat¹ osobowoæ,
g³êbok¹ religijnoæ
i zrozumienie stanu
duchownego. Bêd¹c
cz³owiekiem
sta³ej, g³êbokiej, wewnêtrznej modlitwy,
w sposób szczególny wszczepi³ to swoim wychowankom.
Wielu doprowadzi³
do
kap³añstwa,
zbieraj¹c bogate
¿niwo jeszcze za ¿ycia. Jego wychowankowie okazali siê kap³anami nadzwyczaj godnymi. Wród nich  jeden otrzyma³ sakrê
biskupi¹, inny, z pieczo³owitoci¹ i trosk¹
najczulszej matki, s³u¿y³ Mu w Jego chorobie do koñca. Mêczeñstwo, o którym mówi³
czêsto (chyba o nim marzy³), spe³ni³o siê na
Nim [...]

UCRAINICA
Æ W Dzienniku Polskim 92/06 T. Ku³akowski w artykule S³owianofil z Zaporo¿a
przedstawia postaæ m³odego lektora jêzyka
polskiego, krakowianina i absolwenta UJ,
Wojciecha Zwoliñskiego, który osiedli³ siê...
w Zaporo¿u i tam oddaje siê swoim pasjom
s³owianofilskim. Z d³ugiego i ciekawego artyku³u  w którym nie brak odniesieñ do
Lwowa  przepisujemy trzy charakterystyczne fragmenty (podkrelenia dokonane przez
Redakcjê CL).
Lwów i Zaporo¿e t y l k o f o r m a l n i e
nale¿¹ do jednego pañstwa. Przedwojenny
Lwów by³ miastem wielokulturowym, le¿¹cym w tym samym krêgu cywilizacyjnym co
Kraków  z niemieckim redniowieczem, w³oskim renesansem. Zaporo¿e powsta³o jako
rosyjska osada obronna, przekszta³cona
z czasem w miasto hut stali. Lwów ko³acze
do wrót Europy, w Zaporo¿u têtni przemys³owe ¿ycie. [...]
Ukrainy po³o¿onej po lewej stronie Dniepru nie mo¿na umieciæ w krêgu kuturowym,
w którym znajduje siê prawobrze¿na czêæ
kraju. Rusyfikacja, póniej sowietyzacja
Ukrainy przesuwa³a siê przez 300 lat stop-
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niowo w kierunku Europy. We Lwowie czêciej us³yszymy jêzyk rosyjski ni¿ w Zaporo¿u ukraiñski, którym nikt nie pos³ugiwa³ siê
od czasu Kozaków. [...] Dlatego pomarañczowa rewolucja odnios³a sukces, poniewa¿
wygra³a zakorzeniona w Europie Ukraina
zachodnia. Lecz rewolucja j e s t j u ¿ h i s t o r i ¹. [...]
Znowu nasuwa siê porównanie Lwowa
i Zaporo¿a. We Lwowie Polak czuje siê jak
w Krakowie, choæ wyranie wyczuwa
wschodnios³owiañski klimat. wiadczy o nim
ba³agan, wszechobecni handlarze, rozklekotane marszrutki. [...] W Zaporo¿u klimat
jest ten sam, lecz dominuje beton, szare
bloki, dziury w jezdniach oraz dymi¹ce kominy hut stali.

ANTYPODY
Æ W kwietniu ubieg³ego roku minê³a 765.
rocznica bitwy pod Legnic¹ (1241), kiedy to
rycerstwo polskie pod wodz¹ ksiêcia piastowskiego Henryka Pobo¿nego rozbi³o Tatarów, którzy przeszed³szy ca³¹ Polskê, tu
dopiero zostali zatrzymani. Bitwa ta mia³a
historyczne znaczenie, bowiem Tatarzy-Mongo³owie po opanowaniu i podporz¹dkowaniu sobie na kilkaset lat Rusi Kijowskiej oraz nieustaj¹cych najazdach na ziemie polskie  szczególnie wschodnie, najbli¿sze Rusi, zaanektowane w 981 r. przez
ksiêcia kijowskiego W³odzimierza  rozpoczêli dalsze wyprawy, zagra¿aj¹ce Europie.
Henryk Pobo¿ny, ksi¹¿ê wroc³awski, krakowski i wielkopolski (syn Henryka Brodatego) w zasadzie poniós³ klêskê w bitwie z Tatarami i zgin¹³,
jednak pochód Tatarów ku Europie tu siê zakoñczy³. Znaczenie tej bitwy mo¿na porównywaæ
z bitw¹ pod Wiedniem w 1683 r., kiedy wojska
pod wodz¹ Jana Sobieskiego powstrzyma³y pochód Turków na Europê. Te dwa przede wszystkim (ale i liczne inne) zyska³y Polsce miano
p r z e d m u r z a c h r z e  c i j a ñ s t w a, dzi wykpiwane nawet przez okrelone rodowiska
w Polsce (nie tylko z krêgów komunistycznych).
Jest bowiem oczywiste, i¿ chrzecijañstwo nale¿a³o uto¿samiaæ z kultur¹ i dorobkiem cywilizacyjnym Europy (cilej jej czêci o korzeniach
³aciñskich, do których Polska siê zalicza.

Z okazji wspomnianej rocznicy przybyli
z RFN do Legnicy przedstawiciele szeciu
zniemczonych z czasem rodów l¹skich,
a wiêc legitymuj¹cych siê zapewne korze-

niami polskimi. wiadczy o tym brzmienie
nazwisk piêciu z nich: Nostitz, Pritwitz, Seidlitz, Strachwitz i Zedlitz (ka¿dorazowo von),
sugeruj¹cych  mimo zniekszta³cenia  pochodzenie z miejscowoci o koñcówkach ice. Innym wyjanieniem mo¿e byæ forma
odojcowska, typu Bolkowic lub tp.
Ca³kiem podobne zjawisko  choæ z innych przyczyn  istnia³o w Ma³opolsce

Listy do redakcji
W CL 3/06 (s. 66) pisalimy o dwujêzycznym tomiku poezji Beaty Obertyñskiej,
wydanym we Lwowie.
Wyrazilimy podejrzenie, ¿e zacytowany przez nas wiersz mieræ domu zosta³
skrócony o jak¹ pocz¹tkow¹ zwrotkê.
W zwi¹zku z tym napisa³a do nas p. Barbara Czartoryska:
[...] Z zainteresowaniem przeczyta³am informacjê o ukraiñskim wydaniu wierszy Beaty Obertyñskiej. W Polsce wysz³y jeszcze Liryki najpiêkniejsze w serii poetyckiej Algo (Toruñ 1999).
Cytowany wiersz znalaz³am w zbiorze Miód
i pio³un (wyd. przez Veritas w Londynie w roku
1972)  wiersz zaczyna siê i koñczy tak jak opublikowany w CL, a wiêc nie ma innej pierwszej
zwrotki. W zbiorze tym wiersze nie s¹ datowane
i nie s¹ uzupe³nione komentarzem nt. powstania.
W 2005 r. Czytelnik wyda³ jej wspomnienia
z pobytu na bia³ych niedwiedziach  od wywózki ze Lwowa przez Brygidki, ³agier, ko³choz 
do Pahlevi. Zawiera kilka wierszy syberyjskich.
Jest to wstrz¹saj¹ca i przepiêkna poetycka relacja, inna od wszystkich. Niestety wzglêdy bezpieczeñstwa (podstaw¹ wydania jest pierwsze, które ukaza³o siê w 1946 r. we W³oszech, autorka
nie chcia³a dekonspirowaæ przyjació³) zmusi³y
autorkê do zaszyfrowania wystêpuj¹cych osób,
szczególnie we Lwowie 1939/40, wiêc tylko przyjaciele mog¹ rozszyfrowaæ kto jest kto.
Gratulujê zawsze ciekawego pisma. [...]

Bardzo dziêkujemy za to wyjanienie.
Pozostaje przekonanie, ¿e Obertyñska zda³a
siê na domylnoæ odbiorców jej wiersza,

Wschodniej: polska szlachta zagrodowa,
która przez brak dba³oci ze strony ziemiañstwa i kleru  ¿yj¹c wród Rusinów i korzystaj¹c wobec braku kocio³ów z cerkwi 
uleg³a rutenizacji. W latach miêdzywojennych podejmowano próby jej repolonizacji,
by³o to jednak dzie³o zakrojone na wiele
dziesiêcioleci. Nie starczy³o czasu...
I tak u nas ze wszystkim.

co do sprawców grabie¿y i dewastacji pa³acu w Tarnogórze.
Pisze p. Krzysztof Szolginia z Warszawy:
W kwartalniku Cracovia-Leopolis nr 2/2006
ukaza³ siê zapis rozmowy Janusza M. Palucha
z prof. Andrzejem ¯akim, w której zosta³ wspomniany mój Ojciec. Cytujê:
(...) By³ rok 1951, kiedy w miejscowoci Wietrzno-Bóbrka w Karpatach, gdzie prowadzi³em wykopaliska, zrodzi³a siê tzw. Karpacka Ekspedycja
Archeologiczna. Uczestniczyli w niej znakomici
póniej badacze [...]. By³ wród nich tak¿e póniejszy profesor Politechniki Warszawskiej Witold
Szolginia!
Ale przecie¿ Szolginia nie by³ archeologiem!
On by³ wtedy studentem architektury i pracowa³ jako robotnik fizyczny, opowiadaj¹c jak¿e
barwnie o swych wojennych przygodach. (...)
W przytoczonym fragmencie wywiadu znalaz³o siê trochê niecis³oci:
1. Ojciec nie uczestniczy³ w tych wykopaliskach.
2. W 1951 roku nie by³ ju¿ studentem (dyplom magistra in¿yniera architekta otrzyma³ na
Politechnice Krakowskiej w 1950 roku), mieszka³
ju¿ i pracowa³ w Warszawie.
3. Ojciec ani nie by³ profesorem, ani nie
pracowa³ na Politechnice Warszawskiej (doktoryzowa³ siê i habilitowa³ na Politechnice Krakowskiej; po studiach pracowa³ w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie, a potem w latach 1952
1990 w Instytucie Urbanistyki i Architektury
w Warszawie, który potem dwukrotnie zmieni³ nazwê [...].
Najprawdopodobniej chodzi tu o m³odszego
brata Ojca  Les³awa, wówczas atudenta ASP
w Krakowie, póniejszego magistra konserwacji
zabytków, znanego z barwnych opowieci.

Bardzo dziêkujemy za te sprostowania
i zarazem przepraszamy za opónione ich
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zamieszczenie. Trudno daæ sobie radê
z nawa³em pracy, a ostatni okres by³ szczególnie trudny. Proszê wiêc nie mieæ nam za
z³e. Serdecznie pozdrawiamy.
Pan Antoni Godwod z nades³a³ bardzo
ciekawy list, który prostuje i uzupe³nia informacje zawarte w artykule pt. Z Estonii
w lwowskie Roztocze, zaprezentowany
w CL 2/04.
Z zainteresowaniem przeczyta³em Pana tekst
opisuj¹cy losy moich przodków i krewnych. Mam
jednak¿e kilka uwag merytorycznych i uzupe³nieñ.
1. Rodzina Krusensternów ma korzenie niemieckie, owszem. redniowieczna proweniencja
to jednak zbyt du¿o powiedziane. Najdawniejsze
dane dotycz¹ XVI w. Nobilitacja mia³a miejsce
w 1650 r. w Szwecji. Pierwotne brzmienie nazwiska to Krause. Podczas nobilitacji zmieniono je
na Kruus, poniewa¿ jednak jaka rodzina zg³osi³a
pretensje, dosz³o do zmiany na Krusenstjerna.
Dopiero admira³ i jego potomkowie, a tak¿e niektórzy potomkowie braci admira³a (do których nale¿y ciotka Maria Miedzianowska) u¿ywali i u¿ywaj¹ wersji Krusenstern.
2. Spotkania rodzinne odbywaj¹ siê w ró¿nych miejscach, tak¿e w Kalmarze, na zmianê
w Niemczech i Szwecji.
3. ¯aglowiec Krusenstern nie zosta³ zakupiony na Zachodzie, lecz przeszed³ na rzecz ZSSR
w 1946 r. w ramach reparacji wojennych. Z Padua zosta³ przemianowany na Krusenstern.
4. Krusensternowie bynajmniej siê nie zrusyfikowali, sk³aniali siê raczej ku Polsce. Warto tu
wspomnieæ, i¿ istnia³a i istnieje rosyjska linia Krusensternów, potomków Admira³a. Czêæ Krusensternów przesz³a na prawos³awie (nale¿y do nich
senator Aleksander Krusenstern, budowniczy pa³acu w Dojlidach, którego córka Zofia hr. Rydygier
sprzeda³a wszystkie dobra w Polsce na wieæ
o odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci i zamieszka³a w Berlinie). Mój pradziad Pawe³ Krusenstern, ojciec wuja Jerzego Krusensterna (brata mojej babki), mieszkaj¹cego obecnie w Krakowie, mimo ¿e urodzony w Warszawie i z matki
Polki, Zofii Rozmarynowskiej, równie¿ z Polsk¹
zwi¹zany siê nie czu³, o czym wiadcz¹ decyzje
w czasie II wojny. Mo¿na by jeszcze wiele na ten
temat napisaæ. Generalnie podsumowa³bym tê
kwestiê w taki sposób, i¿ polonizacja nastêpowa³a, jednak dopiero pod koniec XIX w., w innych
przypadkach dopiero w XX w., st¹d porównanie
z Platerami i Tyzenhauzami jest nietrafne. Na marginesie mo¿na dodaæ, i¿ nazwiska Krusenstern

76

nie znajdziemy w polskich herbarzach; [a w] rosyjskich, estoñskich, szwedzkich  owszem.
5. Na temat rodziny OBrien de Lacy, a w zasadzie de Lacy mo¿na dodaæ, i¿ zawêdrowa³a
w nasze strony dziêki carycy Katarzynie. W podziêce za zas³ugi cesarzowa podarowa³a gen.
Maurycemu de Lacy maj¹tek Augustówek ko³o
Grodna. Pa³ac znajduj¹cy siê w maj¹tku to dawny pa³acyk myliwski króla Stanis³awa Augusta.
Po rozbiorach przeszed³ na rzecz cesarstwa. Rodzina OBrien de Lacy to potomkowie siostry
genera³a  Lady Mary de Lacy i niejakiego Terencea OBriena. Ich syn, Patryk OBrien de Lacy
(urodzony i wychowany w Irlandii), przej¹³ maj¹tek po swoim wuju. Równie¿ w tym wypadku polonizacjê mo¿emy datowaæ na drug¹ po³. XIX w.
6. W wietle powy¿szego mo¿na stwierdziæ,
i¿ podsumowanie tekstu Krusensternowie  jak
inni potomkowie spolonizowanych rodów ba³tyckich  Platerowie, Tyzenhauzowie czy OBrien de
Lacy  weszli do naszej historii jako wybitni obywatele i ¿o³nierze, jest prawdziwe, ale tylko w niektórych wypadkach.
7. Uwaga, i¿ jedynymi potomkami polskich
Krusensternów (jak rozumiem po mieczu) s¹ mój
wuj Jerzy oraz jego synowie, jest niecis³a, gdy¿
oprócz dwóch synów wuj ma trzy córki. Mylê, ¿e
nale¿a³oby w tekcie dodaæ po mieczu, gdy¿
w genealogii potomek to tyle co zstêpny w jêzyku
prawnym, a ten  jak wiadomo  mo¿e odnosiæ
siê zarówno do kobiety, jak i mê¿czyzny.
Z zainteresowaniem bêdê oczekiwa³ na Pana
artyku³y o podobnej tematyce.

Okazuje siê wiêc, ¿e niektóre zawarte
w artykule informacje by³y niecis³e, jednak
 na nasze usprawiedliwienie  opieralimy
siê na udzielonych przez Rodzinê materia³ach. Panu Antoniemu serdeczne podziêkowanie.
Bardzo istotne uzupe³nienia do artyku³u
o jednostkach wojskowych we Lwowie, zawartego w CL 4/06, nades³a³ p. Andrzej
Paw³owski.
Przeczytawszy niezwykle ciekawe Wspomnienia patriotyczne p. Adama Trojanowskiego,
chcê to wspomnienie uzupe³niæ i troszczkê skorygowaæ. Autor wyliczaj¹c jednostki Wojska Polskiego stacjonuj¹ce we Lwowie przyznaje, ¿e nie
pamiêta, gdzie stacjonowa³a artyleria. Otó¿ we
Lwowie sta³ 5 lwowski Pu³k Artylerii Lekkiej (5
pal) i 6 Pu³k Artylerii Ciê¿kiej (6 pac). Miejscem
postoju dowództwa 5 pal, I i II dywizjonu, by³y
koszary im. gen. Bema (do listopada 1918 r. ko-

szary Ferdynanda). Usytuowane by³y pomiêdzy
ulicami Bema, Janowsk¹ i Gródeck¹. III dywizjon
stacjonowa³ w koszarach przy ul. Arciszewskiego
na pobliskim Kleparowie, a nie, jak przypuszcza
p. Trojanowski, na Kulparkowie. 5 pal posiada³ na
uzbrojeniu armaty 75 mm i haubice 100 mm.
wiêto pu³kowe to 7 listopada, na pami¹tkê wystrzelenia w dniu 7 XI 1918 r. przez I lwowsk¹
bateriê  protoplast 5 pal  pierwszych pocisków
na pozycje ukraiñskie na Cytadeli w czasie Obrony Lwowa. Warto wspomnieæ te¿, ¿e na lawecie
armatniej 5 pal zosta³y przewiezione zw³oki Nieznanego ¯o³nierza, wylosowane z pobojowiska
lwowskiego, z Cmentarza do Katedry i z Katedry
na dworzec g³ówny w dniach 30 i 31 padziernika
1925 r. Jak wiadomo, grób Nieznanego ¯o³nierza
w Warszawie na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego kryje zw³oki ¿o³nierza poleg³ego w walkach o Lwów.
6 pac kwaterowa³ w koszarach Czerwony
Klasztor przy ul. Teatyñskiej 6, gdzie mieci³o siê
dowództwo pu³ku i I dywizjon. II dywizjon mia³
swoje koszary na Filipówce przy ul. Torosiewicza. Kadra baterii zapasowej i magazyny pu³ku
mieci³y siê przy ul. Kopcowej. wiêto Pu³ku obchodzono 21 kwietnia. 30 XI 1938 r. Ministerstwo
Spraw Wojskowych nada³o pu³kowi nazwê Pu³k
Artylerii Ciê¿kiej Obroñców Lwowa. Uzbrojenie
stanowi³y 4 baterie armat 105 mm i 2 baterie
haubic 155 mm.
Tak wiêc na defiladach mo¿na by³o ogl¹daæ
tylko dzia³a o kalibrze 75, 100, 105 i 155 mm. Pan
Trojanowski myli siê, podaj¹c ¿e zaprzêgi koñskie ci¹gnê³y dzia³a o kalibrze 350 mm. Przy okazji
informujê, ¿e na wyposa¿eniu armii polskiej
w okresie miêdzywojennym dzia³ami o najwiêkszym kalibrze by³y modzierze 220 mm. Co do
defilad  doskonale to pamiêtam  defiladê otwiera³ trêbacz orkiestry u³añskiej na bia³ym koniu.
Pierwsza defilowa³a kawaleria (14 Pu³k U³anów
Jaz³owieckich), nastêpnie piechota, artyleria, broñ
pancerna (tankietki). Oczywicie ka¿dy oddzia³
wojska poprzedza³ poczet sztandarowy. Sztandarom oddawano czeæ. Osoby w mundurach
salutowa³y, mê¿czyni cywile zdejmowali nakrycia g³owy. Dzisiaj nawet wojskowi czy policjanci
tego nie czyni¹  niestety. Kadeci nieli swój sztandar  chor¹giew oddzia³u powstañczego z roku
1863, na którym widoczne by³y przestrzeliny od
kul moskiewskich. We wszystkich defiladach, które
ogl¹da³em  stoj¹c zawsze na placu Mariackim
przed kamienic¹ nr 7, w której znajdowa³ siê sklep
galanteryjny mego dziadka i ojca  brali równie¿
udzia³ weterani Powstania Styczniowego. Ci
maszeruj¹cy staruszkowie  niektórzy podpieraj¹cy siê laskami  byli pozdrawiani spontanicznymi, hucznymi oklaskami.

Lwów by³ równie¿ siedzib¹ broni pancernej.
Jeszcze w latach dwudziestych ub. wieku stacjonowa³ w Lwim Grodzie 4 Szwadron Samochodów Pancernych. Po kolejnych reorganizacjach
i zmianach nazw  od 1935 r. jednostka uzyska³a
nazwê 6 batalionu pancernego. Batalion by³ jednostk¹ szkoln¹ i zarazem baz¹ materia³ów technicznych i uzupe³niaj¹c¹ dla mobilizowanych bojowych oddzia³ów pancernych. Batalion stacjonowa³ w trzech obiektach: po dwóch stronach ulicy
B. Pierackiego (dawna ul. Na B³onie) i po obu
stronach ul. Janowskiej, gdzie mieci³ siê m.in.
sztab batalionu. Trzeci usytuowany by³ w okolicach pl. Bema, przy skrzy¿owaniu ulic Bema
i Kordeckiego. Batalion liczy³ 90 wozów bojowych,
w tym 73 czo³gi rozpoznawcze TKS i 17 samochodów pancernych wz 34-II. W maju 1938 r.
batalion otrzyma³ sztandar z r¹k ówczesnego
ministra Spraw Wojskowych, gen. Tadeusza Kasprzyckiego. Po wojennych peregrynacjach sztandar ten znalaz³ siê w Wielkiej Brytanii. Obecnie
jest przechowywanuy w Instytucie Historycznym
i Muzeum im. gen. W³adys³awa Sikorskiego
w Londynie.
Dane o pu³kach artyleryjskich zaczerpn¹³em
z nast. pozycji:
1. Piotr Zarzycki, 5 Lwowski Pu³k Artylerii
Lekkiej. Oficyna Wydawnicza Ajax, Pruszków
1996
2. Piotr Zarzycki, 6 Pu³k Artylerii Ciê¿kiej
Obroñców Lwowa. Oficyna Wdawnicza Ajax,
Pruszków 1997
3. Eugeniusz Koz³owski, Wojsko Polskie
19361939. Wydawnictwo MON, Warszawa 1964
4. Antoni Nawrocki, Pancerni ze Lwowa.
Semper Fidelis 5/2001.

Bardzo dziêkujemy za te cenne informacje.
Pani Magdalena Kubiak, doktorantka
z Uniwersytetu Gdañskiego, pisze pracê na
temat polskiej dramaturgii emigracyjnej,
a czêæ tej pracy dotyczy pisarzy pochodz¹cych ze Lwowa i emocjonalnie bardzo
zwi¹zanych z tym miastem  m.in. Mariana
Hemara i Wiktora Budyñskiego. Pani Magdalena pisze:
[...] O twórczoci Mariana Hemara pisa³am
zreszt¹ ju¿ wczeniej w swojej pracy magisterskiej. Z przyczyn niezale¿nych od poprzedniego
wydawcy moja praca magisterska nie zosta³a
wydana w ca³oci. W zwi¹zku z tym szukam
wydawcy, który zechcia³by wydaæ w formie ksi¹¿kowej pracê pt. Droga bez powrotu. Krajowe

77

i emigracyjne komedie Mariana Hemara. By³abym tak¿e wdziêczna, gdyby zgodzili siê Pañstwo wydaæ chocia¿by jeden rozdzia³ tej pracy 
to znaczy jej czêæ biograficzn¹ lub te¿ interpretacyjn¹ o wybranej komedii Hemara w formie
osobnego artyku³u. Mam te¿ do zaoferowania
tekst o twórczoci dramatycznej Wiktora Budzyñskiego, innego s³ynnego lwowiaka, twórcy Weso³ej Lwowskiej Fali. Bêdzie to nb. rozdzia³ przygotowywanej w³anie przeze mnie pracy doktorskiej. [...]

Droga Pani, najbardziej interesowa³by
nas tekst o twórczoci Budzyñskiego, poniewa¿ o nim najmniej pisalimy (w przeciwieñstwie do Hemara). Tekst nie mo¿e byæ
zbyt d³ugi  jeli zna Pani nasz kwartalnik,
to jest Pani zapewne zorientowana, co jestemy w stanie wydrukowaæ. I jeszcze jedno: musimy uczciwie zastrzec, ¿e publikowane teksty nie s¹ u nas honorowane, podobnie jak wszystkie czynnoci redakcyjne.
Bardzo dziêkujemy za propozycjê i pozdrawiamy.

LWÓW
I BUKOWINA
dokoñczenie ze s. 50
prawo do zwolnienia od ciê¿kiej pracy przy
wyrêbie lasu. Nikt z mê¿czyzn na to siê nie
zdecydowa³. Nie z powodu strachu przed
kar¹, ale nawet w tych przera¿aj¹cych warunkach ¿ycia potrafili zachowaæ ludzkie
uczucia. Nikt nie wzi¹³ grzechu na sw¹ duszê, wiêc zdesperowany wykona³ to sam.
Jak mu siê to uda³o, nikt nie widzia³ (chodzi³y s³uchy, ¿e pomog³a mu w tym zaprzyjaniona kobieta, ale g³ono o tym nikt nie
mówi³, nie chciano jej nara¿aæ na karê), lecz
to wydarzenie sta³o siê faktem. Jedni wspó³czuli mu, drudzy podziwiali mêstwo, bo nie
ka¿dego staæ by³o na taki czyn. Lecz on
czu³ siê szczêliwy, bo móg³ do wiosny pobyæ w ciep³ym lazarecie z nieco lepszym
wiktem, a póniej liczyæ na l¿ejsz¹ pracê.
¯eby nie zgin¹æ z g³odu, ludzie zjadali
wszystko co mo¿na by³o znaleæ w lesie,
nawet korê z drzew. Jednej zimy zjedzono
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NOWY ALBUM
O MONASTERZYSKACH
Pan Zbigniew ¯yromski informuje ekspatriantów z Monasterzysk i okolic oraz
Mi³oników Ziem Wschodnich, ¿e ukaza³ siê nowy album pt.

Monasterzyska
po latach
zawieraj¹cy na 32 stronach A5 z kartonow¹ ok³adk¹  ok. 70 kolorowych zdjêæ
miasta i s¹siednich miejscowoci, wykonanych w latach 20002006. Ka¿da
ilustracja opatrzona jest historycznym
komentarzem.
Koszt albumu wynosi 20 z³, za przy
wysy³ce pocztowej + 2 z³. Album mo¿na zamawiaæ pod adresem: Zbigniew
¯yromski, 51-661 Wroc³aw, ul. Sempo³owskiej 69/7

nawet zamarzniêt¹ koninê, wygrzeban¹
spod niegu, pamiêtaj¹c miejsce zakopania
zdech³ego konia miejscowego ch³opa. Bêd¹c w zmowie z felczerem z lazaretu, otrzymywali od niego wnêtrznoci ludzkie po
sekcji, gotowali je i zjadali.
Tak by³o na Sybirze (przytoczy³am tylko
niektóre fragmenty z opowiadañ ojca. O ca³ej
gehennie ludzkiej na Sybirze mo¿e napisaæ
ca³¹ prawdê tylko wiadek naoczny),
a w domu co dnia modlono siê o zdrowy
powrót ojca.
Dokoñczenie
w nastêpnym numerze
* Tak napisano w zachowanym nekrologu.
** Dowodem nekrolog w jêzykach niemieckim
i rumuñskim.
*** Emil Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, s. 184.
**** Pozwalano na 8-kilogramow¹ paczkê dwa
razy na miesi¹c. Wysy³ano salami, s³oninê,
smalec, cebulê, czosnek, tran, makarony, topione mas³o, cukier, ry¿, m¹kê, mleko w proszku, kakao, czekoladê, mielone orzechy z cukrem, mas³em i mlekiem, miód, oczyszczone
orzechy, suszone liwki.

S£OWO OD REDAKCJI
dokoñczenie z II s. ok³adki

Osobnym tematem s¹ czasopisma kresowe, z Rocznikiem Lwowskim J. Wasylkowskiego na czele. Nie mo¿na pomin¹æ edycji i wznowieñ starszych pamiêtników oraz albumów
fotograficznych.

3.

Kto wiêc zapyta: Skoro tak szerokie grono naukowców zespo³owo i indywidualnie prowadzi tematy kresowe, jaki mia³by byæ cel powo³ywania ca³ego instytutu? A wymienilimy wszak g³ównie te, które interesuj¹ siê Ma³opolsk¹ Wschodni¹, gdy równoczenie istniej¹ dalsze, których obszarami zainteresowania s¹ inne jeszcze ziemie zwi¹zane z Polsk¹ miêdzywojenn¹ (z Wileñszczyzn¹ na czele) oraz Rzecz¹pospolit¹ przedrozbiorow¹.
Odpowiedzi jest kilka. Pierwsza: to, co wymienilimy, to kropla w morzu problematyki
historyczno-kulturowej, realizowanej dla innych czêci dawnej Polski. Mimo wysi³ków wiele tematów pozostaje nietkniêtych (albo traktowanych wycinkowo), i to w³anie  te b i a ³ e
p l a m y  daj¹ okazjê do przemilczeñ b¹d zafa³szowañ (nie wy³¹czaj¹c zwyk³ej ignorancji). Wystarczy wzi¹æ do r¹k przewodniki turystyczne produkowane poza naszym krajem
(tak¿e po polsku). I niech nikt nie mówi, ¿e tak¿e nasze opracowania mog¹ byæ nie w pe³ni
prawdziwe  tylko w odwrotn¹ stronê. Otó¿ nie ma niczego takiego  przeciwnie, mo¿emy
mieæ nawet pretensje do niektórych krajowych autorów i wydawnictw, ¿e zbyt daleko
posuwaj¹ siê w poprawnoci politycznej, nie dysponuj¹c ani odpowiedni¹ wiedz¹, ani
wyczuciem (wcale nie pos¹dzaj¹c o z³e intencje). Sk¹d jednak maj¹ mieæ pe³n¹ wiedzê
i wyczucie, skoro kresowa literatura jest ci¹gle skromna, a ta, która powsta³a, dotyczy
raczej problemów wycinkowych. Czy mo¿na znaleæ co  poza przyczynkami w czasopismach  na temat prapolskich Lêdzian, o nap³ywie ludnoci ruskiej i permanentnej
rutenizacji ludnoci polskiej** i wo³oskiej, o demografii i ¿yciu spo³eczno-narodowym polskiego ludu w czasach przedrozbiorowych, nawet o polskim folklorze? O ujêciach ca³ociowych prezentuj¹cych p r a w d ê na razie nie ma mowy.
Od strony poda¿y literatury naukowej o Kresach na u¿ytek ludzi zainteresowanych nie
tylko profesjonalnie: popatrzmy na pó³ki w ksiêgarniach typu naukowego (przyk³adem
Ksiêgarnia im. B. Prusa na Krakowskim Przedmieciu w Warszawie). Jaki procent tytu³ów
dotyczy Kresów? Ile monografii historycznych miast***? Czy w ogóle mo¿na znaleæ bibliografiê literatury wydanej i inwentaryzacjê niewydanej, obecnej w archiwach? Dla czasów wspó³czesnych: czy podjêto studia nad dzia³alnoci¹ organizacji kresowych po obu
stronach granic? To tylko przyk³ady.
Odpowied druga: zainteresowanie Kresami stanowi w dzisiejszej sytuacji ca³kowicie
osobisty problem odnonych naukowców, a powodów mo¿e byæ kilka  od korzeni kresowych poczynaj¹c. Jednak czas biegnie, ich uczniowie i nastêpcy nie musz¹ siê ju¿ czuæ
zwi¹zani na zawsze z problematyk¹ kresow¹. Ich wiedza  a jeszcze bardziej w y c z u c i e
 w tym zakresie bêd¹ mia³y tendencjê zni¿kow¹, a nie zwy¿kow¹, inaczej byæ nie mo¿e.
Bezinteresownych entuzjastów bêdzie coraz mniej, to nieuchronne.
Odpowied trzecia: z wymienionych wzglêdów naukowcy uprawiaj¹cy problematykê
kresow¹ nie stanowi¹ rodowiska profesjonalnego, s¹ o s o b n i. Nie istnieje ¿adna platforma, na której mog³oby dochodziæ do profesjonalnych kontaktów (poza ca³kiem prywatnymi), dyskusji, wspó³pracy, skoordynowanych dzia³añ, nie tylko badawczych. W efekcie
osi¹gniêcia badawcze jakby zawisaj¹ w pró¿ni, bo nie wykorzystuj¹c rezultatów równoleg³ych badañ, nie posuwaj¹ ani o krok c a ³ o k s z t a ³ t u dzisiejszej wiedzy o Kresach****,
nie umo¿liwiaj¹ wprowadzenia w obieg tych rezultatów do kanonu literatury naukowej,
podrêczników szkolnych itd. Dokonaæ tego mo¿e tylko instytucja o uznanej pozycji i autorytecie.

4.

Rozwi¹zywanie wymienionych problemów mo¿e u³atwiæ, albo wrêcz umo¿liwiæ,
odpowiedni instytut, tak jak to siê dzieje w licznych dziedzinach ¿ycia naukowego. Instytut
buduje w³asny potencja³ i dowiadczenie, a poza w³asnym zespo³em naukowym nawi¹zuje
kontakty z ludmi i rodowiskami o podobnych zainteresowaniach. Organizuje kontakty
i wspó³pracê, dorabia siê autorytetu, ten za pozwala na zabieranie g³osu i dzia³ania n a
w i e l u p o l a c h.
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Wedle inicjatywy krakowskiej, popartej przez licznych przedstawicieli polskiej kultury,
by³by to Instytut Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich, obejmuj¹cy
ca³okszta³t problematyki kresowej tak w sensie merytorycznym, jak i geograficznym. Przygotowano obszerny program, okrelaj¹cy zadania Instytutu, jego strukturê, przyk³adow¹
tematykê badawcz¹, uwzglêdniaj¹c¹ wagê, rozleg³oæ i ró¿norodnoæ problematyki. Inicjatorzy doszli do przekonania, ¿e najkorzystniejsze by³oby oparcie Instytutu o potencja³
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, zyskuj¹c wstêpn¹ zgodê jego Dyrektora. Oczekuje siê jednak na zakoñczenie budowy obiektu, w którym znajdzie pomieszczenie kilka instytucji ossoliñskich, w tym omawiany Instytut.
* * *
W poprzednim numerze (CL 4/06, S³owo od Redakcji) poinformowalimy  a tu tylko
przypominamy  ¿e ostatnio zaczê³a w Warszawie dzia³aæ (?) instytucja pod nazw¹ Instytut Kresowy. Donosi³y o tym parokrotnie z koñcem ub. roku tylko warszawskie dodatki do
Rzeczypospolitej i Gazety Wyborczej, co oznacza³oby, ¿e chodzi o inicjatywê lokaln¹,
a nie ogólnopolsk¹. W pierwszym przeczytalimy:
[...] Instytut ma gromadziæ dokumenty, badaæ historiê i kulturê Kresów Wschodnich
oraz upowszechniaæ wiedzê o polskich repatriantach. I dalej: Planuje zbiórkê pami¹tek
kresowych i wydanie biuletynu. [...] W dalszej perspektywie  utworzenie multimedialnego
muzeum  na wzór Muzeum Powstania Warszawskiego. [...]
Inicjatywie przyklaskuj¹ organizacje kresowe.  Ten instytut ma s³u¿yæ zachowaniu
pamiêci o wielkim dziedzictwie kultury kresowej [Tomir So³tan, szef Federacji Organizacji
Kresowych]. Kto ma polskie serce, poprze ten projekt [Czes³aw Cywiñski, szef wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK].
A wiêc piêkne s³owa, choæ enigmatyczne, na razie ma³o treci. By³a i taka wypowied:
Chcia³bym, zeby nie skoñczy³o siê tylko na pracy naukowej. Instytut powinien ¿yæ! Widaæ
nauka w ¿yciu przeszkadza, wiêc autora tych s³ów nie wymieniamy (...wstydu oszczêd!).
Na merytorycznych twórców IK powo³ano Roberta Wyszyñskiego, socjologa z UW
(który dot¹d zajmowa³ siê podobno deportowanymi), i Urszulê Majewsk¹, doktorantkê
w zakresie prawos³awia (!). Jaki jest wiêc ich baga¿ wiedzy o Kresach, o wielowiekowych
dziejach tej ziemi? Ci¹gle brak mocnego fundamentu, przynale¿nego samej idei instytutu.
Trzeba zaczynaæ od zera... A mo¿e to niepotrzebny baga¿, skoro wród tematyki wymienia
siê problemy popularne czy popularnonaukowe, wiêc  j a k n a i n s t y t u t  raczej
marginalne? A mo¿e pod s³owem instytut rozumie siê co ca³kiem innego? To s³owo  jak
wiele innych  te¿ bywa nadu¿ywane...
Dodajmy ¿e w GW zauwa¿ono, i¿ pomys³ jest szczytny, ale nale¿y siê skupiæ na
budowie mostów i dróg, bo to zaniedba³a rz¹dz¹ca miastem przez ostatnie cztery lata
ekipa PiS...
* * *
Reasumuj¹c, nie jestemy pewni, czy proponowana w Warszawie instytucja (koniecznie instytut?) odpowiada oczekiwaniom. Nie znamy jeszcze programu i nie wiemy, kto go
bêdzie uk³ada³. Kto dokona okrelenia preferencji wród wielu mo¿liwych dróg dzia³alnoci, kto je bêdzie realizowa³? Jaki bêdzie potencja³ profesjonalny i intelektualny przysz³ych
pracowników naukowych? Uczulamy na kwestiê postawy przysz³ej kadry  tego tematu
nie bêdziemy rozwijaæ w tym miejscu. Sapienti sat.
Nam jednak bli¿ej do Wroc³awia.
*

Omawiana parokrotnie na ³amach CL idea powo³ania Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii
i Kultury Kresów Wschodnich, ostatnio  S³owo od Redakcji w CL 4/06.
** Ani s³owa o tym w nowo wydanym tomie Dzieje Kresów (Kraków 2006?). O stosunku ilociowym
napisano jedynie w odniesieniu do pocz¹tku XIX w.: Rusinów 60%, Polaków mniej ni¿ 30%. To jest
informacja niepe³na, nieuwzglêdniaj¹ca rutenizacji, wynik³a g³ównie z braku kocio³ów rzymskokatolickich.
*** Np. dla Ma³opolski Wschodniej 56, wobec zapotrzebowania dla miast historycznych i pewnej
liczby wsi  oko³o stu.
**** Przyk³adem wymieniona wy¿ej ksi¹¿ka.
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Poprzednie listy znalaz³y siê w numerach: 4/98, 1/2000, 4/2000, 4/01, 1/03, 1/04, 4/04, 4/05.
Lista zawiera nazwiska osób, których dane biograficzne znalaz³y siê w artyku³ach i notkach.
T³ustym drukiem wyró¿niono nazwiska osób, o których napisano ca³e a r t y k u ³ y (w tym Sylwetki
i wywiady), a drukiem zwyk³ym n o t k i biograficzne i okazjonalne wzmianki (tak¿e w przypisach do
artyku³ów  o ile zawieraj¹ dane biograficzne).
Antoniewicz-Bo³oz Karol, ks.
Berg Irena
Breit Henryk
Bruchnalski Wilhelm
Brydziñski Wojciech
Bry³a Stefan
Buczkowski Leopold
Czarnik Oskar Stanis³aw
Czartoryska Helena
Domaszewicz Aleksander
Dublewicz Józef Ignacy
Fastnacht Janina
Fedorowicz Ewa
Habela Jerzy
Hawling Les³aw
Gluziñski Tomasz
Górski Kazimierz
Graniczka Mariusz
Grodziska Karolina
Jab³onowski Ludwik
Jasicka Irena
Jopek Stanis³aw
Kilar Wojciech
Klimczak W³adys³aw
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3/06
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1/06
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4/06
2/06
2/06
4/06
3/06
3/06
4/06
4/06
3/06
4/06
4/06
1/06

Kostuch Bo¿ena
Krajewski Józef
Kratochwil Maria Antonina, s.
Krzemieñ Romana
Madeyski Jerzy
Majchrzycka Wanda
Mazanowska Wanda
Mazanowski Józef Marian
Micha³owska Alicja
Nikodemowicz Eugeniusz
Olszewski Andrzej
Pawlikowska Aniela
Piwowarska Anna
Romanówna Janina
Riedl, rodzina
Stoja³owski Stanis³aw, ks.
Teisseyre Roman
Teisseyre, rodzina
Ujejski Kornel
Wêgier-Maksymowicz Kryst.
Wêgrzynowski Les³aw
Winowska Janina
¯o³nierzowa Helena

1/06
3/06
1/06
3/06
1/06
3/06
4/06
4/06
4/06
4/06
1/06
1/06
2/06
3/06
1/06
2/06
2/06
2/06
4/06
1/06
2/06
4/06
2/06
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