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REDAKCJI
OD
S£OWO

Dla pamiêci
Ten numer, ju¿ drugi S  specjalny (czy nadzwyczajny)  powiêcamy w wiêkszoci
II wojnie wiatowej. Moment stosowny, bo to okr¹g³a rocznica, ju¿ szeædziesi¹ta. 60 lat
od tamtego 1 wrzenia i od tamtego 17 wrzenia. 60 lat temu wywróci³ siê stary wiat,
choæ wtedy ma³o kto zdawa³ sobie z tego sprawê, nie tylko w Polsce. Ale kiedy siê narodzi³
nowy? Upad³y z³owrogie imperia, na szczêcie krótkotrwa³e (w skali historii, bo w skali
¿ycia ludzkiego a¿ nadto d³ugotrwa³e), lecz skutki pozosta³y. Druga wojna, wszechogarniaj¹ca, tylko z pozoru pozostawi³a kilka miejsc na wiecie w spokoju. Po latach i tam
dotar³y (i dalej docieraj¹) jej odpryski, czasem spónione o lat paredziesi¹t, i jakby
niezale¿ne. Po dziesiêcioleciach to tu, to tam kwestionuje siê porz¹dek, jaki zafundowali
wiatu mêdrcy wszech czasów na pewnym s³onecznym pó³wyspie na krañcu Europy.
Najpierw wiêc by³a Korea, potem Wietnam. Arabowie contra Izrael, czy odwrotnie. Postkolonialne rzezie w Afryce. Rozpad Zwi¹zku Sowieckiego. Czeczenia. Ju¿ dwa razy da³a
o sobie znaæ b. Jugos³awia, a ostatnio zg³osi³ siê Timor. Kto nastêpny? Pax anglo-americano-russica nie okaza³a siê trwa³a. Nowy wiat siê jeszcze nie narodzi³.
Ale wracaj¹c do bie¿¹cego numeru: staramy siê na tê straszn¹ wojnê, na rozmaite
jej przejawy  zwi¹zane g³ównie ze Lwowem i Ma³opolsk¹ Wschodni¹, a tak¿e z Krakowem  spojrzeæ z kilku stron. Czytamy wiêc dramatyczny  ostatni  rozkaz dowódcy
obrony Lwowa do swoich ¿o³nierzy. Oczami innego wysokiego oficera, a tak¿e oczami
m³odej kobiety patrzymy na Lwów okupowany. Poznajemy tragiczny los ostatniego przedwojennego prezydenta Krakowa, który  spe³niwszy obowi¹zek  ginie. Z drugiej strony
mog¹ nas zabawiæ perypetie hardego ch³opaka z bolszewikami  po tylu dziesi¹tkach
lat staæ nas na taki luz, tym bardziej ¿e skoñczy³o siê szczêliwie. Mniej zabawna by³a
wywózka do Kazachstanu, prze¿ywana przez dziewczynkê, która musi szybko dojrzeæ do
nowych, nienormalnych warunków. W tamte azjatyckie strony trafi³ te¿ wspomniany wy¿szy oficer, by  na przekór sowieckiemu wymiarowi sprawiedliwoci  wspó³tworzyæ
polsk¹ armiê. Tê armiê, która bêdzie zdobywaæ Monte Cassino  rozmawiamy o tym z jej
kapelanem.
M³oda dziewczyna ¿egna Lwów. Czy na pewno na zawsze? Czterej bracia z Kamionki
Strumi³owej buduj¹ po wojnie swoje nowe ¿ycie za oceanem. Ich urodzone tam dzieci
przyje¿d¿aj¹ do Polski.
Wychodzimy te¿ poza cis³e ramy II wojny. Najpierw wstecz: czytamy o szko³ach
kadetów II RP i o U³anach Jaz³owieckich. Jedni i drudzy zapisz¹ piêkne karty w tej wojnie.
I o kilkadziesi¹t lat wprzód: wspominamy tego, który pierwszy omieli³ siê broniæ Obroñców I i II wojny. Dzi ma wspania³ych nastêpców  czy przypuszcza³, ¿e po kilku latach
pod pewnymi wzglêdami im mo¿e byæ jeszcze trudniej ni¿ Jemu?
Nie zapomnielimy o profesorach lwowskich, zamordowanych na Wulce. Ale za parê
miesiêcy przypada 60. rocznica tej zbrodni, wiêc wtedy do tego wrócimy.
Ksi¹¿ki, które w tym numerze omawiamy (strasznie ich du¿o, ale to dobrze, prawda?)
te¿ dotycz¹ walk, wojen, obron. Warto o nich przynajmniej wiedzieæ, jeli nie da siê
wszystkich przeczytaæ. A szkoda!
Za to nasz s³ownik odbiega od g³ównego tematu. Powiêcilimy go samemu Lwowowi. Ale poniewa¿ zamieszczenie ca³ej geografii i historii miasta by³oby raczej na
naszych skromnych ³amach trudne (!), podajemy tylko krótki zarys jego rozwoju i ustroju.
Omawiamy te¿ kilka lwowskich dzielnic i ciekawych fragmentów dawnego miasta. W nastêpnym numerze uzupe³nimy tê seriê lwowskich i podlwowskich hase³.
Z pozdrowieniami
Redakcja

FELIETON O WOJNIE

9

ojna. We wszystkich opracowaniach historycznych czytamy o wojnie jako o zabiegach
dyplomatycznych, ruchach wojsk, zakulisowych naradach, uk³adach takich i siakich, i jeszcze
o genera³ach, dowódcach i o wszystkich mo¿liwociach zwyciêstw i klêsk. A dla nas? Dla ludzi
naszego pokolenia? Szeædziesi¹t lat temu zamiast iæ do szko³y, poszlimy na wojnê. Ile
mielimy wtedy lat? Tak mniej wiêcej miêdzy pocz¹tkiem ¿ycia, a  co najwy¿ej  15-16. Nasz¹
szko³¹ sta³y siê nocne ucieczki, samoloty, z których do nas strzelano, przemarsze wojsk, przed
którymi trzeba by³o uciekaæ. Doroli okazali siê równie bezradni, jak my  dzieci, a mo¿e jeszcze
bardziej. Bo ich bezradnoæ wobec katastrofy by³a wiadoma.
Pierwszym zabitym z karabinu maszynowego z samolotu, którego zobaczy³am, by³ ch³op
orz¹cy pole. A potem? Spalone wsie, bez³adna ucieczka. W rowach porzucone wozy i samochody, i baga¿e, których ju¿ nie da³o siê unieæ. I potem ten dzieñ, który przypieczêtowa³ ostatecznie
klêskê, kiedy na drogach pojawi³y siê czo³gi z czerwonymi gwiazdami, i ju¿ nawet nie by³o gdzie
i po co uciekaæ. Ten nó¿ w plecy to by³ nó¿ wbity w plecy ka¿dego z nas. Nagle, gdziekolwiek
bymy siê znaleli, czyha³y na nas wywózki i obozy koncentracyjne, a nadzieja na powrót do
normalnoci coraz bardziej oddala³a siê i blad³a. Gdzie tam na frontach toczy³y siê bitwy,
ale nasz los zosta³ okrelony poza polami bitew.
Mo¿e dlatego przechowujemy w pamiêci, jak najdro¿szy skarb, parê lat dzieciñstwa.
A wspomnieñ nikt nam przecie¿ zabraæ nie mo¿e.
Barbara Cza³czyñska

A pel Pisarki
Przygotowujê biografiê poety Zbigniewa Herberta. Poszukujê osób, które go
zna³y, zw³aszcza ze Lwowa i z Krakowa lat
powojennych (19441948), a tak¿e wszelkich zwi¹zanych z Nim wiadectw (dokumentów, fotografii, listów). Wiadomoci
proszê kierowaæ na adres:
Joanna Siedlecka
01-678 Warszawa
ul. E. Stachury 3
tel. (022) 833 84 02

Pomnik Pomordowanych na Wschodzie, Warszawa
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KLEMENS RUDNICKI

en. Klemens Rudnicki (jeszcze
jako pu³kownik; patrz notka biograficzna na koñcu) po zakoñczeniu dzia³añ wojennych we wrzeniu 1939 r.
znalaz³ siê w niemieckiej niewoli pod Warszaw¹, uciek³ z niej jednak, by podj¹æ
próbê przejcia przez Wêgry do Francji,
do tworz¹cego siê nowego wojska pol-

skiego. Pierwszym etapem mia³ byæ
Lwów, do którego przedosta³ siê przez
zielon¹ granicê. Rachuby jednak okaza³y siê fa³szywe  na zachód dosta³ siê
dopiero po kilku latach. Po drodze bêdzie
sowieckie wiêzienie i ³agier...
Oto fragment wspomnieñ gen. Rudnickiego* z krótkiego pobytu we Lwowie.

WE LWOWIE I PO SOWIECKIEJ STRONIE
Jest wprost nie do wiary, jak mo¿na
wygl¹d miasta w ci¹gu pó³tora miesi¹ca
zupe³nie odmieniæ. To ju¿ nie pogodny,
piêkny, zachodni Lwów, ale co, przeciwko czemu wszystko siê w cz³owieku burzy.
Niby ten sam, zniszczeñ wojennych ¿adnych, a jednak inny  Azja. Na ulicach
i gmachach ogromne transparenty z has³ami propagandowymi w rodzaju: Proletariusze wszystkich krajów, ³¹czcie siê itp.
Ogromne portrety Lenina i Stalina umiechaj¹ siê do przechodniów, g³oniki bez
przerwy rycz¹ muzyk¹ lub przemówieniami. Na Wa³ach Hetmañskich obok
Sobieskiego stan¹³ ogromny pomnik 

gloryfikacja Zwi¹zku Radzieckiego  z drzewa oklejonego betonem.
Wród tego zgie³ku i brudu kr¹¿¹  po
tzw. Corsie  t³umy publicznoci, której wygl¹d jest jednak zupe³nie inny ani¿eli dawniej. To nie jest nawet jakie przesuniêcie
a¿ na Akademick¹ spacerowiczów, którzy
przedtem siêgali co najwy¿ej do pasa¿u
Mikolasza, ale wygl¹da to na najazd na plac
Mariacki i okolicê zupe³nie obcych ludzi.
Jakie typy aktywistów przewa¿nie o rysach semickich, pozuj¹cych ubiorem na prawomylnych komunistów lub niebieskich
ptaków, przemieszane z ¿o³nierzami sowieckimi  kr¹¿¹ i handluj¹ na ka¿dym rogu,
sam za Pasa¿ Mikolasza to jedno targowi-
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sko. Mo¿na tam wszystko kupiæ i sprzedaæ.
Zegarki, u¿ywane ubrania, bieliznê obuwie,
wódkê i inne cenne i nie znane w takiej iloci przedmioty dla ludzi sowieckich. Kupcami g³ównie s¹ oficerowie i ¿o³nierze sowieccy, a porednikami i sprzedaj¹cymi przygodni handlarze lub mêty lwowskie. Sowieci
kupuj¹ wszystko, od damskiej bielizny i innych czêci garderoby, a¿ po ³y¿ki, widelce
czy latarki elektryczne. Najwiêkszym popytem ciesz¹ siê zegarki, a jeli który ma wskazówki wiec¹ce, a do tego czarn¹ tarczê 
p³ac¹ ka¿d¹ cenê. Sprzeda¿ takiego zegarka nie jest jednak prost¹ operacj¹. Amator
na kupno wyci¹ga z kieszeni nó¿, otwiera
wieko i ¿¹da pokazania kamieni. Sprzedaj¹cy zapewnia go, ¿e jest ich co najmniej
piêtnacie (musi byæ koniecznie nie mniej,
kupuj¹cy udaje znawcê), przy czym obydwaj licz¹ z ca³¹ powag¹ to, czego nie widaæ. W wypadku w¹tpliwym wo³a siê wiadków  sprzedaj¹cy ma pomocników,
a kupuj¹cy wzywa kolegów-krasnoarmiejców. Tworzy siê grupa, zegarek idzie coraz
to pod inny nó¿ i pod inne ucho, a w wypadku w¹tpliwym rozstrzyga owiadczenie
sprzedawcy, ¿e zegarek jest marki Suma
(Cyma), jak to siê czyta po rosyjsku.
To wszystkich zadowala i transakcja za³atwiona.
Obok tego Lwowa wschodniego jest
i inny, dawny, ale g³êboko schowany, dr¿¹cy
i ciniêty w dawnych mieszkaniach, do
których sprowadzaj¹ siê bolszewicy, czêsto
z rodzinami, jako sublokatorzy bezp³atni.
Wszystko to idzie niby grzecznie i po dobrej
woli, ale jest prawie nie do zniesienia.
Nikt siê jeszcze nie orientuje, czym to
grozi, i wydaje siê raczej dziecinnie naiwne
i ma³o niebezpieczne. Panuje ogólne przekonanie, i¿ co tak g³upiego i niezaradnego, jakimi przedstawiaj¹ siê bolszewicy i ich
w³adze, nie mo¿e trwaæ d³ugo i samo przez
siê wywróci siê. Nawet to, ¿e od czasu do
czasu kto ze znajomych zostaje aresztowany i znika za murami wiêzienia  nikogo
za bardzo nie przera¿a. Aresztowania wydaj¹ siê byæ zupe³nie przypadkowe, a nawet zrozumia³e w tak ogólnym ba³aganie.
Wiadomoci od uwiêzionych wprawdzie nie
ma, ale ogólnie kr¹¿¹ pog³oski, ¿e powodzi siê im dobrze i nied³ugo bêd¹ wypuszczeni, trzeba tylko sprawdziæ, a to musi
przecie¿ potrwaæ.

Ca³y Lwów jest na ogó³ zaskoczony zetkniêciem siê z bolszewikami. Wyobra¿ali
ich sobie jako strasznych mcicieli gnêbionego proletariatu. Spodziewano siê
mordów i grabie¿y brutalnej, torturowania
inteligencji lub innych objawów rewolucji
1917 roku.
Zamiast tego jest inwazja naiwnych
Azjatów, których mo¿na nawet bezkarnie
zwymylaæ, na pierwszy rzut oka niegronych i g³upich, i niezaradnych. Nawet w³adze s¹ mieszne i poza wprowadzeniem
niezwyk³ego wprost nieporz¹dku we wszystkie dziedziny  nikt powa¿nie nie chce tego
wzi¹æ. Ma³o kto domyla³ siê w tym wszystkim strasznego systemu, który powoli i skutecznie zmieni ¿ycie w koszmar.
Odbywaj¹ siê w³anie wybory, które maj¹
zadokumentowaæ wolê mieszkañców Zapadnoj Ukrainy entuzjastycznego przy³¹czenia siê do Zwi¹zku Radzieckiego. Wybory s¹
na papierze tajne, faktycznie s¹ jednak jawne, i jest i tak tylko jedna lista, na któr¹ siê
g³osuje, wiêc po co ta komedia. Oczywicie
jeszcze jeden objaw dziecinady  rozumuj¹
ludzie  i tak to niewa¿ne. Id¹ wiêc g³osowaæ
dla wiêtego spokoju, a¿eby niepotrzebnie
nie dra¿niæ  tyle jest ju¿ donosicieli na
wszystkie strony, ¿e nie wiadomo, kogo siê
strzec, a kto jest pewny. Nawet Ukraiñcy s¹
zdezorientowani. Przyjecha³ z Kijowa Chruszczow i Kornijczuk, odbywaj¹ siê wielkie mitingi ukraiñskie, obchodzi siê uroczycie przy³¹czenie ziem zachodnich do macierzy, ale
w rzeczywistoci wygl¹da to ca³kiem inaczej,
ani¿eli siê tego spodziewali. Ukraina jest
tylko na papierze, a naprawdê to ju¿ Rosja
i k³amliwe wiernopoddañcze odezwy ludu
Zapadnoj Ukrainy do ojca rodziny narodów
sowieckich  Stalina.
W Goñcu Lwowskim, jedynej gazecie
polskiej wychodz¹cej we Lwowie, donosz¹
o w³anie co odbytym posiedzeniu polskich
profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza,
na którym jednomylnie uchwalono wys³aæ
ho³downicz¹ depeszê do Stalina. Depesza
ma treæ odra¿aj¹c¹ swoim p³aszczeniem
siê wschodnim. Podpisani s¹ wszyscy prawie profesorowie. Spotykam dwóch z nich,
H. i Longchampsa. Jak¿e¿ moglicie co
takiego podpisaæ?  pytam. O zebraniu
i o depeszy, i o tym, ¿emy j¹ podpisali, dowiedzielimy siê tak¿e z gazety  brzmia³a
ich odpowied. S¹ zreszt¹ bezbronni. Nie
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ma jak i gdzie sprostowaæ. Czy zreszt¹ w ogóle warto. Przecie¿ to wszystko takie g³upie
i naiwne, ¿e siê szybko samo sob¹ zabije.
Takie mniej wiêcej jest ogólne nastawienie: byle wytrzymaæ  jako tako  do
wiosny, a sen ten minie. To siê, logicznie
rozumuj¹c, ostaæ na d³u¿szy czas nie mo¿e.
W miecie jest wielu naszych wojskowych, czêciowo takich, którzy uniknêli oficjalnego wziêcia do niewoli przez bolszewików, a czêciowo przyby³ych spod niemieckiej okupacji, a¿eby têdy iæ do Rumunii czy na Wêgry.
S¹ tacy, którzy ju¿ byli w Skolem lub
Zaleszczykach i, z³apani na granicy, przesiedzieli siê po kilka dni w wiêzieniu granicznym. Potem ich wypuszczono na wolnoæ i wrócili. Bêd¹ próbowaæ powtórnie
lub wracaæ na stronê niemieck¹. ¯adnej
organizacji, która by im pomog³a, nie ma
jeszcze. Jakie zaledwie dorywcze kontakty i pomoce, g³ównie ze strony kolejarzy.
W szpitalach jest trochê naszych rannych. Miêdzy nimi gen. Anders, który jest
na wyj¹tkowych prawach, bardzo honorowany przez bolszewików i pod opiek¹ dobrych polskich lekarzy.
Chcê go odwiedziæ, a¿eby opowiedzieæ
mu o stosunkach na zachodzie, ale dostajê wiadomoæ z jego otoczenia, a¿ebym
tego raczej nie robi³. Poza tym dowiadujê
siê, i¿ 4 grudnia ma byæ odstawiony poci¹giem do Przemyla i oddany na niemieck¹
stronê, tak jak tego sobie ¿yczy. Tam go
wiêc znajdê po powrocie. Wiadomoæ ta
cieszy mnie niepomiernie, gdy¿ osoba jego
i nazwisko wydaj¹ mi siê najodpowiedniejsze, a¿eby skupiæ wysi³ki wszystkich
bocz¹cych siê na siebie entuzjastów
Poza tym  tu i tam  spotykam ludzi
czynnych, którzy widz¹ potrzebê utworzenia
jakiej organizacji. Czynnym jest g³ównie
pu³kownik D¹browski, ale wszystko to jest
w zal¹¿ku i nosi ca³kiem inny charakter ni¿
po stronie niemieckiej.
Tote¿ wydaje mi siê, i¿ niwiele wiêcej
potrafiê tu zobaczyæ. Obraz, który ujrza³em,
daje mi doæ ogólny, ale wystarczaj¹cy pogl¹d na to, co siê dzieje. Postanowi³em wracaæ. Najpierw jednak sprowadzam z Trembowli jednego z moich podoficerów,
wachm. P., który to wówczas z Warszawy
poszed³ z grup¹ u³anów na wschód i dotar³
wraz z innymi do rodzin do Trembowli.
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Opowiada, i¿ wszyscy szczêliwie dobrnêli do domów. Rodziny z koszar powyrzucane, przenios³y siê do miasta. Podoficerowie nie s¹ specjalnie szykanowani i radz¹ sobie, jak mog¹, czêæ z nich ju¿ posz³a
do Rumunii, inni pozostali. ¯ony oficerów
czuj¹ siê znacznie gorzej. Poborowska rozpacza po mê¿u. Moja ¿ona musia³a wprost
uciekaæ skrycie z jedn¹ z córek i ju¿ jest we
Lwowie, grozi³o jej aresztowanie jako ¿onie
samego pu³kownika. Gdy j¹ zreszt¹ we
Lwowie odnalaz³em, opowiada³a mi, ¿e
spotka³a siê ze wszystkich stron z ogromn¹
pomoc¹ w u³atwieniu jej ucieczki, zarówno
ze strony podoficerów, jak i kolejarzy.
Opowiedzia³em wachmistrzowi o losach
tych, którzy poszli do obozów niemieckich,
i poleci³em opiece podoficerów ¿ony oficerskie, które innej opieki teraz mieæ nie mog¹.
Macie pomagaæ sobie wzajemnie, jak jedna rodzina, i wierzyæ mocno, ¿e zmiana
nast¹pi...  koñczy³em.
Potem, po naradzie z moj¹ ¿on¹, postanowi³em jeszcze skoczyæ do Jaz³owca,
a¿eby odwiedziæ dwie starsze córki, które
wojna zasta³a w klasztorze pod opiek¹
zakonnic. Chcia³em siê zorientowaæ, czy
im co grozi bezporednio i czy ich przypadkiem stamt¹d nie zabraæ do matki.
Do Buczacza dobi³em bez trudnoci kolej¹ przez Stanis³awów. Poci¹g przyby³ na
stacjê jeszcze przed witem, co by³o mi na
rêkê, gdy¿ mog³em od razu naj¹æ fiakra

do Jaz³owca (oko³o 20 km). Nie chcia³em
ryzykowaæ krêcenia siê po Buczaczu za
dnia, gdy¿ tak niedawno jeszcze  15 sierpnia  wyg³asza³em tam, z balkonu Magistratu, gor¹ce przemówienie do ludnoci
w wiêto ¯o³nierza. Wola³em znikn¹æ od
razu niespostrze¿enie.
W Jaz³owcu, w owym szarym gontem
krytym bastionie kap³anek rycerskiego
ducha  radoæ niesamowita. Wszelkie
przepisy o klauzurze zosta³y zawieszone
i otoczony zakonnicami musia³em im opowiadaæ o wszystkim, co zasz³o, o Warszawie, o wojnie, o nastrojach, a przede wszystkim o pu³ku i niedzielach jaz³owieckich.
Zastanawia³a mnie ich pogoda, wiara
silna w dobry obrót sprawy i troska nie
o siebie, ale o polsk¹ sprawê. Ze miechem opowiada³y mi o inspekcjach bolszewickich w klasztorze i zapowiedziach
likwidacji oraz o oporze ca³ej ludnoci
Jaz³owca i okolicy, bez wzglêdu na wyznanie, staj¹cej w ich obronie wobec zakusów
w³adz nowych. Zaufa³em im i pozostawi³em im dzieci.
Gdy zmrok zapad³, odprowadzi³a mnie
siostra Laureta, ta sama, która mówi³a, ¿e
huk musi byæ, do bocznej furty klasztornej, któr¹ mia³em siê wymkn¹æ niepostrze¿enie. Szlimy wiêc kru¿gankami we czwórkê, moje dwie ma³e, uczepione do boku,
ona i ja. W pewnej chwili siostra Laureta
schyli³a siê ku mnie.
Panie pu³kowniku, muszê panu co
powiedzieæ, o co siê zapytaæ, ale to straszna tajemnica, dzieci nie mog¹ tego s³yszeæ.
Doskonale  mylê  teraz wreszcie
zejdziemy na ziemiê Zapewne jakie w¹tpliwoci o losy klasztoru i przysz³oæ w³asn¹. A jednak ta pogoda beztroska by³a
tylko mask¹, która kryje biedne i osaczone kobiety.
Zaci¹gnê³a mnie do jakiej pustej celi
i prawie szeptem pyta³a: Czy to prawda
jest, ¿e Rydz mig³y i Beck zdradzili Polskê, ¿e wokó³ was wszystkich by³y tylko
zdrady i zdrady. Mo¿e to byæ?
Czy nic siostra innego nie ma mi do
zwierzenia?  pyta³em. Ale¿ naturalnie, ¿e
nie  patrzy³a swymi, jak jej szkaplerz na
habicie, b³êkitnymi oczyma  to jest przecie¿ dla nas najwa¿niejsza wiadomoæ.
A gdy j¹ uspokoi³em, to jakby kamieñ
spad³ z serca  powesela³a.

Dziwny ten klasztor na tatarskim szlaku! [...]
Gdy w Zwi¹zku Sowieckim zaczê³y siê
tworzyæ Polskie Si³y Zbrojne, p³k Rudnicki
zosta³ zwolniony z ³agru i przydzielony
przez gen. Andersa do 6. Dywizji Piechoty,
tworz¹cej siê w rejonie Samarkandy w Uzbekistanie. Oto drugi fragment wspomnieñ
póniejszego genera³a, z 1942 r.
K£OPOTY POLITYCZNE
By³o zrozumia³e, i¿ w dywizji tkwi³ specjalny sentyment do Lwowa. Nie tylko Tokarzewski i ja bylimy silnie zwi¹zani z tym
miastem, ale równie¿ ogromny procent
oficerów i szeregowych pochodzi³o z Ma³opolski Wschodniej i Lwów z jego tradycj¹
semper fidelis by³ dla nas drogi. Powsta³
nawet osobny oddzia³  batalion dzieci
lwowskich, z³o¿ony z samych lwowiaków,
który specjalnie podkrela³ tradycje polskiego Lwowa.
Nastawienie to nie podoba³o siê naszym gospodarzom sowieckim. Najpierw
delikatnie zwracali nam uwagê, i¿ jest ono
nie na miejscu. Rozumiej¹ wprawdzie przywi¹zanie dzielnicowe ¿o³nierzy, ale najlepiej by³oby, gdybymy skierowali nasze
afekty do jakiego innego miasta, niew¹tpliwie polskiego, a nie do Lwowa, który
zosta³ ju¿ wcielony do Sowieckiej Ukrainy
w 1939 roku itp. T³umaczenie, i¿ akt zgody
Pañstwa Polskiego na odst¹pienie Lwowa Zwi¹zkowi Sowieckiemu nie jest nam
znany, by³ przyjmowany z pob³a¿liwym
umiechem... Mo¿liwe... ale wola ludu...
realna rzeczywistoæ... lepiej teraz nie
wprowadzaæ dysonansów, mamy przecie¿
wspólnego wroga i wspólne cele... póniej
na pewno siê pogodzimy  by³y motywami
wysuwanymi przez naszych sowieckich
oficerów ³¹cznikowych, pu³kowników Anapczuka i Golinskiego.
Tego tylko trzeba by³o naszym ¿o³nierzom. Nawet nie pochodz¹cy ze Lwowa
stali siê zabitymi lwowiakami i stanêli jak
mur w jego obronie. Na z³oæ bolszewikom poczê³y siê mno¿yæ odruchy, maj¹ce
zadokumentowaæ polskoæ Lwowa i przywi¹zanie doñ. piewano tylko lwowskie
piosenki, komponowano nowe, przed namiotami uk³adano z kamyczków artystycznie wykonane herby Lwowa, rysowano
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ostentacyjnie mapy Rzeczypospolitej ze
Lwowem w jej granicach i nie szczêdzono
bolszewikom wielu, wielu innych drobnych
manifestacji, których sensem by³o: Lwów
jest polski i nie damy go sobie zabraæ.
W miarê gdy demonstracje te narasta³y,
ros³a i reakcja sowiecka, coraz bardziej stanowcza i zdradzaj¹ca bez ¿adnych ogródek
wolê Rosji zaanektowania Lwowa, po którym zreszt¹ chadzali w danej chwili Niemcy.
Rozgorza³a wiêc zaciêta wojna ideologiczna ¿o³nierzy 6. dywizji ze Zwi¹zkiem Sowieckim o przynale¿noæ Lwowa.
Dywizja wziê³a sobie za punkt honoru
Lwów obroniæ.
Ku wciek³oci Anapczuka w walce tej
wziê³o udzia³ równie¿ dowództwo dywizji.
2 maja 1942 r. og³osi³ gen. Tokarzewski
swoje pismo do Dowódcy Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR treci nastêpuj¹cej:
¯o³nierze 6. Dywizji Piechoty w swojej
ciê¿kiej przesz³oci wykazali bezkompromisowoæ, hart ducha i nieugiêt¹ chêæ dalszej walki. W celu kontynuowania oraz unaocznienia symbolicznego tych zalet ¿o³nierskich, proszê Pana Genera³a o nadanie
6. Dywizji Piechoty miana  Dywizji lwów.
Ani s³owa o miecie Lwowie. L by³o
pisane przez ma³e l i oznacza³o króla zwierz¹t, a nie miasto. Pismo to by³o wiêc nie do
zaczepienia przez w³adze sowieckie, chocia¿ dobrze zdawa³y sobie sprawê, co za
tym siê kryje. Równoczenie jednak pismo
to wywo³a³o burzê entuzjazmu wród ¿o³nierzy, umocni³o ich przekonania i podnios³o morale oddzia³ów, którego tak bardzo
by³o potrzeba, a¿eby znaleæ si³y na przetrwanie ciê¿kich warunków, jakie dywizjê
otacza³y.
Ostatnim aktem sowieckim by³o przys³anie do Szachriziabsu specjalnej komisji z Moskwy pod kierunkiem pu³kownika
Gorczakowa, oficjalnie dla zbadania gotowoci bojowej dywizji, a faktycznie do zbadania nastrojów. Gorczakow, bêd¹c w czasie inspekcji na przedstawieniu teatru dywizyjnego, zaprotestowa³ gwa³townie przeciw piosence o polskim Lwowie, której mu
oczywicie nie oszczêdzono. Gdy mu jednak Tokarzewski kategorycznie owiadczy³,
i¿ premier polski gen. Sikorski nie zawiadomi³ dotychczas wojska o odst¹pieniu Sowietom Lwowa i wobec tego nie mo¿e
zakazaæ piosenki  opuci³ dywizjê z trzas-
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kiem i dano wreszcie spokój dalszym dyskusjom.
Uznano widocznie, ¿e jestemy nie do
uleczenia. Dywizja pozosta³a lwowsk¹, ale
za to wzmog³a siê szpiegowska akcja sowiecka wród naszych szeregów. Teraz
dopiero okaza³o siê, jak wielu z naszych
¿o³nierzy, nawet oficerów, podpisa³o lekkomylnie owe s³awne deklaracje donosicielskie, nie przyznaj¹c siê do tego. Deklaracje te, dotychczas nie wykorzystywane, by³y w rêkach Anapczuka i Golinskiego, którzy poczêli je eksploatowaæ.
Nieszczêliwcy  szanta¿owani, zaczêli siê
zwierzaæ kolegom, potem swym dowódcom, kryæ siê, zmieniaæ nazwiska, przenosiæ siê do innych garnizonów  s³owem zacieraæ za sob¹ lady. Nie obesz³o
siê jednak przy tym bez znikania ludzi bez
ladu.
Cicha walka, zewnêtrznie pokrywana
zwyk³¹ uprzejmoci¹, rozgorza³a na dobre
i ma³o by³o takich, którzy by mieli jeszcze
z³udzenie, i¿ jakakolwiek lojalna wspó³praca jest mo¿liwa.
* Klemens Rudnicki, Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 19391947. Zak³ad Narodowy
im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1990

KLEMENS RUDNICKI, (18971992) ur. w ¯ydaczowie. S³u¿bê wojskow¹ rozpocz¹³ w 1914 r.
w Legionie Wschodnim gen. Hallera we Lwowie.
W latach 191820 walczy³ w 2. Pu³ku Szwole¿erów Rokitniañskich przeciw Ukraiñcom i bolszewikom. W okresie miêdzywojennym by³ s³uchaczem i wyk³adowc¹ Wy¿szej Szko³y Wojskowej w Warszawie, a od 1938 r. dowódc¹
9. Pu³ku U³anów Ma³opolskich w Trembowli, z którym przeszed³ kampaniê wrzeniow¹, walczy³
pod dowództwem gen. Kutrzeby, Skotnickiego
i Abrahama. Dosta³ siê do niewoli niemieckiej, a po
ucieczce tworzy³ wraz z p³k. T. Komorowskim
(te¿ rodem z Ma³opolski Wschodniej, póniejszym
gen. Borem) zrêby konspiracji wojskowej. Póniej przedosta³ siê do Lwowa, gdzie zosta³ aresztowany i wywieziony do ³agru. W 1941 r. dosta³
siê do Armii Andersa i wyszed³ z ni¹ z ZSRR
przez Iran i Palestynê. Uczestniczy³ w kampanii
w³oskiej 2. Korpusu. W latach 194547, ju¿ jako
genera³, by³ dowódc¹ 1. Dywizji Pancernej
w Niemczech (po gen. Maczku). Po wojnie osiad³
w Londynie i tam zmar³. Prochy z³o¿ono na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W³adys³aw Psarski

O CHRUSZCZOWIE
I ZŁOTEJ PAPIEROŚNICY

M

oja rodzina od wieków para³a siê
rolnictwem, ale od czterech pokoleñ równie¿ i przemys³em  za
przyczyn¹ mego pradziadka Wiktora Psarskiego, który jako oficer Powstania Listopadowego, musia³ emigrowaæ z zaboru rosyjskiego, by unikn¹æ wywózki na Sybir,
a mo¿e i nawet szubienicy. Celem unikniêcia konfiskaty, przekaza³ bratu swój maj¹tek Kraszkowice k. Wielunia i wyjecha³ do
Pary¿a, gdzie w 1838 r. ukoñczy³ studia
chemiczne w Ecole Centrale, zarabiaj¹c na
¿ycie gr¹ na skrzypcach w operze.

Po jakiej amnestii móg³ wróciæ do kraju, i ju¿ jako in¿ynier chemii wybudowa³ jedne z pierwszych cukrowni w Polsce, w Borku i Rytwianach. Syn jego W³adys³aw, równie¿ in¿ynier chemik, by³ dyrektorem kilku
cukrowni, a w II Rzeczypospolitej  prezesem Cukrownictwa Polskiego. Wnukowie
pokoñczyli politechniki i te¿ pracowali w cukrownictwie, a mój ojciec, in¿. mechanik 
w nafcie w Borys³awiu. Podj¹³ pracê w przemyle naftowym w 1919 r., zaraz po ukoñczeniu politechniki lwowskiej i zawarciu
ma³¿eñstwa. W ostatnich latach przedwojennych by³ jednym z dyrektorów firmy Ma³opolska, spó³ka akcyjna francuska.
Beztroskie dzieciñstwo spêdzi³em wiêc
z rodzicami i siostr¹ Nink¹ w Borys³awiu.
Wybuch wojny przekreli³ nadzieje spokojnego i pewnego ¿ycia rodzicom, tak jak
i milionom innych obywateli naszego kraju, ale i dla mnie skoñczy³y siê radosne
wyjazdy wakacyjne do Zacisza, Je¿owa,
a zw³aszcza do Rzegocina, gdzie ca³ymi
dniami mog³em swobodnie biegaæ ze
strzelb¹ po polach, lasach i zagajnikach.
Przedwojenny Borys³aw, stolica zag³êbia naftowego Polski, liczy³ oko³o 40 tysiêcy
mieszkañców, z czego du¿y procent sk³ada³
siê z Rusinów i ¯ydów. Polacy reprezentowali inteligencjê przemys³ow¹ i w³adze
miasta. ¯ydzi zdominowali handel i wolne
zawody, a proletariat, czyli robotnicy fizyczni,
to przewa¿nie Rusini z pobliskich wsi. Nawet szofer ojca, Stefan Kilikowski, by³ z po-

chodzenia Rusinem, który na trzy lata przed
wybuchem wojny przyj¹³ w pe³ni narodowoæ polsk¹, i chwa³a mu za to, ¿e nie
wypar³ siê jej w czasie wojny, mimo ¿e obaj
okupanci znacznie lepiej traktowali Rusinów ni¿ Polaków. Pamiêtam, jak w 1940 r.
wróci³ spuchniêty z g³odu po paromiesiêcznym pobycie w wiêzieniu sowieckim.
Gdy wybuch³a wojna, mia³em 16 lat i nie
bardzo zdawa³em sobie sprawê z nieszczêcia, które spad³o na nasz kraj, zw³aszcza,
¿e pierwsze dni wojny 1939 r. w po³udniowo-wschodniej Polsce by³y spokojne. Dopiero oko³o 12 wrzenia, gdy wojska niemieckie przekroczy³y San, ojciec z innymi
dyrektorami przemys³u naftowego postanowi³ wyjechaæ z rodzin¹ do Bitkowa, miejscowoci po³o¿onej w pobli¿u granicy wêgierskiej. Z Borys³awia do Bitkowa nie by³o
daleko, oko³o 100 km, ale przez góry i bardzo z³ymi drogami, tak ¿e naszym mercedesem jechalimy prawie ca³y dzieñ. Jechalimy we troje, to znaczy ojciec, Ninka i ja, bo
matka owiadczy³a, ¿e z domu siê nie ruszy.
No i mielimy osiem waliz zapakowanych
rzeczy, bo nie wiadomo, czy i kiedy wrócimy.
Szofera naszego nie by³o, bo zosta³ wczeniej zmobilizowany.
W Bitkowie spotkalimy siê z innymi
luminarzami naftowymi i ich rodzinami,
którzy, tak jak i my, [...] woleli byæ bli¿ej granicy wêgierskiej czy rumuñskiej. [...], razem kilkanacie samochodów. Bitków zosta³ wybrany na to spotkanie, gdy¿ tam mieli
swoje szyby naftowe, warsztaty naprawcze, rezydencje, a przede wszystkim paliwo do samochodów.
Na drugi dzieñ ojciec wyjecha³ z dyr.
Wojciechowskim z powrotem do Borys³awia, z pieniêdzmi na wyp³atê dla robotników, [...] bo front siê zatrzyma³ i Borys³aw
by³ jeszcze wolny. Na trzeci dzieñ wróci³
Wojciechowski bez ojca, ale za to z matk¹.
Ojciec zosta³ w Borys³awiu, chc¹c zabezpieczyæ szyby i rafinerie przed sabota¿em.
Nie wysz³o mu to na dobre, bo zaraz po
odjedzie Wojciechowskiego Niemcy wkro-
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Wszystkich nas zamknêli w pobliskiej
szkole, obiecuj¹c, ¿e na drugi dzieñ od
rana zacznie siê cis³a rewizja, bo ukrywamy broñ. Panowie, koledzy ojca, równie¿ mi naur¹gali, ¿e przeze mnie zostalimy wszyscy zatrzymani i nie wiadomo
co bêdzie.
Spalimy w szkole na pod³odze. Czy
wszyscy spali? Nie wiem. Mnie przeladowa³a myl, ¿e w walizkach mam jeszcze
kilka paczek naboi do nieszczêsnego drylinga, a wczeniej usprawiedliwia³em siê,
¿e dryling jest nieu¿yteczny, bo nie ma naboi. Wsta³em wiêc w nocy, wyszuka³em
w walizce naboje i wsadzi³em je do pieca.
Nic innego wymyliæ nie mog³em. Za
drzwiami sta³ wartownik pilnuj¹cy nas.
W piecu by³o trochê popio³u, gazet i niedopa³ków, zagrzeba³em te naboje w mieciach. Mam nadziejê, ¿e Pan Bóg mia³
w opiece tego, który potem po raz pierwszy rozpala³ ogieñ w tym piecu.
Na drugi dzieñ od rana rozpoczê³a siê
rewizja polegaj¹ca na tym, ¿e z ka¿dej
walizki wytrz¹sano rzeczy na pod³ogê i grzebano w nich. Pieni¹dze polskie i zagraniczne waluty spisywano i konfiskowano. Rewizja trwa³a ca³y dzieñ, a gdy przysz³a na
mnie kolej i gdy wtaszczy³em siê do sali
z omioma walizami, wzbudzi³em podziw

Autor w tamtych czasach

czyli do Borys³awia i ojciec zosta³ uwiêziony
jako zak³adnik wraz z prezydentem miasta,
proboszczem i innymi w³adzami. Szczêliwie ¿adnemu ¿o³nierzowi niemieckiemu
krzywda siê nie sta³a i po paru dniach, gdy
Niemcy oddawali Sowietom Borys³aw, zak³adnicy zostali zwolnieni.
Ale tymczasem w Bitkowie, pod nieobecnoæ ojca, doczekalimy siê wkroczenia wojsk sowieckich w dniu 17 wrzenia
i odciêcia nas od granic z Wêgrami i Rumuni¹. W Bitkowie by³ nadal spokój, i ani
Niemcy, ani Ruscy siê nie pokazywali.
Pod koniec wrzenia wszyscy uciekinierzy borys³awscy postanowili wracaæ do Borys³awia. Utworzy³a siê kolumna samochodów,
a droga wiod³a przez Stryj, gdzie wjechalimy
w kolumnê wojsk radzieckich. Zatrzymano
nas, legitymowano z rozkazem oddania posiadanej broni. Matkê i siostrê z innymi paniami oddzielili, a ja zosta³em sam z samochodem i omioma walizami. W jednej z nich
znajdowa³ siê dryling, ukochana broñ myliwska ojca, specjalnie dla niego zrobiona
przez zak³ady Kruppa. Nie odda³em go, ale
podczas pobie¿nej rewizji go znaleli. Awantura wybuch³a straszna. Zlecieli siê oficerowie sowieccy, ur¹gaj¹c mi okropnie i wszystkim innym Polakom, krzycz¹c, ¿e gdybym nie
by³ tak m³ody, toby mnie rozstrzelali.
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iloci¹ baga¿u. Sama rewizja przebieg³a bez
bólu, ale gdy z jednaj z walizek wylecia³a
z³ota papieronica ojca, to ¿o³nierz sowiecki obejrza³ j¹ i schowa³ do kieszeni.
Po skoñczonej rewizji, ju¿ wieczorem,
zebrano nas wszystkich w jednej sali i z przemówieniem wyst¹pi³ oficer polityczny w randze majora, Nikita Chruszczow  jak ³adnie
siê nam przedstawi³. Wtedy nie zwróci³em
uwagi na to nazwisko, ale parê lat póniej,
gdy zosta³ pierwszym sekretarzem KC
KPZR, dyrektor Wojciechowski przypomnia³
mi, ¿e to w³anie on by³ tym majorem, z którym spotkalimy siê w Stryju na pocz¹tku
wojny. Mia³ te¿ pokwitowanie z podpisem
Chruszczowa za zarekwirowanie sportowego samochodu marki Stuz. Ja ¿adnego pokwitowania za piêknego 6-cylindrowego
mercedesa nie dosta³em.
Ale wracaj¹c do sprawy  major Nikita
Chruszczow w przemówieniu do nas zwróci³ uwagê, ¿e jestemy panami, bur¿ujami,
krwiopijcami, a niektórym ni siê kontrrewolucja i ukrywaj¹ broñ, by póniej z ni¹
wyst¹piæ przeciw w³adzy ludowej. To ostatnie zdanie by³o skierowane specjalnie do
mnie, ale ze wzglêdu na mój m³ody wiek,
w³adza radziecka jest wspania³omylna
i darowuje mi tê straszn¹ zbrodniê.
Mówi³ po rusku (czyli po ukraiñsku),
który to jêzyk by³ dla nas wszystkich zrozumia³y, jako ¿e mielimy z nim do czynienia
na co dzieñ. Na zakoñczenie swej oracji
poinformowa³, ¿e konfiskuj¹ nam samochody i waluty zagraniczne, bo tych rzeczy
w Zwi¹zku Sowieckim posiadaæ prywatnym osobom nie wolno, ale bi¿uteriê i innych wyrobów jubilerskich  jako prywatnej w³asnoci  nam nie zabrano. Czy kto
ma jakie pytanie?
Mnie nurtowa³a przez ca³y czas sprawa
papieronicy, wiêc podnoszê dwa palce
do góry (jak w szkole). S³yszê szepty kolegów ojca:  W³adek, uspokój siê, schowaj
rêkê. Ale ju¿ by³o za póno, moj¹ wyci¹gniêt¹ rêkê dojrza³ major i zapyta³ gronym
g³osem:  A ty czego jeszcze chcesz?
Wiêc wsta³em i powiedzia³em, ¿e w czasie
rewizji zabrano z³ot¹ papieronicê ojca. Zapad³o d³ugie milczenie.
 Kto ci zabra³?
Pokaza³em wiêc palcem na czerwonoarmistê stoj¹cego w drzwiach, za którymi
zaraz znikn¹³. Zaleg³o milczenie, tylko wi-

daæ by³o umieszki oficerów, wciek³oæ
Chruszczowa i s³ychaæ by³o cichy szept
modlitwy Pod Twoj¹ obronê siedz¹cych
obok mnie Polaków.
Mylê, ¿e wybuch w piecu naboi, które
tam schowa³em, nie wywar³by wiêkszego
wra¿enia ni¿ moja odpowied. Ja sta³em
w ³awce z pewn¹ min¹, bo przecie¿ mówi³em prawdê, co mi zawsze nakazywano
w domu i szkole. Po d³u¿szej ciszy zrobi³o
siê zamieszanie. Koledzy ojca wciekli siê
na mnie, myl¹c, ¿e to ju¿ koniec z nami. 
Gdzie s¹ twoje rzeczy?  pad³o pytanie.
Odpowiedzia³em, ¿e w drugiej sali.  Prowad! Wyszed³em z ³awki i idê, za mn¹ major
i oficerowie. Gdy podeszlimy do walizek,
us³ysza³em:  Otwieraj! Otworzy³em pierwsz¹ z brzegu walizê i... zbarania³em. Oczom
nie wierzy³em  na samym wierzchu le¿y
ojca z³ota papieronica. Na pytanie:  czy
to ta?  wyduka³em, ¿e  tttak.  To wracamy!  major pierwszy, za nim oficerowie, ja
na koñcu z ca³kiem og³upia³¹ min¹.
No i zaczê³o siê. Major rozpocz¹³ d³u¿sze przemówienie od pytania, co ze mnie
wyronie. A potem:  Ma³o, ¿e ukrywa³ broñ
i ¿e nie chcia³ jej oddaæ, to jeszcze pos¹dzi³ ¿o³nierza Armii Czerwonej o z³odziejstwo. Jaki wstyd przynosi swojej rodzinie
i ca³emu narodowi polskiemu...
Sta³em w ³awce czerwony jak burak,
nie zdaj¹c sobie zupe³nie sprawy, jak ta
papieronica znalaz³a siê w walizce  przecie¿ widzia³em na w³asne oczy, jak ¿o³nierz
chowa³ j¹ do kieszeni. Nie mia³em nic
mówiæ (na szczêcie!), a moj¹ opuszczon¹ g³ow¹ i skruszon¹ min¹ przeprasza³em
ca³¹ Armiê Czerwon¹ i obecnych za tyle
zamieszania, które narobi³em.
Jeszcze jedn¹ noc spêdzilimy na pod³odze w szkole, a nastêpnego dnia, po po³¹czeniu siê z paniami, odes³ano nas ciê¿arówkami wojskowymi do Borys³awia. A przed
samym wyjazdem, po za³adowaniu walizek
na ciê¿arówki, pobieg³em na zaplecze szko³y, by po¿egnaæ siê z mercedesem. Prawo
jazdy amatorskie ju¿ wtedy mia³em, a prowadziæ samochód umia³em od dwunastego
roku ¿ycia, gdy nogi na tyle mi uros³y, ¿e
mog³em siêgn¹æ nimi peda³ów. Smutno mi
siê zrobi³o, gdy ujrza³em ka³muka siedz¹cego za kierownic¹, który ze strasznym zgrzytem skrzyni biegów, próbowa³ mercedesem
jedziæ po podwórku szko³y.
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Gdy ju¿ wyjechalimy ci¹¿arówkami ze
Stryja, pan Wojciechowski, który pod nieobecnoæ ojca próbowa³ opiekowaæ siê
mn¹, rozwi¹za³ nurtuj¹cy mnie problem: to
sam z³odziej podrzuci³ papieronicê do
walizki w ostatniej chwili, gdy us³ysza³, ¿e
jego kradzie¿ wyda³a siê, z czego zapewne
Chruszczow i oficerowie doskonale zdawali sobie sprawê.
W Borys³awiu radoæ by³a ze spotkania
z ojcem i z powrotu do jeszcze wzglêdnie
spokojnego domu. A ocalona papieronica przyda³a siê bardzo, bo jej sprzeda¿
umo¿liwi³a naszej rodzinie jakie takie ¿ycie
na pewien czas.
Tak zakoñczy³o siê pierwsze, ale niestety nie ostatnie, moje spotkanie z Armi¹
Czerwon¹.
To wszystko, co opisa³em, jest prawd¹,
nie dajê tylko gwarancji, ¿e Nikita Chruszczow by³ tym w³anie majorem. Dyr. W³odzimierz Wojciechowski mówi³ mi w latach
piêædziesi¹tych, ¿e ma pokwitowanie za
swój samochód, z podpisem Nikita Chruszczow. Do rozstrzygniêcia tego problemu trzeba by historyka, który by zbada³, czy w 1939 r.
Chruszczow bra³ udzia³ jako oficer polityczny w najedzie wojsk sowieckich na po³udniow¹ Polskê?
W£ADYS£AW PSARSKI, ur. 1925 w Borys³awiu. Tam¿e do II wojny mieszka³ i chodzi³ do
szko³y. Po wojnie ukoñczy³ szko³ê in¿yniersk¹
w Szczecinie. W latach 195182 pracowa³ na
kierowniczych stanowiskach w spó³dzielczoci na terenie Szczecina, jest ponadto dyplomowanym rzeczoznawc¹ techniki samochodowej
i ruchu drogowego (wykona³ kilka tysiêcy ekspertyz). Od 1989 r. jest cz³onkiem Polskiego
Tow. Ziemiañskiego. Obecnie mieszka w Krakowie i Sulejowie.
Panu W³adys³awowi Psarskiemu sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu nag³ej
i przedwczesnej mierci ¯ony.
Bo¿ena Psarska z Nieniewskich, architekt,
wywodzi³a siê  po ojcu  z Ziemi Sieradzkiej,
po matce  z Krakowa. Jednak Jej dziadek po
k¹dzieli, dr Ludomi³ Korczyñski (18671936),
profesor medycyny na Uniwersytecie Jagielloñskim, pochodzi³ z Ma³opolski Wschodniej,
urodzi³ siê w Korczówce w pow. ¿ydaczowskim.
By³ twórc¹ Szpitala Reumatologicznego przy
al. Focha w Krakowie.
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Z o. pu³kownikiem

Adamem
Studziñskim
rozmawia
Janusz M. Paluch

W dziejach Polskich Si³ Zbrojnych II wojny wiatowej zapisa³ siê Ojciec Pu³kownik jako kapelan spod Monte Cassino.
To by³ najwa¿niejszy moment w dziejach
wspó³czesnego orê¿a polskiego, w którym przysz³o Ojcu uczestniczyæ. Gdzie
tak naprawdê rozpocz¹³ siê bojowy
szlak Ojca?
wiadomie, w chwili wyjcia z Czortkowa we wrzeniu 1939 roku.
By³ to moment, na którym zakoñczy³a siê
nasza pierwsza rozmowa opublikowana
na ³amach kwartalnika Cracovia Leopolis (nr 3/96).
W Czortkowie mia³em rozpocz¹æ naukê
religii w szkole. Dotar³em tam, mimo ¿e
wojna trwa³a ju¿ na dobre. Oczywicie w tych
warunkach nigdy nie rozpocz¹³em tam pra-

cy. Ledwie siê tam stawi³em, ju¿ trzeba by³o
uciekaæ. Zreszt¹ prze³o¿ony, widz¹c co siê
wiêci, ¿e to nie Niemcy, ale Sowieci wejd¹
do Czortkowa, zebra³ nas razem i po wspólnej modlitwie powiedzia³, ¿e teraz na w³asn¹ rêkê mo¿emy dzia³aæ, ukrywaæ siê.
Ró¿nie mówi siê o Polakach, ich zachowaniach w czasie wojny. Ja chcia³bym powiedzieæ kilka zdañ o ich niesamowitej odpowiedzialnoci w tych pierwszych dniach
II wojny wiatowej. By³ ba³agan, by³a panika
 to prawda. Ale urzêdnik pañstwowy do
koñca wype³nia³ swe obowi¹zki. Pamiêtam
dworzec kolejowy w Krakowie. By³ zbombardowany. Ludzie nie byli wpuszczani na
perony, ale kolejarze sprawdzaj¹cy bilety
przed wejciem i obecnie stali, gotowi do
pe³nienia powierzonych im obowi¹zków
w ka¿dej chwili. W Czortkowie by³o podobnie. Wieczorem 16 wrzenia do naszego
klasztoru dotar³a jaka kobieta z wiadomoci¹, ¿e bolszewicy na Zbruczu stawiaj¹
mosty. Rozgorza³a wówczas rozmowa na
temat Rosji. By³ z nami jaki pu³kownik.
Uznalimy jednak, ¿e to niemo¿liwe, aby
Sowieci przygotowywali siê do agresji na
Polskê. Po pierwsze oni siê nas bali. Po
drugie  chyba nie bardzo dopuszczalimy
myli, ¿e w takiej sytuacji mog¹ wbiæ nam
nó¿ w plecy. A jednak tak siê sta³o. I d³ugo
nie mog³em sobie wybaczyæ, ¿e tamtego
wieczoru nie powiadomi³em nikogo o tym,
co opowiada³a nam owa kobieta. Uznalimy, ¿e to kolejna niesprawdzona sensacja. Na drugi dzieñ o 5.00 rano dotar³ do
klasztoru goniec z informacj¹, ¿e bolszewicy przekroczyli granicê i weszli na terytorium
Polski. Od rana zacz¹³ siê ogromny ruch.
Wszyscy uciekali. Ja postanowi³em sprawdziæ tê informacjê, bo te¿ chcia³em uciekaæ
tam, gdzie mia³a nast¹piæ koncentracja
polskich wojsk, czyli w góry. Coraz bardziej
bowiem uwiadamia³em sobie, ¿e moje
miejsce jest przy wojsku. Uda³em siê do
starostwa w Czortkowie. Cisza i pustka.
Pozorna, bo na swoim stanowisku przy telefonie trwa³ przecie¿ sekretarz starostwa.
Trochê bezradny, osamotniony, ale by³.
Poniewa¿ chcia³em siê zorientowaæ w sytuacji, dok¹d ju¿ doszli bolszewicy, nak³oni³em go, by telefonowa³ po wójtach. Zacz¹³
dzwoniæ. Telefon ka¿dego wójta odpowiada³. Oznacza³o to, ¿e urzêdnicy trwali na
swoich stanowiskach. Proszê sobie wy-

obraziæ, i¿ w tamtym momencie tylko my
dwaj wiedzielimy, co siê dzieje w najbli¿szej okolicy. Oko³o godziny 10.00 bolszewicy byli ok. 30 km od Czortkowa. W takiej
sytuacji poradzi³em sekretarzowi, ¿eby wyp³aci³ ludziom pieni¹dze, które znajdowa³y
siê w kasie pancernej starostwa. Zrobi³ to
na szczêcie. Inaczej pieni¹dze przejêliby
Rosjanie, którzy po wkroczeniu do czortkowskiego starostwa pierwsze, o co pytali, to
o sejf z pieniêdzmi. Potem obci¹¿y³o mnie
to wobec bolszewików. Gdybym zosta³, zabiliby mnie. Z tamtych dni do dzi pozosta³
mi ten podziw dla odpowiedzialnoci polskiego urzêdnika. Wszystko dzia³a³o do niedzieli 17 wrzenia 1939 roku. Takiego spo³eczeñstwa, jak w tamtym czasie, d³ugo mieæ
nie bêdziemy. To by³ efekt wychowywania
spo³eczeñstwa w duchu patriotyzmu i odpowiedzialnoci za losy Ojczyzny, m³odego,
zaledwie dwudziestoletniego pañstwa polskiego.
Rzadko spotyka siê wypowiadane s³owa
tak dowartociowuj¹ce postawê spo³eczeñstwa polskiego we wrzeniu 1939
roku. Czêciej padaj¹ gorzkie s³owa, krytyczne uwagi na temat niezbornoci i ba³agañstwa. Ale to by³a wojna.
Tak, dzisiaj to takie proste siê wydaje.
Opisa³em to wszystko w swej ksi¹¿ce Wspomnienia kapelana pu³ku 4 Pancernego
Skorpion spod Monte Cassino. Wracaj¹c
jednak do mego zmierzania ku wojsku.
Oko³o po³udnia w czortkowskim klasztorze
przekaza³em prze³o¿onemu wszystkie swoje sprawy, i na rowerze pojecha³em na zachód. W tym czasie w granice miasta wkraczali ju¿ bolszewicy. Czortków by³ pusty. Jakby zupe³nie wyludniony. Niedaleko za miastem natrafi³em na jaki zdezorientowany
wycofuj¹cy siê oddzia³ polski. Dowódca nakaza³ mi u¿yczyæ roweru ¿o³nierzowi, który
mia³ siê udaæ na zwiad. Podejrzewa³em, ¿e
oznacza to utratê najwygodniejszego w tamtym czasie rodka lokomocji. Myla³em, ¿e
¿o³nierz najzwyczjniej pojedzie sobie do
domu. Czeka³em jednak cierpliwie z wojskiem na efekt tego zwiadu. Szeregowiec
wróci³, zameldowa³ prze³o¿onemu o zaobserwowanej sytuacji. Oddano mi rower
i mog³em pojechaæ dalej. To zdarzenie tylko
umocni³o we mnie wiarê, ¿e Polska nie
przestanie tak ³atwo istnieæ, i uda³em siê
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w dalsz¹ drogê w kierunku gór, na Buczacz,
by na wysokoci Stanis³awowa przeprawiæ
siê przez Dniestr. W górach mia³a nast¹piæ
koncentracja wojsk polskich, które tam zamierza³y stawiæ zdecydowany opór Niemcom. Chcia³em zatrzymaæ siê w klasztorze
w Ni¿niowie. Mieszka³y tam ¿ony oficerów.
Do jednej z nich dotar³ ¿o³nierz z informacj¹
od mê¿a, ¿e udaj¹ siê do Lwowa, bo to
miasto ma siê broniæ. Druga informacja
by³a szokuj¹ca. Mówi³a bowiem o wydanych
przez Polaków rozkazach witania bolszewików! Dwa razy w tamtym czasie zetkn¹³em
siê z t¹ informacj¹ przekazywan¹ przez zdezorientowanych ¿o³nierzy polskich. To by³a
bolszewicka prowokacja, która jednak przynios³a efekt. Od tego momentu znalaz³em
siê bowiem w Jezupolu, w naszym klasztorze. Wêdrowa³em ju¿ wówczas w mundurze wojskowym. To by³ wyraz mojej determinacji, koniecznoci znalezienia siê przy
wojsku. Prze³o¿ony w Bohorodczanach, zobaczywszy mój mundur, przyj¹³ mnie bardzo ch³odno. Nakazano mi przebranie siê
w cywilne ubranie, a kolega poradzi³, by nie
zwlekaj¹c udaæ siê w dalsz¹ drogê. Dzisiaj
wiem, ¿e dobrze zrobi³em s³uchaj¹c go. Gdy
wychodzi³em z Bohorodczan, miejscowa
ludnoæ z kobia³kami pe³nymi ¿ywnoci sz³a
witaæ bolszewików. To by³o smutne, bo by³em przecie¿ w Polsce i nagle miejscowa
ludnoæ jakby wyst¹pi³a przeciwko nam!
Skierowa³em siê na Wêgry. Po drodze spotka³em jaki krakowski oddzia³ ci¹gn¹cy
z sob¹ potê¿ne dzia³a z którego z fortów
w Krakowie, które ani raz nie zosta³y u¿yte.
¯o³nierze nie wiedzieli, ¿e zmierzaj¹ do granicy, po to, by j¹ przekroczyæ. Gdy dowódca
uzmys³owi³ sobie to, co siê sta³o, nagle jakby
go wola walki odesz³a. Wypuci³ nogi ze
strzemion, g³owa jakby wesz³a w ramiona.
Zupe³nie straci³ postawê kawalerzysty, straci³ poczucie pewnoci siebie. Dla niego to
by³ dyshonor, ¿e ci¹gnie tak dobr¹ broñ,
któr¹ bêdzie musia³ oddaæ bez jednego
wystrza³u. W Mikuliczynie zatrzyma³em siê
u sióstr Notre Dame. Tam spotka³em oddzia³ ¿o³nierzy polskich, którzy z kolei szli od
granicy wêgierskiej i opowiadali, ¿e Wêgrzy
¿¹daj¹ podpisywania przez ¿o³nierzy deklaracji na zgodê na bezp³atn¹ pracê na terytorium Wêgier, poniewa¿ za nie chcieli tego
robiæ, wracali z granicy. Potem okaza³o siê,
i¿ jest to informacja nieprawdziwa, rozsie-
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wana wród polskich ¿o³nierzy przez ukraiñskich prowokatorów, by Polacy porzucali
broñ przechwytywan¹ przez Ukraiñców. Granicê przekroczy³em 19 wrzenia. Nagle znalaz³em siê na obcej ziemi. Uzmys³owi³em
sobie, ¿e nie mam Ojczyzny, nie mam siê
gdzie zatrzymaæ, ¿e jestem uciekinierem.
Wêgrzy byli mili, serdecznie nam wspó³czuli  ale nas to tylko dra¿ni³o.
Ale Ojciec siê nie podda³ i nie marnowa³
czasu. Sta³ siê Ojciec kapelanem wygnañców i internowanych.
Tak, rzeczywicie niemal od pierwszych
chwil, jak znalaz³em siê na terytorium Wêgier, trzeba by³o pomagaæ zagubionym
i zrozpaczonym Polakom. Doæ szybko dotar³em jakim transportem do Budapesztu. Tam zatrzyma³em siê w dominikañskim klasztorze. Gdy Ambasada Polska
dowiedzia³a siê, ¿e jestem, skontaktowali
siê ze mn¹. By³em chyba jednym z pierwszych duchownych, z którymi mieli kontakt. Wysy³ali mnie po ró¿nych obozach
z msz¹ wiêt¹, gdzie przebywali Polacy.
Trzeba by³o rozmawiaæ z ludmi, podtrzymywaæ ich na duchu. Pamiêtam, dotar³em kiedy do obozu, gdzie by³o zgrupowanych 500600 policjantów ze Szko³y
Policyjnej w Mostach Wielkich. Ich ¿ony
pozosta³y w Polsce. Chcieli wracaæ do kraju. Na nic zdawa³y siê t³umaczenia, ¿e tam
zostan¹ aresztowani i Bóg jeden wie, co
mo¿e ich czekaæ. Wtedy, gdy mija³ szok,
wydawa³o siê, ¿e ¿ycie nawet w okupowanym kraju w jaki sposób bêdzie siê musia³o unormowaæ, do czasu kiedy nast¹pi
wyzwolenie kraju przez Angliê i Francjê.
W 1939 roku by³ potworny strach przed
Niemcami, ale jeszcze nie by³o Katynia,
nie by³o Owiêcimia ani Treblinki... W Budapeszcie powsta³o w koñcu duszpasterstwo dla Polaków. Na jego czele stan¹³
ksi¹dz biskup Karol Radoñski. Trochê
przyhamowa³o to moj¹ dzia³alnoæ. Biskup wyda³ bowiem zarz¹dzenie, by zaprzestaæ dzia³alnoci na w³asn¹ rêkê. Nie
zmieni³o to mojego trybu ¿ycia, a bardziej
je zorganizowa³o. Wczeniej dociera³em
bowiem do Polaków w mniejszych skupiskach. Teraz organizowano mi kontakty z du¿ymi skupiskami w obozach. Na Wêgrzech
by³em przez ca³y padziernik, ca³y czas
w drodze. Odwiedzi³em oko³o dziewiêciu

obozów. Bylimy zobowi¹zani do sk³adania oficjalnych raportów na temat ludzi,
którzy zgrupowani zostali w obozach,
warunków, w jakich tam mieszkaj¹. W zasadzie dopiero od tamtego momentu
nasze poma³u organizuj¹ce siê w³adze
na wygnaniu zaczê³y interesowaæ siê obozami uchodców.
Ca³y czas by³a to jednak cywilna dzia³alnoæ Ojca. Choæ z drugiej strony ca³y czas
mówimy o wojnie i okupacji nabieraj¹cej
z ka¿dym dniem coraz bardziej dramatycznych barw. Formowa³o siê te¿ Wojsko Polskie na Bliskim Wschodzie.
To prawda. Gdy dotar³em do Palestyny,
wród ¿o³nierzy polskich nie by³o najlepiej.
Prawdê mówi¹c mielimy du¿¹ grupê oficerów i podoficerów, w randze kaprali. Nie
mielimy wielu ¿o³nierzy szeregowych. By³o
to towarzystwo mocno zantagonizowane,
prze¿ywaj¹ce militarn¹ klêskê Polski. Poza
tym oficerowie byli ca³kiem nies³usznie
oskar¿ani o zdradê, nie cieszyli siê du¿ym
powa¿aniem u polskiego ¿o³nierza. Sytuacjê oczyci³o dopiero powstanie w Egipcie Legii Oficerskiej. Oficerowie, mimo
swej rangi, stali siê zwyk³ym szeregowym
wojskiem. Gdy ¿o³nierze zobaczyli, ¿e porucznik stoi na warcie, zmienili zdanie.
Ponownie nabrali szacunku dla oficerskich
stopni. Na Bliskim Wschodzie, w Palestynie przez d³ugi czas pracowa³em jako duszpasterz w szpitalach, wród rannych ¿o³nierzy, wród choruj¹cych cywili. Dopiero
2 sierpnia 1942 roku oficjalnie zosta³em
kapelanem wojskowym w stopniu kapitana w samodzielnej brygadzie pancernej.
Sk³ada³a siê z trzech pu³ków: IV Pu³k Pancerny, I Pu³k U³anów Krechowieckich
i VI Pu³k Dzieci Lwowskich.
Czy wród dowódców byli tacy, których
Ojciec szczególnie zapamiêta³?
By³o ich wielu i ka¿dy na swój sposób
by³ kompetentny i wspania³y. Nie sposób
jednak wymieniæ wszystkich. Przybywali do
nas z ró¿nych stron: Major Szostak  z Rosji, Iwanowski, Dziêcio³owski  z Anglii,
Bortnowski, kapitan Drelicharz  z Libii...
To byli wspaniali ludzie. W wojsku otrzyma³em stanowisko p.o. Szefa Duszpasterstwa 2. Samodzielnej Brygady Czo³gów. Musia³em zatem pisaæ raporty. Tego mnie

nigdy nie uczono. A jak pan zapewne wie,
wojsko pos³uguje siê specyficznym, hermetycznym jêzykiem. Pu³kownik Korczyñski, dowódca Brygady, mówi³, niech ksi¹dz
przyjdzie do mnie. Czyta³ to, co napisa³em
i poprawia³ czerwonym atramentem. Do
dzisiaj trzymam te zeszyty. Wielu by³o wspania³ych ludzi, których zna³em, i z których
wielu potem grzeba³em na w³oskiej ziemi.
Jakie zadania sta³y przed ksiê¿mi w mundurach?
Gdy przyszed³em do wojska, to nikt mi
nie umia³ powiedzieæ, jak powinna wygl¹daæ moja praca w broni pancernej. Sam
siê ksi¹dz przekona  mówiono. W Anglii
kapelan to tak jak politruk, bo za morale
wojska odpowida. Musi dbaæ o ¿o³nierzy.
W transportach morskich kapelan jest tam
wa¿niejszy od dowódcy. Kapelan dostawa³
zawsze kajutê jednoosobow¹. Dowódcy
angielscy wychodzili bowiem z za³o¿enia,
¿e ¿o³nierze bêd¹ chcieli na osobnoci porozmawiaæ z kapelanem. W polskiej dywizji by³o 15 kapelanów katolickich, jeden
rabin, protestancki i prawos³awny. Nie by³o
grekokatolików, bo ich ksiê¿a nie chcieli
s³u¿yæ w wojsku. Prawos³awni ksiê¿a pod
tym wzglêdem wykazywali wiêksz¹ dba³oæ o wiernych zwi¹zanych z Cerkwi¹. A moja praca ró¿nie wygl¹da³a, w zale¿noci od
tego, w jakim stanie gotowoci bojowej
by³y oddzia³y wojska. Na postojach organizowa³em pogadanki z ¿ycia religijnego
w wojsku, o jego znaczeniu dla pañstwa,
patriotyzmie i pos³uszeñstwie. Gdy oddzia³y wchodzi³y w stan gotowoci bojowej, czyli
by³y przerzucane na pierwsz¹ liniê i gotowa³y siê do walki, to by³ czas organizowania spowiedzi. W takich chwilach ¿o³nierze
chêtnie siê spowiadaj¹. Nie ma wród nich
takich, którzy nie chcieliby porozmawiaæ
o swoich problemach. Wiedz¹ przecie¿, co
mo¿e ich spotkaæ. Przed sam¹ bitw¹ jest
zwyczaj udzielania ogólnego rozgrzeszenia. Nie zawsze jest przecie¿ czas na to, by
ka¿demu ¿o³nierzowi powiêciæ choæby
chwilê. Przed bitw¹ pod Monte Cassino,
powiedzia³em do ¿o³nierzy ni mniej ni wiêcej:  Wiecie, co nas czeka. Wielu z nas
zginie. Ale jak zostawicie duchownemu
sprawy, które was drêcz¹, bêdziecie mieli
spokój. Zajmiecie siê tylko walk¹, skupicie
siê na tym, co wam grozi. Nie bêdziecie siê
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rozpraszali na to, co wam na duszy le¿y.
Dowódcy byli przera¿eni, bo uwa¿ali, ¿e
przed walk¹ nie mo¿na mówiæ do ¿o³nierza, ¿e mo¿e zgin¹æ. Tymczasem okaza³o
siê, ¿e ten moment bardzo dobrze podzia³a³ na ¿o³nierzy. Wojsko lubi³o mnie bardzo.
Oni dla mnie po bitwie pod Monte Cassino
zrobiliby wszystko. Gdy mnie czasami nie
by³o w oddziale, szukali innego ksiêdza.
Tak by³a im potrzebna obecnoæ kapelana. A ja w tej wspania³ej atmosferze w oddzia³ach czu³em siê bardzo dobrze.

wano wziêtych do niewoli. Dlatego te¿
wa¿na jest obecnoæ ksiêdza na linii. Jeli
go zabraknie, szybciej pojawia siê bandytyzm. Pod Boloni¹ mia³em bardzo przykr¹
sytuacjê. Lekarz odmówi³ bowiem udzielenia pomocy rannemu Niemcowi, który mia³
zabiæ ks. Waculika. Zrobi³em awanturê.
Lekarze i ¿o³nierze podzielili siê. Zg³osi³em to dowódcy, który natychmiast zbeszta³
lekarza. Oddzia³ siê uspokoi³. Ten Niemiec
by³ ¿o³nierzem, robi³ swoje.

Jak mo¿na czuæ siê dobrze, kiedy ma siê
pe³n¹ wiadomoæ, ¿e przygotowywuje
siê ich wszystkich na mieræ.
Tak. I oni musieli to zrozumieæ. Musieli
to zrozumieæ, ¿e jako katolicy s¹ odpowiedzialni za wolnoæ Ojczyzny. Dla nich by³o
wa¿ne, ¿e ksi¹dz jest z nimi na linii walki.
Czuli siê pewniej, ¿e jest z nimi wóz white,
a w nim kapelan, lekarz, sanitariusz, mechanik. Podziwia³em te¿ lekarzy, którzy byli
opanowani i zawsze z nami wspó³pracowali. Wród nich byli ¯ydzi, którzy gdy tylko
zauwa¿yli, ¿e ranny odzyskuje przytomnoæ,
zawsze wzywali kapelana, któremu kazali
robiæ swoje. Podziwia³em ich za to. Teraz
przypisuje siê mi, ¿e jestem przeciw ¯ydom. To nieprawda. Ja jestem tylko przeciw dominacji ¯ydów w Polsce. Ale  wracaj¹c do tematu  poza tym musieli ¿yæ
normalnie, czuæ siê dobrze, i mieæ nadziejê na prze¿ycie wojny. Czy inaczej bylibymy tak waleczni? Czy zdobylibymy Monte Cassino?

Na polu bitwy spotyka³ ksi¹dz rannych, konaj¹cych Polaków, nie tylko katolików, ale i wyznania moj¿eszowego,
protestantów, prawos³awnych czy greko- katolików.
Tam nie by³o czasu na d³u¿sze rozmowy. Tam by³a masa rannych. Wszyscy s¹
wtedy równi. Jedna modlitwa kap³ana musi
obj¹æ wszystkich cierpi¹cych. Jednego jest
czas pog³askaæ, drugiemu mo¿na daæ 
czêsto ostatniego  papierosa. Mówiê o tym
tak spokojnie, ale tego nie da siê opisaæ.
To jest tragedia. Trzeba to szybko robiæ, bo
drugi czeka. Ranny ¿o³nierz czuje to i nie
ma pretensji do otoczenia. Wie, ¿e nie mo¿e
mnie zaj¹æ d³u¿ej, bo tam czeka drugi, jego
kolega. On czuje to instynktownie. Zawsze
do rozgrzeszenia zdejmowa³em he³m.
Pewnego razu ¿o³nierz ukrad³ mi go. Nie
patrzy³, ¿e nale¿y do ksiêdza... Oczywicie
nie zabiera³em mu go, on szed³ walczyæ.
Wzi¹³em jakiemu rannemu. Przez ca³¹
kampaniê zmienia³em w ten sposób cztery razy he³m.

Wród rannych byli te¿ Niemcy, których
brano do niewoli. Czy kapelan mia³ obowi¹zek udzielania im ostatniej pos³ugi?
Ja nigdy nie mia³em nienawici do
Niemców. W czasie bitwy, czy po niej, nie
ma czasu na rozczulanie siê. Trzeba byæ
jednakowym dla ka¿dego. Ja bardzo to
wszystko prze¿ywa³em, ale aby zachowaæ
zimn¹ krew, trzeba nauczyæ siê bardzo
ch³odno podchodziæ do wszystkich. M³odzi
Niemcy brani do niewoli strasznie siê limaczyli, p³akali. Nie pozwala³em rozczulaæ
siê ¿o³nierzom naszym nad Niemcami.
Z drugiej strony zdesperowani ¿o³nierze
czêstokroæ chcieli siê na nich mciæ. Nigdy
nie pozwala³em uderzyæ Niemca tylko opatrzyæ i odstawiæ na punkt, gdzie przetrzymy-

W koñcu przyszed³ czas, by mundur ¿o³nierza zamieniæ na zakonn¹ sutannê. Jak
wygl¹da³o rozstanie z mundurem Ojca
pu³kownika?
Mundur zdj¹³em w dniu rozwi¹zania
pu³ku 17 lutego 1947 roku. Po euforii zwyciêstwa przysz³o rozczarowanie, rezygnacja. Stracilimy wszystko. To by³o gorsze
od rozbiorów. Tracilimy nasze ziemie.
Narodowi zafundowano substytut wolnoci. Ja wróci³em do kraju. I przez te wszystkie lata nios³em pomoc wszystkim tym,
którzy nie stracili ducha, wiary i narodowej
wiadomoci. Cieszê siê, ¿e teraz do¿y³em czasu odzyskania przez Polskê prawdziwej wolnoci.
Serdecznie dziêkujê Ojcu za rozmowê.

16

POEZJA

Marian
Hemar

Ka¿da wojna  w Europie, Azji czy Afryce  wywo³uje ogromny, nie koñcz¹cy siê
strumieñ uchodców. Tak te¿ by³o 60 lat temu, w 1939 roku, gdy po 1 wrzenia nast¹pi³
17  dla nas kresowian jeszcze straszniejszy. Hemar, jako ¯yd  i to taki, który manifestacyjnie opowiedzia³ siê po stronie polskoci  oraz autor drastycznie antyhitlerowskiej sztuki Orze³ czy reszka  mia³ szczególne powody do uchodstwa. Uwozi³ swoim
ma³ym samochodem ze Lwowa dwóch przyjació³ z ¿onami, zat³oczon¹ szos¹ do
Zaleszczyk. O ostatnich chwilach pobytu w ojczynie pisze Hemar w wydanym w Londynie 17 lat póniej tomiku pt. Im dalej w las..., w zamieszczonym tam smutnym
wierszu, który pozwalamy sobie przypomnieæ.
Roman Hnatowicz

Liæ
Siedzielimy tej nocy  pónej nocy w niedzielê
W samochodzie w piêcioro  dwaj moi przyjaciele
Stefan Norblin i Kamierz Wierzyñski, i ich ¿ony
I ja. Noc by³a chmurna i mrok nieprzenikniony.
Gdzieniegdzie tli³y nik³e ogniki papierosów
W t³umie, co wko³o szemra³ tysi¹cem sp³oszonych g³osów:
St³umionych nawo³ywañ, i bez³adnych zapytañ,
I bezradnych po¿egnañ, i ¿a³osnych powitañ.
A o dach samochodu, drobniutkimi kroplami
Deszcz szeleci³ i szepta³ w drzewach, w liciach, nad nami...
Ta ca³a scena by³a tak dziwnie, tak bolenie
Nieprawdziwa, jak zmora która przera¿a we nie,
Lecz nie zdarza siê w ¿yciu normalnych trzewych ludzi.
Kto rozsunie firanki, kto mnie zaraz obudzi,
Przetrê oczy... Dzieñ w oknach... S³oñce! Ach straszna zmoro...
W dwuosobowym aucie st³oczylimy siê w piêcioro,
Przera¿eni ciemnoci¹, nieruchomi i niemi
W tê czarn¹ noc wrzeniow¹  ostatni¹ na polskiej ziemi,
O sto kroków od mostu na rumuñskiej granicy.
Tego dnia rano weszli do Polski bolszewicy.
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Czy mi kalendarz k³amie? Czy tak siê pamiêæ myli,
¯e to ju¿ siedemnacie lat zesz³o od tej chwili?
¿e to ju¿ siedemnacie lat mego wygnania,
Które mnie wiatem pêdzi, i wracaæ mi zabrania,
I zagradza mi drogê ku rodzinnemu Miastu 
Od tej jesiennej nocy  od tych lat siedemnastu?!
Strumieñ wozów i ludzi, w odmêcie czarnych mroków,
Znowu post¹pi³ naprzód. Znów zrobi³ kilka kroków.
Ju¿ wiate³ka na wzgórzach rumuñskich, niedaleko,
Pe³ga³y przed oczami. Ju¿ bylimy nad rzek¹...
Wyszed³em z wozu. Obok, tu¿ przy drodze, na lewo,
Zamajaczy³o przede mn¹ ciemne, ogromne drzewo.
Zamajaczy³o w mroku, zamajaczy³o w t³umie,
Deszcz w nim szepta³, szeleci³, Pozna³em je po szumie.
Pozna³em po zapachu  jedynym, potajemnym,
Nieoddanym s³owami, gorzkim jakby i ciemnym,
I nasyconym ros¹, i jesieni oddechem.
Sta³em chwilê w ciemnoci pod tym drzewem, orzechem.
S³ucha³em, jak w nim szepce drobnych kropel ulewa...
I zerwa³em liæ jeden. I zerwa³em liæ z drzewa.
I zerwa³em znad g³owy d³oñmi roztrzêsionemi
Liæ z ostatniego drzewa, co ros³o na MOJEJ ziemi.
Kiæ omiolistn¹, jakby wyciêt¹ z mokrej wst¹¿ki.
I zanios³em do wozu, i w³o¿y³em do ksi¹¿ki.
W³o¿y³em do zeszytu z nieskoñczonymi wierszami,
Niech je przejdzie zapachem. Niech je ros¹ poplami...
Dzi, gdy piszê te s³owa  rzewna mi to pociecha:
Otwieram dawn¹ ksi¹¿kê  a w ksi¹¿ce liæ orzecha!
Jakby z przeroczystego szk³a  cieniutki i kruchy,
Lecz wci¹¿ jeszcze zielony, choæ przyblak³y i suchy.
I pachnie wci¹¿  tym samym, gorzkim jakby i ciemnym,
Nijak nie wys³owionym zapachem potajemnym.
A w nim  deszcz cichy pada. I czarna noc podolska.
I wiatr. I szum. I chmury. I t³um. I ¿al. I Polska...
I nie mogê uwierzyæ wspomnieniu szepc¹cemu,
¯e w Polsce, u granicy, siedemnacie lat temu,
Rós³ na drzewie nade mn¹ ten listeczek sierocy...
¯e sam go zerwa³em... Tej jesieni... Tej nocy...
I wzi¹³em liæ ze sob¹ na sw¹ drogê dalek¹,
Co siê wtedy zaczê³a za tym mostem, za rzek¹.
I wiod³a przed oczyma tu³aczego przyb³êdy,
To tam, to sam, to tamtêdy, to têdy, to owêdy...
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PROZA
D

eportacje sowieckie, które dotknê³y setki tysiêcy rodzin polskich
z Ziem Wschodnich, rozpoczê³y
kilkuletni proces depolonizacji po³owy obszaru II Rzeczypospoltej, a ludzi objêtych
t¹ zbrodnicz¹ akcj¹ skazywa³y na nêdzê
i poni¿enie. Poni¿ej przedstawiamy pierwsz¹ czêæ wspomnieñ, spisanych przez
osobê, która jako dziecko prze¿y³a koszmar pobytu na nieludzkiej ziemi.
Autorka, Ewa z Nechayów, jest siostrzenic¹ Tadeusza Sêdzimira (Sendzimira),
dzi patrona krakowskiej Huty. Wielki polski wynalazca po wrzeniu 39 znalaz³ siê
po zachodniej stronie teatru wojny, a przecie¿ niewiele brakowa³o, by podzieli³ los
swojej najbli¿szej rodziny, lub jeszcze gorszy  bo bezpowrotny...

WYWÓZKA

Przyszli po nas z 12 na 13 kwietnia 1940
roku. By³a to sobota, o trzeciej w nocy. Wesz³o
trzech enkawudzistów, odczytali nazwiska:
dziadzia Ernesta1 i babci Wandy2, mamy3,
moje i brata Jacka. Kazali siê ubraæ i w ci¹gu godziny spakowaæ. Na pytanie mamy,
dok¹d nas zabieraj¹, odpowiedzieli: do
waszych mê¿ów, i wolno zabraæ tylko tyle,
ile uniesiecie. Mój piêcioletni brat Jacek nie
móg³ nic unieæ. Ja mia³am dziewiêæ lat,
wiêc wziê³am jedn¹ z walizek, a mama drug¹. Drug¹ rêk¹ prowadzi³a prawie nic nie
widz¹c¹ babciê. Nad dziadziem Ernestem,
który ze zdenerwowania trz¹s³ siê ca³y, zlitowali siê i pozwolili zostaæ. Pocz¹tkowo babci te¿ pozwolili, ale zjawi³ siê naczelnik tej
grupy NKWD i kaza³ jej siê zbieraæ. Za³adowali nas na ciê¿arówkê, na której ju¿ siedzia³a zap³akana pani z m³odsz¹ ode mnie
dziewczynk¹. Przez prawie ca³y czas w Rosji mieszka³ymy razem.
Babcia wychodz¹c, powiedzia³a: Jadê
ladami moich dziadów, bo dziadkowie
babci te¿ kibitkami jechali na Sybir.
Zawieziono nas na dworzec towarowy.
Poci¹g, z³o¿ony z samych wagonów towarowych, sta³ ju¿ przygotowany. Wnêtrze

Ewa Lempart

PRZYSZLI PO NAS
wagonu by³o brudne, w obu jego koñcach
sta³y piêtrowe prycze z desek, od ciany do
ciany. Mieci³o siê tam dziesiêæ osób
le¿¹cych pokotem. Pod sufitem cztery zabite deskami okienka. W przejciu miêdzy
pryczami sta³ piecyk ¿elazny i drewniany
sedes. Do wagonu upchali ponad 40 osób.
My zajêlimy doln¹ pryczê, ¿eby babcia nie
musia³a siê wspinaæ na górê  by³a najstarsza w wagonie. Wieczorem us³yszelimy jakie ha³asy i wywo³ywanie naszego
nazwiska. To  pewnie za grub¹ ³apówkê
 Ela i ciocia Marychna poda³y nam przez
odbit¹ z okna deskê dwie ko³dry i trochê
jedzenia. Dziêki nim nie marzlimy w podró¿y i w czasie srogich syberyjskich zim.
Po dwóch dniach stania na dworcu nasz
ogromny poci¹g ruszy³. Pocz¹tkowo wieli
nas w szczelnie zaplombowanych wagonach, ale w miarê narastania kilometrów,
gdzie za Uralem, przestano przestrzegaæ
zamykania drzwi i kto siê dopcha³ do otwartych wrót, móg³ podziwiaæ przesuwaj¹ce siê
przed oczami krajobrazy: step, ogromne,
niezaludnione przestrzenie. W koñcu dojechalimy do Semipa³atyñska w Kazachstanie  by³o to tu¿ przed 1 maja. Za³adowali
nas na ciê¿arówki i zawieli do ¯ana Semej
 Kirpicznoj Zawod nr 1, czyli cegielni.

MIEJSCE DO ¯YCIA

Zmêczeni ponaddwutygodniow¹ podró¿¹ nareszcie stanêlimy na twardej ziemi. Przed oczami rozci¹ga³ siê widok bezkresnej pustyni. Ani trawy, ani drzew i krzaków, tylko piach i piach. Trochê zieleni by³o
na brzegu rzeki Irtysz, ale ¿eby j¹ zobaczyæ,
trzeba by³o iæ parê kilometrów. Na horyzoncie majaczy³y budynki fabryczne Miasokombinatu, gdzie wyrabiali konserwy dla wojska. Z drugiej strony baraki i zabudowania cegielni, ogrodzone siatk¹
i murem. Przed cegielni¹ sta³o parê mizernych cha³up, gdzie mieszka³y zes³ane tu
rodziny rosyjskie  raczej same kobiety, bo
mê¿czyni zostali gdzie odes³ani. By³y to
pracownice cegielni.
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Polski barak
w ¯ana-Sejmej,
w którym
zamieszka³a
rodzina autorki

Widzia³o siê te¿ twarze z wystaj¹cymi
koæmi policzkowymi i skonymi oczami. Byli
to Kazachowie, którzy pocz¹tkowo wiedli tryb
¿ycia koczowniczy, ale przed wojn¹ osiedlili
siê na stepie. Mieszkali blisko rzeki w domkach z gliny, prawie ca³kowicie zag³êbionych
w ziemi. Oni te¿ pracowali w cegielni lub
Miasokombinacie.
Poszczególne rodziny polskie dokwaterowano do mieszkaj¹cych tam Rosjan.
Barak dla Polaków nie by³ jeszcze gotowy.
Mamê od razu zabrano do pracy w cegielni. Elegancka pani, która w ¿yciu nie pracowa³a fizycznie, musia³a po 10 godzin
harowaæ przy wyrobie cegie³.
Moje dzieciñstwo siê skoñczy³o. Wprawdzie pocz¹tkowo posz³am do rosyjskiej
szko³y, oddalonej od cegielni o jakie cztery kilometry, ale ju¿ po miesi¹cu musia³am
zrezygnowaæ, ¿eby opiekowaæ siê le widz¹c¹ babci¹ Wand¹ i ma³ym bratem. Jako
dziewiêcioletnia dziewczynka, nie najmocniejsza fizycznie, musia³am dwigaæ do
domu wiadra wody, zbieraæ po stepie os³awiony kiziak (suszone odchody bydlêce)
na opa³, wynosiæ brudn¹ wodê i w ogóle
zaj¹æ siê gospodarstwem.
Semipa³atyñsk le¿y nad Irtyszem. Cegielnia by³a po³o¿ona po drugiej stronie
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rzeki, 10 kilometrów od miasta, a ogromna
fabryka Miasokombinat po tej samej stronie co cegielnia, zaraz za Irtyszem. Za ogrodzeniem, czekaj¹c na ubój, koczowa³y ca³e
stada byd³a. Czasem by³y to byki, ale przewa¿nie bizony, ogromne i grone, podobne
do naszych ¿ubrów. Zostawia³y nam na ziemi kiziaki, wiêc o ten rodzaj opa³u nie by³o
trudno. Czasem na pryzmê odpadów wyrzucano wygotowane koci zwierz¹t. Zbieralimy to i jeszcze raz wygotowywali na
domowych piecykach, ¿eby zdobyæ trochê
t³uszczu.
Mama i Jacek zaraz na pocz¹tku zachorowali na krwaw¹ biegunkê. Mamie to nied³ugo przesz³o, ale Jacu chorowa³ parê
miesiêcy. By³ tak wyczerpany, ¿e nie móg³
chodziæ. W³aciwie ca³y dzieñ spêdza³ siedz¹c na glinianym nocniku. Lekarka zaleci³a mu dietê z sucharków, a do dyspozycji
mielimy tylko kartkowy chleb ¿ytni z otrêbami. Lecz raz Rosjanka da³a mu kawa³ek
bia³ego wie¿ego chleba, upieczonego
przez siebie. Mama myla³a, ¿e to go ju¿
wykoñczy, a tymczasem biegunka usta³a
i Jacu zacz¹³ wracaæ do zdrowia.
Pod koniec lata skoñczyli budowaæ
polski barak. Sk³ada³ siê z 15 kwater. Do
ka¿dej kwatery prowadzi³y drewniane
schody ze wspólnego, d³ugiego, a bardzo
w¹skiego korytarza. ciany by³y cienkie,
z pojedynczej ceg³y, zamiast pod³ogi 
klepisko i ma³e, nie otwierane okno. Nie
by³o sposobu ogrzania w zimie tego pomieszczenia. By³o tak zimno, ¿e w nocy
zamarza³a woda w wiadrze, a ziemniaki
zgromadzone na zimê, pomimo ¿e trzymalimy je w ³ó¿ku pod g³owami, te¿ przemarza³y. W ka¿dej kwaterze mieci³y siê
dwie rodziny.

DZIEÑ ZA DNIEM

W niedzielê wynosi³o siê przed barak
¿elazne ³ó¿ka i deski s³u¿¹ce do spania,
i robi³o siê wielkie pluskwobicie, nalewaj¹c naftê we wszystkie zakamarki. Niewiele to jednak pomaga³o, bo ¿ar³y nocami
niemi³osiernie. Pojawi³y siê te¿ wszy.
¯ywilimy siê g³ównie chlebem, otrzymywanym na kartki: 40 dag na pracuj¹cego i po 20 dag na cz³onka rodziny. Mama
wysprzedawa³a swoje rzeczy przywiezione
z Polski i kupowa³a za to trochê m¹ki lub
ziemniaki. Zdoby³a gdzie szyde³ko i nocami podnosi³a oczka w swoich jedwabnych
poñczochach, które potem sprzedawa³a
Rosjankom.
Nie na d³ugo jednak tych rzeczy starczy³o, tym bardziej ¿e trzeba by³o zdobyæ na
zbli¿aj¹c¹ siê syberyjsk¹ zimê jakie cieplejsze ubrania. Kupi³a mi wiêc mama
pimy  filcowe buty do kolan, fufajkê 
watowan¹ pikowan¹ kurtkê i takie same
spodnie. Na g³owê dosta³am kazachsk¹
sukienn¹ czapê z d³ugimi nausznikami,
które, gdy by³o cieplej, podwi¹zywa³o siê
do góry. Babcia i Jacek nie wychodzili z domu na mróz, wiêc nie potrzebowali ciep³ej
odzie¿y.

Póniej ju¿ nauczylimy siê innego
sposobu zarabiania paru groszy. Od Rosjanek pracuj¹cych w fabryce sukna w Semipa³atyñsku kupowa³a mama i inne Polki
wrzecionowate motki zgrzebnej szarej
we³ny, które te pracownice krad³y i wynosi³y
z fabryki pod fufajkami. Z tego robi³o siê
swetry. Ja robi³am plecy i przody, Jacek
wyspecjalizowa³ siê w robieniu rêkawów,
mama te czêci rozprasowywa³a do normalnych wymiarów, zszywa³a, a czasem
nawet haftowa³a kolorow¹ w³óczk¹. Tygodniowo robilimy dwa lub trzy takie swetry,
a w niedzielê mama jedzi³a do Semipa³atyñska na bazar i sprzedawa³a je Rosjankom. Du¿o Polek sta³o na bazarze z tymi
burymi swetrami i nikt siê nie interesowa³,
sk¹d bra³y na to surowiec.
W naszym cegielnianym osiedlu by³
jeden ma³y sklepik. Przewa¿nie nic w nim
nie by³o, oprócz ogonka czekaj¹cych na
kartkowy chleb, ale parê razy pojawi³ siê
zupe³nie niecodzienny towar: wory z czym,
co przypomina³o ogromny pêcak. Polki od
razu pozna³y, ¿e jest to surowa, niepalona
kawa i kupi³y po parê kilogramów. Potem
pali³y to na patelni, t³uk³y na kamieniu na
proszek i parzy³y kawê. Rosjanki myla³y,
¿e to kasza i nie mog³y zrozumieæ, dlaczego po ca³ym dniu gotowania jest dalej
twarda i niesmaczna. Innym razem przywieli ca³y transport rakiet tenisowych, a raz
uda³o siê kupiæ puszkê cha³wy. Do dzisiaj

Wanda Sêdzimirowa, babka autorki,
w Kazachstanie

W³aciwie nie by³o ani jesieni, ani wiosny. Od razu po upalnym lecie przychodzi³a
sroga zima. Raz by³o ponad 50 stopni
mrozu, ale przewa¿nie 40. Latem dochodzi³o do 40 stopni ciep³a. Zim¹ wia³y silne
wiatry, kalecz¹ce twarz ostrymi kawa³eczkami lodu. Chodzi³o siê z twarz¹ omotan¹
jak¹ chustk¹, tak ¿e tylko oczy by³o widaæ.
Pewnego razu nieopatrznie ods³oni³am
twarz i zaraz pojawi³y siê bia³e plamy odmro¿enia. Dopiero jaki Kazach chwyci³
w garæ grudkê zamarzniêtego niegu i zacz¹³ mi nim nacieraæ twarz, a¿ krew poczê³a normalnie kr¹¿yæ.
Ale na razie by³o jeszcze lato, dzieciarnia bawi³a siê przed naszym barakiem,
gdy robotnicy pod³¹czali do niego pr¹d.
Naturalnie robili to bez ¿adnego zabezpieczenia, a na wysokoci metra nad ziemi¹
wisia³ drut. Piêkny, lni¹cy w s³oñcu, spodoba³ siê mojemu bratu, chwyci³ go wiêc
dwoma r¹czkami i w tym momencie rzuci³o go na ziemiê. By³ bia³y jak kreda i przez
dobre parê minut le¿a³ nieprzytomny. Drut
by³ pod napiêciem.
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pamiêtam rozkoszny smak na podniebieniu i nigdy ¿adna cha³wa tak mi nie smakowa³a jak tamta.
Mija³y smutne, szare, g³odne dni, wype³nione ciê¿k¹ prac¹. Dla mnie, jeszcze
dziecka, nie by³o to takie tragiczne, po prostu takie by³y warunki ¿ycia i musia³am siê
do nich przystosowaæ. Ale dla mamy,
a zw³aszcza dla babci, by³a to prawdziwa
tragedia. Czasem przychodzi³y listy z Polski. Dziadzio Ernest pisa³, ¿e ma wiadomoci o naszym ojcu4, i¿ zosta³ wywieziony
do wiêzienia w Kijowie i ¿e jest mu lepiej
ni¿ na Zamarstynowie, ¿e stryj Fredzio jest
na Wêgrzech i ¿e NKWD w czerwcu wywioz³o te¿ ze Lwowa na Ural nasz¹ wiern¹
s³u¿¹c¹ Elê. Przyszed³ te¿ list od wuja Tadeusza5, brata mamy, ze Stanów, ¿e robi
starania, by nas z Kazachstanu wydobyæ,
a na razie bêdzie pomagaæ paczkami. Nic
z jego starañ nie wysz³o.
Wiadomoci polityczne s³abo do nas
dociera³y. Wprawdzie mo¿na by³o kupiæ
rosyjsk¹ gazetê, ale doroli Polacy nie znali
cyrylicy, a poza tym w ci¹g³ej walce o prze¿ycie nie mieli czasu na interesowanie siê
sukcesami Niemiec. Dopiero wybuch
wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu
1941 roku rozpolitykowa³ ma³¹ spo³ecznoæ
cegielnianego osiedla. W miarê jak Niemcy posuwali siê na wschód i zajmowali
coraz to nowe tereny rosyjskie, tutejsi
mieszkañcy, Rosjanie i Kazachowie, cieszyli siê nadziej¹, ¿e dotr¹ a¿ do Kazach-
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(Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)

1

Ernest Nechay, in¿. górnik.

2

Wanda Sêdzimirowa.

3

Teresa z Sêdzimirów Nechayowa.

4

Wiktor Nechay (1895 Lwów  1940 Rosja),
legionista, in¿. geolog, asystent na Polit. Lw.,
potem dyrektor polskiego gimnazjum w Bytomiu (wtedy niemieckim). Na skutek dzia³alnoci
na rzecz polskoci musia³ Bytom opuciæ i obj¹³ stanowisko kustosza w Muzeum l¹skim
w Katowicach. W IX1939 powróci³ do Lwowa. Aresztowany i wywieziony przez sowietów, zmar³ w wiêzieniu (?).

5

Tadeusz Sendzimir, brat Teresy Nechayowej.
W czasie i po II wojnie w USA. Znakomity
metalurg, patron Huty w Krakowie.

EWA LEMPART, z domu Nechay, ur. 1930 we
Lwowie. Dzieciñstwo spêdzi³a we Lwowie, w Bytomiu (wtedy niemieckim) i Katowicach. W 1940
wraz z rodzin¹ wywieziona ze Lwowa do Kazachstanu, wróci³a w 1946 do Krakowa. Tu
ukoñczy³a Liceum Sztuk Plastycznych, potem
Wydzia³ In¿ynierii na Politechnice Krakowskiej.
Pracowa³a jako projektant w biurze projektowym
obiektów przemys³owych, obecnie na emeryturze. Równoczenie uprawia³a sport szybowcowy i jako pilotka ustanowi³a rekord wiata w przelocie szybkociowym (1953). Jako ¿eglarka dotar³a do Wysp Owczych. Jej wspomnienia sportowe by³y publikowane.

Wanda Komornicka
W MIECIE, NA WSI, W WIÊZIENIU

Piêkne by³o lato 1939 roku, tote¿ wakacje, które  jak co roku  spêdza³ymy
w maj¹tku stryjostwa, mija³y nam w przemi³ej, beztroskiej atmosferze, urozmaiconej wycieczkami, tañcami, piewami,
wszystkim, co by³o przejawem m³odoci
i radoci. Lecz nagle zaczê³y nas przera¿aæ wiadomoci radiowe, bo wró¿y³y zbli¿anie siê tego, co zna³o siê tylko z opowiadañ i ksi¹¿ek  a wiêc wojny. Od po³owy
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stanu i oswobodz¹ ludzi spod panowania
czerwonych.

sierpnia m³odzi ludzie z wioski otrzymywali
wezwania do wojska. Przychodzili do dworu, do stryjostwa po b³ogos³awieñstwo na
drogê i nowe doznania. My postanowi³ymy wracaæ do Lwowa, nim nad naszym
krajem zawinie jaki kataklizm. Po¿egna³ymy nasze kochane Tyszkowice z ¿alem,
nie wiedz¹c czy i kiedy je jeszcze ujrzymy.
Wybuch³a wojna, zaczê³y siê bombardowania. Pragnêlimy, by niebo pokry³o siê
chmurami, co mog³oby Niemcom utrudniæ

Wanda wie¿awska w m³odoci

naloty. Ja i moja siostra, pe³ne wiary w zwyciêstwo polskiej armii, pe³ne zapa³u i patriotyzmu, zaczê³ymy uczêszczaæ na Kursy Bia³ego Krzy¿a gdzie przy ul. £yczakowskiej (dzi
adresu nie pamiêtam), obs³ugiwa³ymy te¿
kantynê na Dworcu G³ównym  dla powo³anych do wojska. Trzeba by³o uwa¿aæ, gdy¿
zaczê³a siê tam dywersja, mówiono o szpiegach. Nale¿a³o pilnowaæ, by nikt niepowo³any nie podchodzi³ do naszych stoisk z produktami spo¿ywczymi. Pewnego dnia rano,
gdy obie wybiera³ymy siê do pracy, nasza
matka stanê³a w drzwiach i zabroni³a nam
iæ. Nie pomog³y nasze przekonywania
o obowi¹zku  musia³ymy zostaæ. Oko³o
9 rano zaczê³o siê bombardowanie i ca³e
tamto skrzyd³o dworca, gdzie pracowa³ymy,
zosta³o zawalone. Przeczucie naszej matki
uratowa³o nam ¿ycie.
Tymczasem wszyscy sprawni fizycznie,
pod przewodnictwem wojskowych, zabrali
siê do budowy barykad na ulicach. Od samego pocz¹tku przeszkadzali w tym Ukraiñcy, którzy np. z domu przy ul. Potockiego
48 rzucali kamienie, a nawet zaczêli strzelaæ. Musielimy wiêc zaprzestaæ tam pracy
i udalimy siê na inne ulice, by budowê
barykad kontynuowaæ.
Lwów przed Niemcami broni³ siê krótko. Pamiêtam jak mój narzeczony Adam,

który bra³ udzia³ w obronie Lwowa, pewnego dnia przyszed³ w zakrwawionym mundurze. Pocisk trafi³ jego kolegê Mañkowskiego. Porwali go na rêce i tak im zmar³.
Po kilku dniach weszli do Lwowa Sowieci. By³y to bez³adne bandy w poszarpanych p³aszczach, z przestarza³¹ broni¹,
mierdz¹ce dziegciem. Bylimy wiadkami rozbrajania naszych piêknie umundurowanych ¿o³nierzy i oficerów. Widzielimy,
jak nieraz doroli mê¿czyni p³akali niczym
ma³e dzieci, i serce siê nam kraja³o.
W dniu wkroczenia Sowietów, lecz wczeniej, bo o 5, rano zapuka³ do nas m¹¿
naszej znajomej, Mit Szu³drzyñski. Twierdzi³,
¿e Lwów ma byæ oddany Sowietom. By³ on
oficerem sztabowym (sztab sta³ w hotelu
Georgea), ale my jego s³owa uwa¿a³ymy
za defetyzm. Prosi³ nas o jakie cywilne
ubranie, które zaraz dostarczy³ymy mu.
Niestety  zamiast przebraæ siê u nas, poszed³ z tym do hotelu, a tam ju¿ byli sowieci.
Aresztowali wszystkich, a po paru dniach
wieczorem zapuka³ do nas jaki kolejarz
wracaj¹cy ze s³u¿by i wrêczy³ nam wistek
gazety, na którym Mit napisa³: Wioz¹ nas na
wschód. Po wojnie znalaz³ymy jego nazwisko na licie katyñskiej. Osieroci³ ¿onê i synka, który urodzi³ siê ju¿ po jego mierci.
Przez jaki czas pracowa³am w Parku
Stryjskim, gdzie zatrudnionych by³o wiele
kobiet  ¿ony lekarzy, adwokatów, in¿ynierów. Wozi³ymy na taczkach nawóz, ziemiê
i sadzonki. Po pracy kazano nam uczestniczyæ w mitingach  na ratuszu, ku czci batki
Stalina. Jak automaty, na ka¿d¹ wzmiankê
o nim musia³ymy wstawaæ. Odbywa³o siê
to bez koñca.
Tymczasem stryj Adam wie¿awski, by
ochroniæ nas wszystkich od aresztowañ i wywózek, bo kto nie pracuje, ten nie je  zorganizowa³ jad³odajniê, w której podjê³o pracê parê osób z naszej rodziny. Ciotka Aniela
zosta³a kasjerk¹, kuzynka bufetow¹, dwie
znajome kelnerkami, a ja zajê³am siê gotowaniem. Do pomocy mia³am m³od¹, energiczn¹ dziewczynê Martê. Mielimy du¿o klientów  przewa¿nie ziemiañstwo, które zjecha³o do Lwowa. Aprowizacj¹ zajêli siê stryj i mój
narzeczony  póki by³ we Lwowie. Stryj Adam
wie¿awski, zaanga¿owany w konspiracji,
poleci³ nam codzienne wydawanie obiadów
czternastu m³odym ludziom z organizacji.
Wchodzili tylnym wejciem od ul. niadec-
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kich  jedli i znikali. Nie trwa³o to zbyt d³ugo,
gdy¿ wkrótce zainteresowa³o siê nami NKWD
i rodzimi szpicle (pamiêtam nazwisko: Czaban)  zaczêli coraz czêciej wpadaæ do
naszej jad³odajni. Musiano przestrzec ch³opców, by siê nie nara¿ali i wiêcej nie przychodzili. Ów szpicel Czaban, gdy widzia³ mego
stryja na sali, wo³a³ g³ono: Czo³em panie
kapitanie! (stryj by³ kapitanem rezerwy, dowódc¹ odcinka w Obronie Lwowa w 1918 r.).
W 1940 r. stryja aresztowali i wywieli, a jad³odajniê zamknêlimy.
W tym samym czasie w naszym domu
powsta³ punkt pocztowy. Dostarczon¹ mi
pocztê roznosi³am w ró¿ne miejsca, doæ
daleko  specjalnie pamiêtam, ¿e gdzie za
Teatr Wielki. Pocztê przynosili dwaj ch³opcy,
kilkunastoletnia dziewczynka i starszy cz³owiek. Gdy dzi patrzê z perspektywy lat na tê
sprawê, wydaje mi siê, ¿e wybór naszego
domu na punkt pocztowy nie by³ dobry, gdy¿
ganek, przez który trzeba by³o przejæ, by³
zupe³nie odkryty i widoczny z ulicy. Gdyby kto
chcia³ obserwowaæ, skojarzy³by, ¿e zawsze
o tej samej porze te same osoby odwiedzaj¹ nasze mieszkanie przy Potockiego 42.
Tymczasem zaczê³y siê wywózki i aresztowania. Z naszej kamienicy wywieziono
¿onê oficera z dwoma ma³ymi synami (p. Latawiec). Nas to ominê³o, ale na wszelki
wypadek mia³ymy przygotowane podrêczne rzeczy, by nie byæ w razie czego zaskoczonym. W tym czasie wywieli te¿ moj¹
stryjenkê, ¿onê aresztowanego uprzednio
stryja Adama, oraz wiele znajomych rodzin.
Próbowa³ymy z moj¹ siostr¹ i kuzynk¹
dobrn¹æ na dworcu do poci¹gu (z bydlêcymi wagonami), by podaæ stryjence ¿ywnoæ.
Niestety ca³y poci¹g by³ otoczony kordonem
NKWD i odpêdzono nas bagnetami.

ZA NIEMCÓW

Gdy inwazja niemiecka zagrozi³a Sowietom, opucili Lwów, uprzednio morduj¹c wszystkich wiêniów na £¹ckiego, na
Zamarstynowie i w Brygidkach. Gdy wczesnym rankiem Niemcy weszli do Lwowa,
zacz¹³ siê s¹dny dzieñ. Co prawda wkraczaj¹ca armia tak bardzo ró¿ni³a siê od
sowieckiej: porz¹dne mundury, nowa broñ,
zegarki na rêkach, du¿o czo³gów itd., ale to
co siê zaczê³o  przypomina³o jakie apokaliptyczne koszmary. Niemcy zaczêli wy³apywaæ ¯ydów, którym kazali wyci¹gaæ po-
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mordowanych z cel i uk³adaæ na podwórzu
wiêziennym. Wszystkie te trupy mia³y potwornie opuchniête nogi, a poniewa¿ le¿a³y prawie tydzieñ od wycofania siê Sowietów  w czerwcowej temperaturze  unosi³
siê nad nimi przeraliwy odór i niesamowite iloci olbrzymich much.
Z ciotk¹ Stefani¹ stara³ymy siê znaleæ
mojego stryja, gdy¿ nie wiedzia³ymy, gdzie
by³. Nie znalaz³ymy go. Z nami by³o moc
ludzi  p³acze i rozpacz, gdy znajdowali swych
najbli¿szych tak okrutnie pomordowanych.
Nasze szukanie skoñczy³o siê w momencie,
gdy spostrzeg³am w jednej z cel moj¹ kole¿ankê Kaziê J., z któr¹ podczas mszy wielkanocnej piewa³ymy w chórze w katedrze
ormiañskiej. By³a do po³owy rozebrana, mia³a sin¹ twarz i szyjê, i wywalony jêzyk. Potem
nie by³ymy ju¿ w stanie kontynuowaæ poszukiwañ.
Przez pewien okres pracowa³am w RGO
wraz z wieloma innymi kobietami, klei³ymy
koperty i torebki. Praca by³a ³atwa, chocia¿
nudna, ale dawa³a odpowiednie zawiadczenie, a o to chodzi³o.
Pod koniec maja wyjecha³am do Krakowa, do rodziców mego narzeczonego i tam
w kociele w. Szczepana wziêlimy lub.
By³y wtedy ³apanki na ulicach, wiêc nasza
podró¿ polubna ograniczy³a siê do przejcia paru ulic. Przez pewien okres mieszkalimy w Krakowie, ale w jesieni wrócilimy
do Lwowa i tam m¹¿ z ramienia Liegenschaftu otrzyma³ pracê kierownika w maj¹tku Taurów k. Brze¿an. Nie przebywalimy
tam d³ugo, gdy¿ zaczê³y siê ukraiñskie mordowania Polaków i zrobi³o siê niebezpiecznie. Przenielimy siê bli¿ej Lwowa  maj¹tek Poluchów z klucza dóbr Potockich. Obsada by³a polsko-ukraiñska, ale doæ zgrana, mielimy z ludmi bardzo dobre stosunki.
Pewnej nocy obudzi³ nas jaki trzask czy
stukot, wiêc zerwalimy siê z ³ó¿ka, nie rozumiej¹c, co siê dzieje. Po chwili kto zapuka³ do okna. Okaza³o siê, ¿e to nasz nocny
stró¿ Petko  Rosjanin z pochodzenia, ale
spolszczony. Przype³z³ na kolanach przez ca³e
podwórze folwarczne, by sprawdziæ, czy ¿yjemy, gdy¿ podobno kto do nas strzela³. Na
szczêcie nic siê nie sta³o.
W dworku oprócz nas mieszka³ ksiêgowy  gestapowiec, i m³ody ksiêgowy 
Polak, który pewnego dnia wybra³ siê s³u¿bowo do s¹siedniego maj¹tku i nigdy nie

by je odwióz³ do maj¹tku i uda³o mu siê to.
Parê nocy spêdzilimy w tej willi, potem
wróci³am z matk¹ do domu, mój m¹¿ za
pozosta³ na wiêtokrzyskiej. Po paru dniach
przyszed³ do domu, bo chcia³ byæ z nami.
Mylelimy, ¿e ju¿ nic nam nie grozi.
Niestety  zaraz nastêpnego wieczoru,
gdy pogr¹¿eni bylimy w lekturze, rozleg³o
siê walenie do drzwi. Matka otworzy³a je
i ujrzelimy siedmiu ukraiñskich milicjantów wraz z naszym dozorc¹. Od razu rozbiegli siê po mieszkaniu, a widz¹c nas w ³ó¿ku
spytali mnie  wskazuj¹c na mê¿a  kto to
jest, i za¿¹dali jego kenkarty. Uprzednio przez
organizacjê wystaralimy siê o dokument
na nazwiski Warnicki. Oni, widz¹c to nazwisko, tak mi rzekli: Tu oto wisi obraz Matki
Boskiej, a ty pisz nie z mê¿em, tylko z obcym mê¿czyzn¹! Co mog³am im odpowiedzieæ? Zaczê³am prosiæ, by go nie zabierali,
ale nie odnios³o to ¿adnego skutku. Po jego
zabraniu ogarnê³y mnie najgorsze myli.
Nazajutrz rano posz³am na milicjê ukraiñsk¹ z moim kuzynem Danielem i przyjacielem Gabrielem, gdzie dowiedzielimy siê,
¿e trzyma go nie gestapo, lecz kripo. Po
jakim czasie kto nas poinformowa³, ¿e
wywieli go na roboty. W tydzieñ potem przysz³o do naszego mieszkania paru Ukraiñców, kazali mi siê ubraæ i zabrali mnie,
chodzi³o rzekomo o przekupstwo. Zaprowadzili mnie naprzód na komisariat przy ul. Potockiego, a potem na komendê przy ul. Mickiewicza. Tam siê d³ugo wysiedzia³am, o co
mnie pytali  nie pamiêtam. Nastêpnie za-

Autorka z mê¿em Adamem Komornickim,1990,
Milwaukee, USA

wróci³. Podobno zamordowali go Ukraiñcy.
Ksiêgowym g³ównym ca³ego klucza  o ile
pamiêtam  by³ pan Dziduszko, bardzo
zaanga¿owany w dzia³alnoæ konspiracyjn¹, tak jak i weterynarz dr Grzyb, z którym
bylimy w wielkiej przyjani.
Tymczasem zaczê³y dochodziæ do nas
ró¿ne grone wieci z s¹siednich wsi o masowych mordach Polaków. Pewnego dnia
Adam powiedzia³ mojej matce i mnie, ¿e
musimy szybko siê pakowaæ, zlikwidowaæ
gospodarstwo i natychmiast wracaæ do
Lwowa. Musimy to jednak za³atwiæ dyskretnie, by nikt nie spostrzeg³. Sam  do
pónego wieczora wykonywa³ swe zwyk³e
czynnoci, jak rozdzielanie prac na dzieñ
nastêpny itp. My tymczasem, maj¹c pe³n¹
piwnicê owoców i jarzyn, wiele drobiu 
stara³ymy siê porozdawaæ wszystko zaufanym ludziom. Dowiedzia³ymy siê, i¿
fornale przestrzegli mego mê¿a, ¿e Ukraiñcy postanowili nas oko³o drugiej w nocy
zamordowaæ. Zaraz po dwunastej ci dobrzy ludzie przyprowadzili nam wóz z par¹
koni pod sam dom. Konie mia³y nogi owiniête szmatami  chodzi³o o to, by nasz
s¹siad gestapowiec nic nie us³ysza³. I tak
w ciszy tej gronej dla nas nocy, we trójkê,
z reszt¹ zapasów, wyruszylimy do Lwowa,
pe³ni wdziêcznoci dla tych ludzi, którzy uratowali nam ¿ycie. M¹¿, gdy ruszylimy, prawie z miejsca zasn¹³ ze zmêczenia, wiêc
wziê³am lejce i powozi³am a¿ do miejsca,
gdy nas ju¿ blisko Lwowa zatrzyma³ patrol
ukraiñski. Zamar³am ze strachu, ale mój
m¹¿ natychmiast oprzytomnia³ i na pytanie gdzie jedziemy  powiedzia³, ¿e wiezie mnie na poród do szpitala. Co prawda, by³am dopiero w siódmym miesi¹cu
ci¹¿y, ale jako, przy Boskiej
pomocy, przepucili nas.

DO WIÊZIENIA

We Lwowie zajechalimy na ul. wiêtokrzysk¹, do
willi naszych krewnych ¯urowskich. Do domu balimy
siê jechaæ, spodziewaj¹c
siê, ¿e tam nas bêd¹ szukaæ. M¹¿ zaraz rano odwióz³
konie i wóz na targ, by znaleæ kogo z Poluchowa, kto-
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prowadzili mnie na gestapo na ul. Pe³czyñsk¹. Tam znów mnie przepytywali o mê¿a,
do jakiej organizacji nale¿ymy, co robimy
itd. Efektem by³o zaprowadzenie mnie przez
jednego z gestapowców (który okaza³ siê
grzeczny  podejrzewa³am nawet, ¿e to wtyczka naszej organizacji w gestapo) do wiêzienia na £¹ckiego. Nie ma chyba gorszego
uczucia nad to, gdy siê za tob¹ zamykaj¹
drzwi wiêzienne. Na furcie urzêdniczka wiêzienia, Ukrainka, odebra³a mi torebkê, papiery, pieni¹dze i bi¿uteriê.
(Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)

Za udostêpnienie powy¿szego tekstu dziêkujemy kuzynce Autorki, pani Zofii ze wie¿awskich G¹dziñskiej.

Naszym zdaniem

CUD NAD WIS£¥
I ZADWÓRZE
Minê³a kolejna (79) rocznica zwyciêstwa orê¿a polskiego nad bolszewick¹
Armi¹ Czerwon¹ pod Radzyminem, bitwy
zwanej Cudem nad Wis³¹, a tym samym
taka sama rocznica rzezi pod Zadwórzem,
zwanej Polskimi Termopilami.
Wiemy o co chodzi³o: os³awiona konna armia Budionnego sz³a na Lwów. Czo³o stawi³ jej  nie czekaj¹c na przybycie
regularnych dywizji polskiego wojska  batalion ochotników ze Lwowa, w sile tysi¹ca
m³odych ludzi, pod dowództwem rotmistrza
Romana Abrahama (póniejszego genera³a), chlubnie wczeniej ws³awionego
w wojnie z Ukraiñcami 1918/19 roku. Bolszewicy rozbili ten oddzia³ pod Krasnem,
ale jego czêæ dowodzona przez kapitana
Boles³awa Zaj¹czkowskiego, nie wycofa³a
siê, lecz posz³a dalej. Pod Zadwórzem wywi¹za³a siê nierówna bitwa  na oko³o
300-osobowy oddzia³ lwowskich studentów i gimnazjalistów rzuci³a siê niemal ca³a
dywizja kozacka. Polaków, mimo bohaterskiej obrony, wybito w okrutny sposób.
Opisane bitwy nie stanowi³y na pewno
majstersztyków polskiej sztuki wojennej,
ale spe³ni³y wielk¹ rolê: wstrzyma³y przed
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WANDA KOMORNICKA, z domu wie¿awska
(191799), ur. w Lubaczowie jako córka W³odzimierza, starosty. Od 1923 mieszka³a z rodzicami
we Lwowie, tam uczêszcza³a do gimnazjum
ss. Sacre Coeur, potem ukoñczy³a Szko³ê Gospodarcz¹ na Snopkowie. W okresie I okupacji sowieckiej zaanga¿owana w konspiracji. W czasie
okupacji niemieckiej przebywa³a poza Lwowem
wraz z mê¿em Adamem, kierownikiem kolejnych
ligenschaftów. Cz³onek AK, aresztowana przez
gestapo, przebywa³a w wiêzieniu przy ul. £¹ckiego. Po wojnie wyjecha³a z rodzin¹ do Ameryki.
Wychowa³a 5 dzieci, doczeka³a siê kilkanaciorga wnuków i kilkorga prawnuków. Mimo oddali,
interesowa³a siê losem kraju ojczystego i Lwowa.
By³a cz³onkiem oddzia³u krakowskiego TMLiKPW,
prenumerowa³a kwartalnik CL. Zmar³a w lutym br.

Lwowem konarmiê Budionnego, któr¹
zaraz potem rozbi³y piesz¹ce na odsiecz
dwie polskie dywizje. Tym samym Budionny nie móg³ ju¿ siê udaæ z pomoc¹ Tuchaczewskiemu pod Warszawê, nie jest wiêc
pewne  niczego nie ujmuj¹c bohaterom
spod Radzymina  czy bitwa warszawska
mia³aby taki, a nie inny przebieg.
Zastanawia ca³kowite przemilczanie
wydarzeñ spod Lwowa i rzezi pod Zadwórzem. Pomijaj¹c wzglêdy militarne 
sam fakt bestialskiego wymordowania
300 m³odych Polaków zas³ugiwa³by na
podtrzymanie w narodowej pamiêci.
A mo¿e to warszawiacy nie chc¹ nic
uszczkn¹æ ze swojej chwa³y? Nie powinni jednak zapominaæ, ¿e w Grobie Nieznanego ¯o³nierza na placu Pi³sudskiego le¿y symboliczny bohater spod Zadwórza, bo pani Stefania Zarugiewiczowa, która wskaza³a niezidentyfikowane
szcz¹tki Bohatera Wojny  tam w³anie
straci³a swego 19-letniego syna. A historycy krakowscy? Mo¿e boj¹ siê naraziæ
tym, którzy tak niegodziwie odnosz¹ siê
do pomnika tych w³anie m³odych bohaterów  Cmentarza Orl¹t. Byli wszak
wród nich tak¿e m³odzi krakowianie!
Dla przypomnienia: opowieæ o Polskich Termopilach pióra T. Kryski-Karskiego (z Londynu) zamiecilimy w CL
2/95, a prozê Zofii Kossak-Szczuckiej
w CL S/98.

Zenon Malik

Gmach Korpusu Kadetów we Lwowie

KADECI II RZECZYPOSPOLITEJ
Miêdzywojenne korpusy kadetów stanowi³y kontynuacjê wspania³ych tradycji
szkó³ rycerskich XVIII wieku, w tym powo³anej do ¿ycia w 1765 r. przez króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego w Warszawie Szko³y, której pierwszym komendantem  z polecenia króla  by³ genera³ Ziem
Podolskich ksi¹¿ê Adam Czartoryski.
Szko³a ta wykszta³ci³a wspania³y poczet
bohaterów narodowych, poród których janiej¹ takie postacie, jak Tadeusz Kociuszko, Jakub Jasiñski, Julian Ursyn Niemcewicz czy Karol Kniaziewicz, lub poleg³y w czasie Powstania Listopadowego gen. Józef
Sowiñski. Kontynuatorami tych tradycji by³y
korpusy kadetów Ksiêstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego. Szczególny rozg³os
i s³awê przynieli im tej miary ludzie, co gen.
Ludwik Mieros³awski  przywódca powstañ
narodowych i bojownik Wiosny Ludów w Europie, gen. Sztyrman czy Kruszewski. Kadetami byli te¿ Kazimierz Pu³aski, Jan Kozietulski, Józef Bem, Henryk D¹browski. Wszystkie pokolenia kadeckie wnios³y daninê krwi
w walkach o Ojczyznê i Wolnoæ.
W toku walk o niepodleg³oæ w I wojnie
wiatowej, ju¿ w oswobodzonym z austriackiego panowania Krakowie, utworzony zosta³ pierwszy w Polsce Odrodzonej  w padzierniku 1918 roku  Korpus Kadetów
nr 1. Mieci³ siê w gmachu Szko³y Podchor¹¿ych na £obzowie, i tutaj odby³ siê
w 1919 r. pierwszy egzamin dojrza³oci.

W lipcu 1919 r. powsta³ Korpus Kadetów
nr 2 w Modlinie. W tym te¿ czasie nadano
korpusom pierwszy statut.
W kwietniu 1921, w czasie ferii wielkanocnych, Korpus Kadetów nr 1 przeniesiono do Lwowa, do budynków dawnej austriackiej Kadeckiej Szko³y Piechoty (okrytych blaskiem chwa³y i bohaterstwa Orl¹t
Lwowskich w listopadowej obronie 1918 r.).
Podjêto tam zaraz normalne funkcje nauczania.
Wychowankowie korpusów kadetów
mieli w szko³ach oficerskich stanowiæ doborowy element obywateli przesi¹kniêtych
duchem rycerskim, mi³uj¹cych tradycje
Wojska Polskiego, przejêtych wa¿noci¹
s³u¿by zbrojnej dla Ojczyzny.
W 1920 roku sytuacja polityczna w kraju
by³a niezwykle napiêta. Kadetom, którzy ukoñczyli 17 rok ¿ycia, zezwolono na zaci¹ganie
siê do oddzia³ów liniowych. Spowodowa³o
to opónienie roku szkolnego 1920/21.
Uczestnicy wojny, którym pozwolono nosiæ
otrzymane na froncie stopnie wojskowe i odznaczenia, zasiedli znów w ³awkach szkolnych. Normaln¹ naukê przerwa³ jednak wybuch III powstania l¹skiego. Kadeci, wbrew
zakazowi w³adz wojskowych, ca³ymi grupami uciekali i zaci¹gali siê w szeregi powstañcze. Zyskali sobie szacunek towarzyszy broni i wyrazy uznania ze strony prze³o¿onych.
W walkach o Górê w. Anny, pod Gogolinem
i Z¹bkowicami, na prze³omie maja i czerwca
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poleg³o  miêdzy innymi  szeciu kadetów
lwowskich: Karol Chodkiewicz, Henryk Czekaliñski, Zbigniew Oszczó³kowski, Zygmunt
Toczy³owski, Zygmunt Zakrzewski i Zbigniew
Zaszczyñski. K. Chodkiewicz odznaczony
zosta³ Orderem Virtuti Militari, a 39 innych
kadetów Krzy¿ami na l¹skiej Wstêdze
Walecznoci i Zas³ugi I i II klasy. Poleg³ym
nadano Krzy¿e Niepodleg³oci. Nawi¹zana
zosta³a serdeczna wiê miêdzy l¹skiem
a lwowskim Korpusem Kadetów, czego wyrazem by³o udekorowanie w r. 1931 chor¹gwi kadeckiej Krzy¿em na l¹skiej Wstêdze
Walecznoci i Zas³ugi, oraz wrêczenie Miecza-Symbolu, wykutego ze stali l¹skiej, jako
daru Zwi¹zku Powstañców l¹skich.
W latach dwudziestych wiêkszoæ kadetów trafi³a do oddzia³ów bojowych.
Pamiêtny w dziejach Korpusu Kadetów
nr 1 we Lwowie sta³ siê dzieñ 3 maja 1923,
w którym kadeci otrzymali sw¹ chor¹giew.
Niezwyk³y to sztandar: autentyczna chor¹giew powstañcza z 1863 r., postrzêpiona
kulami moskiewskimi, przekazana im przez
Lwowskie Ko³o Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy Uczestników Powstania 1863/64 r.
 z r¹k Weteranów na placu Mariackim.
W styczniu 1928 r. dokonano pewnych
zmian w statucie korpusów. Równolegle
do kszta³cenia kadetów w zakresie programu gimnazjalnego, stosowano program
wyszkolenia wojskowego w zakresie kursu unitarnego szkó³ podchor¹¿ych piechoty. Oprócz tego prowadzone by³y liczne
sekcje zainteresowañ, w ramach których
dzia³a³y chóry, orkiestry, krótkofalarstwo,
modelarstwo, ¿eglarstwo, krajoznawstwo,
filatelistyka, kursy motoryzacyjne i jazdy
konnej. Corocznie starsze kompanie
wszystkich korpusów bra³y udzia³ w manewrach  obozach letnich.
Rozkazem Marsza³ka J. Pi³sudskiego
zatwierdzono wiêto Kadeta na dzieñ
21 maja (data wybuchu III powstania l¹skiego). W 1933 r. Marsza³ek przyj¹³ szefostwo Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie
i nada³ mu swoje Imiê. W 21 egzaminach
maturalnych tego korpusu 1021 kadetów
uzyska³o wiadectwa dojrza³oci.
Wzorowa organizacja korpusów kadeckich oraz wyniki osi¹gane przez kadetów
w zakresie kszta³cenia ogólnego i wojskowego, a tak¿e rosn¹ca ich popularnoæ
wród m³odzie¿y stworzy³y podstawê do utwo-
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rzenia w 1925 r. 3. Korpusu Kadetów w Rawiczu. W 1926 r. Korpus nr 2 zosta³ ze wzglêdów zdrowotnych przeniesiony z twierdzy
modliñskiej do Che³mna. W po³owie lat trzydziestych stopniowo likwidowano Korpus
nr 2 w Che³mnie i nr 3 w Rawiczu, a z ich
resztek w 1936 r. utworzono nowy Korpus
Kadetów nr 2 w Rawiczu. [...]
Tu¿ przed wybuchem II wojny wiatowej, w zwi¹zku z napiêt¹ sytuacj¹ polityczn¹, Korpus nr 2 przeniesiono z Rawicza do
Kielc  przygotowania budynków mia³y
trwaæ rok, a jego kadeci mieli w tym czasie
korzystaæ z gociny w korpusie lwowskim.
Ci z Rawicza, którzy zjawili siê we Lwowie
na nowy rok szkolny 1 wrzenia 1939, wziêli
udzia³ wraz z lwowskimi kadetami w Ochotniczych Oddzia³ach Obrony Lwowa. [...]
Wg obliczeñ w I wojnie wiatowej (w jej
ostatnim okresie 191921) zginê³o 11 kadetów polskich, za w II wojnie  411, w tym
w wojnie obronnej 1939 r.  125, w Powstaniu Warszawskim  20, w partyzantce
AK  25, w walkach Polskich SZ na Zachodzie  96, w walkach LWP  14, w katowniach gestapo  44, w katowniach NKWD
i UB  60, na nieznanych polach walk  27.
Komendanci Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie
191820 pp³k Stanis³aw Hlavaty
(Kraków)
192021 pp³k Alfred Jougan (Kraków)
192123 mjr Tadeusz Machalski
192327 p³k W³adys³aw ¯ebrowski
192729 pp³k Stanis³aw Widacki
1929
pp³k Antoni £ukasiewicz
192933 pp³k Kazimierz Florek
193338 pp³k Franciszek Wielgut
193839 pp³k Stanis³aw Daniluk
1939 (IX) pp³k W³adys³aw Kowalski
ZENON MALIK, ur. 1920 w Krakowie, syn legionisty, wychowanek lwowskiego Korpusu Kadetów im. Marsza³ka Pi³sudskiego (193439). W czasie II wojny w AK, w latach powojennych pracownik spó³dzielczoci pracy. Honorowy wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Opieki nad Kopcem
Pi³sudskiego w Krakowie, cz³onek wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK oraz organizacji kombatanckich i niepodleg³ociowych, prezes Krakowskiego Klubu Zwi¹zku Kadetów II RP, organizator
Izby Pamiêci Kadetów II RP przy kociele garnizonowym w. Agnieszki w Krakowie.

Archiwum
TRZY PO¯EGNANIA: KOCIO£A  MIASTA  DOMU
WSPOMNIENIA Z OSTATNICH DNI WE LWOWIE  ROK 1946
(wyj¹tki z pamiêtnika)
Trwalimy we Lwowie d³u¿ej ni¿ nasza parafia. Stopniowo zaczêto zamykaæ
kocio³y. Jako pierwszy zamkniêto koció³ w. Józefa  lecz wkrótce otwarto go
w celu urz¹dzania dancingów. Po zamkniêciu kocio³a w. Teresy mali ¿ulicy
wywa¿yli drugie drzwi, rozebrali organy i bawili siê piszcza³kami na ulicy. Po
zamkniêciu kocio³a Bernardynów ludzie modlili siê przy zamkniêtych drzwiach
ustrojonych kwiatami.
Wreszcie 4 czerwca 1946 r. przysz³a kolej na nasz koció³ w. El¿biety. Zebra³o
siê wiele ludzi, by uczestniczyæ w ostatniej mszy w. W czasie mszy s³ychaæ by³o
g³one szlochanie. Po Podniesieniu niektóre kobiety mdla³y lub dostawa³y histerycznych ataków. Ksi¹dz proboszcz prosi³ o zachowanie spokoju. Po zakoñczonej
Ofierze ludzie ¿egnali siê ze swoim proboszczem i ca³owali wszystkie o³tarze. Po
zamkniêciu naszego kocio³a chodzi³am z mam¹ do katedry.
W koñcu nadszed³ ten straszny dzieñ, gdy musia³am opuciæ dom, w którym
urodzi³am siê i uros³am. Po¿egnawszy siê z lokatorami naszej kamienicy, podesz³am do samochodu. Nie by³o ju¿ miejsca. Jasio wci¹gn¹³ mnie na dach i mocno
trzyma³, bym nie zlecia³a. Jad¹c, widzia³am jak oddala siê wszystko tak drogie
i znane: koció³ w. El¿biety, ul. Lwowskich Dzieci, a jeszcze wczoraj widzia³am tu
tragarza, który pchaj¹c wy³adowany wózek, piewa³: A gdybym siê jeszcze raz
urodziæ mia³  to tylko we Lwowie...
Jad¹c piêkn¹ alej¹ kasztanow¹ ulicy Listopada, wyci¹ga³am rêce do drzew
i rwa³am licie, chc¹c zachowaæ co na pami¹tkê tego po¿egnania. Zajechalimy pod most Merkurego, widok by³ okropny. Jak okiem siêgn¹æ, nad torami
i wzd³u¿ skarpy pod sam¹ górê pe³no skrzyñ i ludzi, wszystko w wielkim b³ocie.
W nocy dy¿urowalimy przy naszym baga¿u. Dopiero po po³udniu nastêpnego
dnia podstawiono wagony. Powsta³o ogromne zamieszanie  na wagony czeka³o ju¿ kilka transportów normalnych, jak te¿ dzikich. Wreszcie przydzielono
wagon naszej 20-osobowej grupie. Po szybkim za³adowaniu kufrów i pak zosta³o dla nas niewiele miejsca pod sufitem. Poci¹g ca³¹ noc szybowa³. Wyjazd
nast¹pi³ przed po³udniem. By³y to bardzo smutne chwile, nigdy tego nie zapomnê. Cisza grobowa  wszyscy stali w szeroko otwartych drzwiach wagonu
i p³acz¹c patrzyli w kierunku oddalaj¹cego siê miasta.
Po po³udniu bylimy ju¿ w Przemylu. W czasie parogodzinnego postoju
ojciec spotka³ w naszym transporcie kolegów z chóru Echo. Odpiewali kilka
pieni. S³uchalimy ze wzruszeniem, szczególnie dwóch ostatnich  ich s³owa
mia³y tam szczególn¹ wymowê: Pod Tw¹ obronê, Ojcze na niebie, grono Twych
dzieci swój powierza los..., i drug¹ pieñ, tak czêsto piewan¹ w katedrze
lwowskiej:
liczna Gwiazdo miasta Lwowa, Maryja,
Matko nasza i Królowo, Maryja,
Uciekamy siê do Ciebie,
B¹d nam Matk¹ tu i w niebie, Maryja,
O Maryja Królowa.
Helena Leska
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Aleksander Marczyñski

U£AN JAZ£OWIECKI
WSPOMINA SWÓJ PU£K

Tekst, który poni¿ej zamieszczamy, jest
skrótem artyku³u, og³oszonego w kwartalniku Studia Historyczne, zeszyt 3/1992. Tytu³
i ródtytu³y pochodz¹ od naszej redakcji.
Pocz¹tki historii 14 Pu³ku U³anów Jaz³owieckich zwi¹zane s¹ z Dywizj¹ Bia³orusk¹ gen. ¯eligowskiego. W latach 191819
formacja ta walczy³a na ziemiach wschodnich przeciw bolszewikom i Ukraiñcom.
Utworzony w ramach owej dywizji pu³k
kawalerii, w czerwcu 1919 r. zaj¹³ kwatery pod Stanis³awowem, a 11 lipca wojska
ukraiñskie podesz³y pod Jaz³owiec, zagra¿aj¹c klasztorowi sióstr Niepokalanek,
w którym znajdowa³a siê cudowna statua
NPM Jaz³owieckiej.

BITWA POD JAZ£OWCEM

Mjr Konstanty Plisowski, zgodnie z rozkazem otrzymanym od gen. ¯eligowskiego,
przygotowa³ szwadrony pu³ku do odrzucenia
Ukraiñców z Jaz³owca i okolicy. Natarcia na
ugrupowania nieprzyjaciela przeprowadzano wielokrotnie w najbli¿szym rejonie kolejnymi szar¿ami, m.in. plutonów dowodzonych
przez ppor. Godlewskiego i plut. Walczyñskiego. W wyniku koncentrycznego natarcia
Ukraiñcy wycofali siê, ponosz¹c powa¿ne
straty w zabitych i rannych oraz w sprzêcie
wojskowym. Zaciête walki pod Jaz³owcem
toczone by³y od 11 do 13 lipca  odrzuceni
z zajmowanych pozycji Ukraiñcy wycofali siê
w panice. Zwyciêstwo odniesione pod Jaz³owcem przynios³o pu³kowi rozg³os i s³awê.
Od owych zwyciêskich dni datuje siê szczególny kult dla NPM Jaz³owieckiej.
Ze wspomnieñ uczestników walk pod
klasztorem wynika, ¿e wa¿n¹ rolê odegra³a kr¹¿¹ca wród u³anów legenda, i¿ w najkrytyczniejszej chwili walk, w dniu 11 lipca,
ukaza³a siê nad klasztorem, na tle jasnych
ob³oków nieba, promienna postaæ Najjaniejszej Pani Jaz³owieckiej. Z Jej opuszczonych r¹k sp³ywa³y snopy z³ocistych promieni, w których blasku ruszyli u³ani do
swej zwyciêskiej i decyduj¹cej szar¿y.
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Jaz³owiec po³o¿ony jest na po³udnie od
Buczacza, na Podolu. Pocz¹tkowo nale¿a³
do Buczackich, a nastêpnie do Jaz³owieckich, Sieniawskich, Radziwi³³ów, Koniecpolskich, Lubomirskich, Potockich, Poniatowskich i B³a¿owskich. Na skutek licznych oblê¿eñ i braku konserwacji stary zamek warowny popad³ w ruinê. W wieku XVIII wojewoda
brac³awski Jan Aleksander Koniecpolski
wzniós³ poni¿ej ruin pa³ac, który w póniejszym okresie sta³ siê siedzib¹ klasztoru.
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek zosta³o za³o¿one w roku 1857 w Rzymie przez
Marcelinê Darowsk¹ i Józefê Karsk¹. Jako
g³ówne zadanie przyjêto wychowanie panien, opieraj¹c siê na zasadach wiary, duchu narodowym i ¿yciu rodzinnym.
W roku 1862 matka Marcelina przyby³a
na Podole w celu przeniesienia niepokalanek z Rzymu do ziemi ojczystej. W czasie
poszukiwania odpowiedniego miejsca na
klasztor wybrano Jaz³owiec. W nastêpnym
roku przyjê³a pa³ac ofiarowany przez Krzysztofa B³a¿owskiego na wieczyste u¿ytkowanie, w zamian za bezp³atne wychowanie jednej panienki z rodu B³a¿owskich. Pa³ac
w chwili przejêcia by³ bardzo zrujnowany i wymaga³ gruntownego remontu, który zosta³
ostatecznie przeprowadzony. Otoczono go
tak¿e piêknym parkiem. W dawnej sali balowej urz¹dzono kaplicê. W niej to w roku 1883
umieszczona zosta³a przy o³tarzu statua Niepokalanej, dzie³o wybitnego rzebiarza, profesora w Rzymie, Edwarda Sosnowskiego,
uchodcê z powstania listopadowego.
Na mocy rozkazu naczelnego wodza
Józefa Pi³sudskiego z dnia 12 VIII 1919 r.
pu³kowi nadano numer porz¹dkowy 14 i nazwê jaz³owiecki. Jak wynika³o z rozkazu,
nazwê tê pu³k otrzyma³ za chwalebny i zwyciêski bój w dniach 1123 lipca 1919 r.
w obronie klasztoru w Jaz³owcu. Sztandar
u³anów jaz³owieckich ufundowany zosta³
z inicjatywy by³ych wychowanek niepokalañskich z hr. Teres¹ £ubieñsk¹ na czele, przewodnicz¹c¹ komitetu honorowego i wychowank¹ tego zgromadzenia.

W Tomaszowie Lubelskim 20 III 1921 r.
Józef Pi³sudski wrêczaj¹c sztandar udekorowa³ go Orderem Virtuti Militari, co by³o
ogromnym wyró¿nieniem. 9 lipca rozkazem
pu³kowym zosta³ og³oszony wiêtem u³anów
jaz³owieckich. W wyg³oszonym przemówieniu Marsza³ek podkreli³ zas³ugi u³anów
w walce przeciwko Ukraiñcom i bolszewi-

W po³owie kwietnia 1920 r. pu³k powróci³ na front, bior¹c udzia³ w wyprawie kijowskiej. W walkach z bolszewikami w zagonie na Koziatyn stoczy³ ciê¿kie walki z kawaleri¹ Budionnego. Podjazdy pu³ku dosz³y wówczas do Korsunia i Kaniowa.
W koñcu maja dosz³o do ciê¿kiego boju
pod Nastaszk¹, w pocz¹tkach czerwca pod
Rohon¹ i Antonowem.
8 VI pu³k stoczy³ bój pod Wernyhorodkiem. W dniach od 9 VI do 7 VII trwa³y walki
odwrotowe jednostek armii z Ukrainy. Pod
koniec lipca dosz³o do ciê¿kiego boju pod
Szczurowicami, a 14 VIII pod Niestanic¹.
W dniu 19 VIII pu³k stoczy³ zaciêt¹ walkê
pod Dziuba³kami i ¯ó³tañcami, a w koñcu
sierpnia pod Komarowem. 12 IX dosz³o do
boju pod Kosmowem, a nastêpnie pu³k
wykona³ zagon na O³ykê. W dniach od 8 X
do zakoñczenia dzia³añ wojennych pu³k bra³
udzia³ w zagonie na Korosteñ. By³a to ostatnia walka u³anów jaz³owieckich z bolszewikami.

kom w wojnie 19191920. Na sta³e miejsce
postoju pu³ku wyznaczony zosta³ Lwów. [...]

Koronacja MB Jaz³owieckiej w 1939 r.

Po bitwie pod Jaz³owcem, w po³owie
sierpnia 1919 r. pu³k w ramach dywizji toczy³
ciê¿kie walki na Podolu i Wo³yniu. Równie¿
w po³owie tego miesi¹ca stoczy³ bój pod
Zas³awiem, a 5 X przeprowadzi³ samodzielny wypad na Jaruñ. Zim¹ 19191920 wypoczywa³ w ¯ó³kwi, uzupe³niaj¹c szeregi nowymi poborowymi oraz ochotnikami.

CO ROKU KONNO DO JAZ£OWCA

Porucznik W. Nowacki, uczestnik szar¿y
pod Jaz³owcem, na polu bitwy z³o¿y³ lubowanie, ¿e jeli prze¿yje wojnê, to przybêdzie do
klasztoru konno, aby z³o¿yæ ho³d Pani Jaz³owieckiej za uratowanie ¿ycia. W roku 1927
sta³ siê autorem modlitwy u³añskiej, do której melodiê skomponowa³ por. Jan D³utek,
kapelmistrz plutonu trêbaczy pu³ku. Modlitwa
by³a piewana w szwadronach. Realizuj¹c
swoje zobowi¹zanie, po trzech dniach podró¿y z luzakiem, przyby³ konno 8 grudnia
1929 r. samotnie ze Lwowa do Jaz³owca,
gdzie zosta³ niezwykle serdecznie przyjêty
przez matkê generaln¹, Wawrzynê Szaszkiewicz i ca³e grono sióstr. Jako wotum z³o¿y³
lancê u³añsk¹ z proporczykiem pu³kowym
przy o³tarzu, obok statuy Pani Jaz³owieckiej.
Co roku od tego dnia do Jaz³owca 8 grudnia,
na uroczystoci Niepokalanego Poczêcia,
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przyje¿d¿a³ patrol u³añski z najm³odszymi oficerami z ostatniej promocji. Ta tradycja trwa³a do wybychu II wojny wiatowej.
W dniu 11 lipca 1933 roku, w piêtnastolecie powstania pu³ku, na dziedziñcu koszar
na £yczakowie, ods³oniêty zosta³ obelisk
powiêcony pamiêci zwyciêskich bojów i tych,
którzy w nich ponieli bohatersk¹ mieræ,
g³osz¹c chwa³ê pu³ku i polskiej kawalerii. Na
obelisku wymieniono miejsca stoczonych
bitew z bolszewikami. Ods³oniêcia dokona³
gen. dyw. Juliusz Rómmel w obecnoci dowódcy pu³ku pp³k. Andrzeja Kunachowicza.
W dniu 7 XII 1933 r. do klasztoru w Jaz³owcu przyby³ pluton honorowy pu³ku ze sztandarem oraz plutonem trêbaczy. Wraz z zaproszonymi goæmi przyjecha³ wspomniany ju¿
gen. bryg. Plisowski, pierwszy dowódca pu³ku.
Nazajutrz, po uroczystej mszy wiêtej, kapelan dokona³ powiêcenia sztandaru, który
zosta³ z³o¿ony u stóp Pani Jaz³owieckiej.
W imieniu dowódcy pu³ku zabra³ g³os
mjr Zygmunt Mi³kowski, powiedzia³ m.in.:
W imieniu 14 Pu³ku U³anów, w dniu wiêta
Patronki oraz w XV rocznicê powstania pu³ku i na pami¹tkê bitwy pod Jaz³owcem,
sk³adam u stóp Pani Jaz³owieckiej w najpokorniejszym ho³dzie ryngraf z odznak¹
pu³kow¹ jako wotum. ¯egnaj¹c 9 XII 1938
u³anów wracaj¹cych do Lwowa, matka generalna zwróci³a siê do nich ze s³owami:
Czo³em, u³ani, a ci odpowiedzieli: Czo³em,
matko generalna.

KORONACJA JAZ£OWIECKIEJ PANI

25 V 1939 r. Ojciec wiêty Pius XI wyda³
breve koronacyjne, w którym stwierdzi³, ¿e
jaz³owiecki pos¹g B³ogos³awionej Dziewicy Niepokalanej s³ynie cudami i ³askami.
Do ¿yczeñ wiernych ochotnie i chêtnie siê
sk³aniamy, a czynimy to dla wzmo¿enia
pobo¿noci Polaków do Bogarodzicy 
podkreli³ papie¿.
Matka prze³o¿ona Zenona Dobrowolska zwróci³a siê z prob¹ do rzymskokatolickiego metropolity lwowskiego, arcybiskupa dr. Boles³awa Twardowskiego, o pozwolenie rozpoczêcia starañ o koronacjê
pos¹gu przez papie¿a. Wród wielu prób
skierowanych do Rzymu nie brak by³o równie¿ proby 14 Pu³ku U³anów Jaz³owieckich. [...]
dokoñczenie na ss. 5657
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Jan Wojciech Wingralek

WSPOMINAM
DYREKTORA
BOBROWSKIEGO

M

inê³y cztery lata od przedwczesnej mierci dyrektora oddzia³u
krakowskiego ENERGOPOLU
we Lwowie, mgra Józefa Bobrowskiego. Wspania³e dzie³o odbudowy Cmentarza Orl¹t przez niego podjête i rozwiniête, obecnie kontynuowane jest przez
warszawski ENERGOPOL, dzia³aj¹cy na
zlecenie Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa. Trudnoci, jakie ona dzi
musi pokonywaæ, nasi Czytelnicy dobrze znaj¹...
In¿ynier Wingralek, wieloletni wspó³pracownik Józefa Bobrowskiego, wspomina tê niezwyk³¹ postaæ.
Czy to, ¿e dane mi by³o poznaæ Pana
Dyrektora Józefa Bobrowskiego i ¿e mog³em z Nim pracowaæ na co dzieñ tam,
gdzie lwowskie pi¹ Orlêta, w czasie, w którym Polska od¿ywa³a po zniewoleniu moskiewskim, a wiat wokó³ nas przypiesza³
zmiany, w czasie pielgrzymek do Ojczyzny
papie¿a Polaka, i to, ¿e pozna³em tak¿e
w³anie tam i wtedy wielu wspania³ych Polaków, wspó³czesnych bohaterów, jak
p. ks. biskup Rafa³ Kiernicki czy Czes³awa i Eugeniusz Cudzikowie  czy¿ to nie
znak Opatrznoci Bo¿ej?
By³o to wiosn¹ 1988 roku. Pana Dyrektora pozna³em w jego gabinecie w biurowcu-baraku bazy Energopolu w miejscowoci
Pasieki Zubrzyckie, przy po³udniowej obwodnicy Lwowa, tu¿ przy wylocie ulicy Zielonej.
Przyj¹³ mnie bardzo serdecznie i ¿yczliwie 
tak jak kogo znajomego. Wys³ucha³ moich
odpowiedzi typowych, tj. co do tej pory robi³em i gdzie pracowa³em, sk¹d pochodzi moja
rodzina, a dowiedziawszy siê, ¿e z Nowego
S¹cza, wyranie siê ucieszy³ i ca³oæ wstêpnej rozmowy podsumowa³:  W takim razie
bardzo na pana liczê. Zatroszczy³ siê osobicie o pokój z biurkiem dla mnie (by³ wspólny sekretariat) i pokój, w którym zamieszka³em. Tak siê zaczê³o...

Nawet siê nie zorientowa³em, jak i kiedy przesi¹kn¹³em pasj¹ ratowania od zapomnienia Orl¹t Lwowskich. Teraz nie
mam najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e Opatrznoæ i g³os Ojca wiêtego Jana Paw³a II
mia³y przemo¿ny wp³yw na nasz¹ postawê. Otwiera³y siê nasze oczy i serca, uwiadamialimy sobie nasz¹ polsk¹ to¿samoæ, mimo zag³uszania w mediach przez
moskiewsko-peerelowsk¹ propagandê.
Nasz Szef mia³ wspania³y dar, którym
siê z nami dzieli³  dar zjednywania dla
sprawy, któr¹ uwa¿a³ za najwa¿niejsz¹:
przerwaæ unicestwianie Cmentarza Obroñców Lwowa! Jak¿e zdumiewaj¹ce by³o, ¿e
my, zatrudnieni na energopolowskich budowach na ziemi imperium z³a  zostalimy ogarniêci pasj¹ ratowania tego wiêtego miejsca! My, bardziej obznajomieni
z technik¹, a nie z histori¹ czy literatur¹,
edukowani wed³ug programu moskiewskiego, po prostu  wykszta³ceñcy...

Winnym by³ Pan Dyrektor. On inicjowa³ mnóstwo spacerów po tym miejscu
na ziemi, które w³anie dziêki Niemu pokochalimy bardzo szybko. Spotkania w Katedrze, na cmentarzu £yczakowskim, wypady tam, gdzie lwowskie pi¹ Orlêta, by³y
niezapomnianymi lekcjami z niezapomnianym Nauczycielem.
Cmentarz Orl¹t, sprofanowany i zniszczony, spe³nia³ wtedy dla miejscowych barbarzyñców wiele funkcji: zak³adu kamieniarskiego, szlifierni, wytwórni betonu, gara¿y,
kot³owni  zlokalizowanych przewa¿nie w katakumbach, gdzie dobudowano kondygnacjê i kilka przybudówek. Na kwaterach z mogi³ami Zas³u¿onych wylewano formy, szlifowano kamienie, je¿d¿ono ciê¿kim transportem, wo¿¹c cement, kruszywo, prefabrykaty...
Na kilkuset mogi³ach wybudowano mur i poprowadzono ulicê, odcinaj¹c od cmentarza
ok. 300 mogi³.
Po praktycznych lekcjach z takim Nauczycielem nie mo¿na by³o pozostaæ obojêtnym. Czêsto zwraca³ siê do nas ciep³ymi
s³owami: moje dziecko... czy pamiêtasz,
¿e... I tu wymienia³, powtarza³ zadania, na
których szczególnie mu zale¿a³o. By³y to oczywicie zadania dotycz¹ce Orl¹t Lwowskich
oraz zwi¹zane z tym sprawy Polaków, tu
mieszkaj¹cych. Doskonale pamiêtam s³owa pana Józefa, s³owa ¿yczliwe, m¹dre, cierpliwe, m.in. o tym, ¿e:
 to, ¿e budujemy wiele obiektów zwi¹zanych z gazoci¹giem, bêdzie wczeniej
czy póniej zapomniane, ale to, ¿e ratujemy Orlêta, pozostanie w pamiêci Polaków
na zawsze,
 musimy organizowaæ jak najczêciej
spotkania z Polakami, którzy mimo skrajnie trudnych warunków ¿ycia, miejsca tego
nie opucili,
 jest naszym obowi¹zkiem udzielanie
wszelkiej pomocy Polakom we wszystkich
dzia³aniach, a przede wszystkim w organizowaniu stowarzyszeñ, integruj¹cych naszych
rodaków. Wtedy w³anie uczestniczylimy
w opracowaniu statutu i organizowaniu oddzia³ów terenowych Towarzystwa Kultury Polskiej, bylimy wród cz³onków-za³o¿ycieli,
 Polskê czekaj¹ procesy przeobra¿enia, trudne i ¿mudne, a bêd¹c wietnym
c
ekonomist¹, czêsto odkrywa³ przed nami
dla niego powody oczywiste, ¿e Polska niebawem odejdzie od sztucznej gospodarki,
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¿e musi to poci¹gn¹æ za sob¹ liczne bankructwa, g³ównie pañstwowych przedsiêbiorstw-molochów, produkuj¹cych na potrzeby imperium moskiewskiego, ¿e bêdzie
du¿y problem bezrobocia...
No i doczekalimy siê dnia 20 maja 1989
roku! Tak jak nigdy nie zapomnê pierwszych
ruchów ³opat¹, pierwszych ciêæ lemieszem
spychacza ponad metrowej warstwy ziemi,
gruzu i mieci nad mogi³ami, pierwszych
cinanych drzew i krzewów, pierwszej ³y¿ki
koparki ³aduj¹cej na kamaza, a przede wszystkim wyros³ych nagle, jak spod ziemi, naszych wspania³ych rodaków-lwowiaków, ich
oczu i twarzy pe³nych ¿ycia i woli dzia³ania,
usuwania go³ymi rêkami wszystkiego, co

SYLWETKI
PREZYDENT KRAKOWA W 1939 ROKU
Okres ostatnich miesiêcy przed wybuchem II wojny wiatowej by³ dla Krakowa
dramatyczny, nie tylko ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê kataklizm dziejowy. Powsta³ tu
problem... wyboru ojca miasta!
Wybory do Rady Miejskiej odby³y siê
w grudniu 1938 r. Powsta³a jednak sytuacja
patowa, bo sanacja (z któr¹ by³ zwi¹zany
dotychczasowy prezydent Mieczys³aw Kaplicki) przepad³a, Stronnictwo Narodowe
mia³o zbyt ma³o g³osów, a najwiêksz¹ ich
liczbê  o 1 wiêcej ni¿ sanacja (!)  otrzymali
socjalici (PPS) i Klasowe Zwi¹zki Zawodowe. Zebranie przeto 37 g³osów, wymaganych ustawowo do wybrania prezydenta,
sta³o siê niemo¿liwe. W takiej sytuacji minister spraw wewnêtrznych ustanowi³ prezydenta komisarycznego, a zosta³ nim
dr Boles³aw Czuchajowski. Przysz³o mu rz¹dziæ Krakowem tylko przez cztery miesiêce.
Czuchajowski urodzi³ siê w 1896 r. we
Lwowie. Szko³y ukoñczy³ w Rzeszowie, studia prawnicze i ekonomiczne w Krakowie.
W czasie I wojny walczy³ w Legionach, by³
nawet ranny. Po wojnie zosta³ sêdzi¹  na
krótko w Nowym Targu, potem w rodzinnym
Lwowie. By³ tam równoczenie dzia³aczem
Towarzystwa Szko³y Ludowej (TSL). W 1929 r.
zaoferowano mu stanowisko wiceprezesa

34

zas³ania³o mogi³y ich Orl¹t  tak nie zapomnê nigdy rozpromienionej, uszczêliwionej twarzy naszego Dyrektora, kochanego
pana Józefa Bobrowskiego! By³ to dzieñ,
w którym wspólnie z miejscowymi Polakami
zatrzymalimy unicestwianie Cmentarza
Obroñców Lwowa.
Niestety w 1995 r. Lwowskie Orlêta
zabra³y do siebie Józefa Bobrowskiego,
swojego opiekuna, a naszego przyjaciela.
Co roku, w rocznicê Jego mierci w Katedrze lwowskiej, odprawiana jest msza w.
w Jego intencji, bo lwowianie pamiêtaj¹
ile zrobi³ dla ratowania kultury polskiej,
zarówno we Lwowie, jak i na Kresach
po³udniowo-wschodnich.
S¹du Okrêgowego w Krakowie, przeniós³
siê wiêc do tego miasta, by po 10 latach
zostaæ jego komisarycznym prezydentem.
Los nie by³ jednak dla Czuchajowskiego ³askawy. Na 4 miesi¹ce jego rz¹dów
(1 V  3 IX 1939) przypad³ trudny okres przygotowañ do wojny. Na dzieñ 2 wrzenia
w³adze pañstwowe nakaza³y ewakuacjê
z miasta w³adz, urzêdów i szczególnych instytucji. Czuchajowski zarz¹dzi³ zorganizowanie transportu dla wywiezienia specjalnych dokumentów, które nie mog³y wpaæ
w rêce Niemców. Na kierowanie ewakuacj¹ wyznaczono samego Czuchajowskiego, a wskazanym celem wyprawy by³y Brze¿any. Wyruszono 3 wrzenia, w tym dniu
wiêc zakoñczy³a siê prezydentura Czuchajowskiego.
Konwój dotar³ do Brze¿an, lecz wobec
agresji sowieckiej jego uczestnicy wycofali
siê do Lwowa, a nastêpnie wrócili do Krakowa. Aresztowany przez gestapo, Boles³aw
Czuchajowski zosta³ wywieziony do Auschwitz i tam zastrzelony 3 lipca 1940 r.
Antoni Grochal

CZTERECH Z KAMIONKI
Wywieli ich zimow¹ noc¹ w czterdziestym roku. Rodzice Ko³odziejowie i ich czterej synowie ze wsi Julianka k. Kamionki
Strumi³owej mieli 15 minut na spakowanie siê. Potem by³a d³uga podró¿ na bia³e
niedwiedzie, a¿ pod Archangielsk. Z tysi¹cami innych zes³añców i wiêniów ³agrów zim¹ wycinali lasy, latem sp³awiali je

rzek¹ do Morza Bia³ego. Trzymali siê razem, wiêc przetrwali. Szczêliwie po dwóch
latach, gdy w Zwi¹zku Sowieckim zaczê³o
siê tworzyæ polskie wojsko, mogli opuciæ
tamten podbiegunowy kraj, by po paromiesiêcznej podró¿y dotrzeæ do tropikalnego
Uzbekistanu (sk¹din¹d wiemy, ¿e wielu
ludzi, szczególnie dzieci, nie mog³o prze¿yæ tej zmiany klimatu  marli setkami).
Morzem Kaspijskim przewieziono ich 
pó³¿ywych z niedokarmienia, wyczerpanych
 do Iranu. Tam, i potem w Iraku powoli
wracali do si³. Przyzwyczajali siê stopniowo
do miêsa, o którym w Rosji zapomnieli. Otrzymali wojskowe mundury. Z Rosji wydostali
siê te¿ rodzice, jako rodzina wojskowych.
W koñcu musieli siê rozstaæ  na resztê
wojennego czasu. Spotkali siê wszyscy po
latach w Ameryce.
Najstarszy M i c h a ³ dosta³ siê do lotnictwa, wyszkolili go w Anglii. Znalaz³ siê w Dywizjonie 304. Bra³ udzia³ w wyprawach bombowych nad Niemcy oraz w patrolowaniu
Kana³u La Manche i Zatoki Biskajskiej. By³
radiotelegrafist¹ i strzelcem pok³adowym.
F e l i k s a przydzielono do broni pancernej. By³ uczestnikiem zdobywania Monte Cassino.
T a d e u s z znalaz³ siê w jednostce
remontowej pojazdów wojskowych.
Najm³odszy J a n wydosta³ siê z Rosji
w³aciwie psim swêdem. Mia³ lat 15, ale
mu ich dodano, by móg³ wyjechaæ jako
kandydat do wojska. W Iraku ju¿ nie trzeba
by³o ukrywaæ prawdziwego wieku, wiêc skierowano go do polskiej szko³y mechanicznej w Palestynie. Trzeba by³o te¿ nadrobiæ
lata stracone w Rosji. Jan marzy³ o lotnictwie, wiêc go wys³ano do Egiptu, do polskiej szko³y lotniczej, bêd¹cej zarazem gimnazjum, gdzie dwie klasy przerabiano
w jednym roku. Potem, ju¿ w Ameryce, wykszta³ci³ siê na studiach wieczorowych na
in¿yniera. Zosta³ szefem dzia³u w zak³adach Forda.
Wszyscy wiêc bracia Ko³odziejowie po
wojnie kolejno osiadali w Stanach Zjednoczonych. Po¿enili siê, za³o¿yli rodziny. Mieszkaj¹ w okolicach Detroit. Bywaj¹ w Polsce,
a co wa¿niejsze, przyje¿d¿aj¹ tu te¿ ich
doros³e dzieci. Mo¿e dotr¹ kiedy do Kamionki Strumi³owej? Serdecznie ¿yczymy.
Powy¿sz¹ historiê zaczerpnêlimy (w skrócie) z Dziennika Polskiego 204/98.

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO
HISTORYCZNY
BIELOSKO
Folwark za rogatk¹ Zielon¹, przy drodze Sichowskiej pod Lwowem (wspó³czenie ul. Zielona), wczeniej zwany Belloskie, od nazwiska
Tomasza Belli, rajcy miasta z koñca XVII w.,
w³aciciela tej posiad³oci. Na prze³omie XIX/XX
w. by³ w rêkach rodziny Herzmanków, a nastêpnie
w³asnoci¹ ks. Wandy Czartoryskiej, która ofiarowa³a go na rzecz Szko³y Gospodarczej w s¹siednim Snopkowie. Nazwa Bielosko w latach miêdzywojennych by³a ju¿ zapomniana. (A.C.)
HO£OSKO WIELKIE i MA£E
Wsie podmiejskie, pierwsza po³o¿ona o 4 km,
druga o 3 km na p³n. od Lwowa. S¹siaduj¹ od wsch.
i p³d. z Kleparowem i Zamarstynowem (oba zob.),
od p³n. z Brzuchowicami (zob. CL 3/96), od zach.
z Rzêsn¹ Polsk¹. Przep³ywaj¹ca têdy Pe³tew w³¹cza obszar obu wsi do dorzecza Wis³y. Od strony
p³n. wznosz¹ siê wzgórza (360 m n.p.m.), nale¿¹ce
ju¿ do Roztocza.
Pocz¹tek Ho³oska W. da³o za³o¿enie w 1402 r.
przez Piotra Zimmermanna folwarku na podmiejskim
uroczysku (nazwa figuruje ju¿ w aktach s¹dowych
z 1413 r.). Katarzyna z Zimmermannów scedowa³a
folwark na rzecz swego mê¿a Januszka, poborcy
podymnego. Z czasem powsta³a tu osada. W 1422
Jan Zimmermann za³o¿y³ w s¹siedztwie drugi folwark, nazwany Ho³osko Ma³e. W 1470 r. rada m.
Lwowa zezwoli³a mieszczaninowi Janowi Hanelowi
na sprowadzenie na teren Ho³oska osadników, którzy
mieli wp³acaæ czynsz do kasy miejskiej.
Póniej, ju¿ w w. XVI, obie wsie nale¿a³y do
rodziny Szymonowiczów, krewnych poety Szymona Szymonowicza (Szymonowica), pierwszego sielankopisarza polskiego. W latach 1610 i 1615
³awnicy lwowscy zakupili tereny w Ho³osku W. i M.,
by pobudowaæ sobie dworki. Czêæ dochodów
z tych posiad³oci zasila³a kasê miejsk¹. W 2. po³.
XIX w. w³asnoæ wiêksza w Ho³osku nale¿a³a do
m. Lwowa. Na pocz. XX w., wykorzystuj¹c tamtejszy mikroklimat, który Ho³osko zawdziêcza³o
okolicznym lasom szpilkowym, za³o¿ono tam sanatorium dla chorych na p³uca. (M.T.)
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Z TAMTEJ
STRONY
W SPRAWIE ORL¥T
Ze Lwowa otrzymalimy kopiê nastêpuj¹cego dokumentu:
OWIADCZENIE
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, reprezentuj¹ca polsk¹ mniejszoæ narodow¹ na Ukrainie i broni¹ca jej praw, wyra¿a zaniepokojenie z powodu ostatnich
wydarzeñ dotycz¹cych renowacji Cmentarza
Orl¹t we Lwowie.
W Prawie Ukrainy o mniejszociach
narodowych na Ukrainie, które wesz³o w ¿ycie 25 czerwca 1994 r., w artykule 6. jest
napisane: Zabytki historyczne i kulturalne
mniejszoci narodowych na terenie Ukrainy s¹ pod ochron¹ prawa.
Rzeczpospolita Polska i Ukraina podpisa³y w dniu 29 sierpnia 1994 r. Umowê
o ochronie miejsc pamiêci i spoczynku
ofiar wojny i represji politycznych w oparciu
o Traktat miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹
a Ukrain¹ o dobrym s¹siedztwie, przyjaznych stosunkach i wspó³pracy, zawartym
30 grudnia 1992 r. Umowa  artyku³ 4.2.
zaznacza:
Ka¿da z umawiaj¹cych siê Stron na
swoim terytorium pañstwowym bêdzie
sprzyjaæ przedsiêwziêciom drugiej Umawiaj¹cej siê Strony w zakresie urz¹dzania
miejsc pamiêci i spoczynku oraz uczczenia pamiêci poleg³ych i pomordowanych.
Mog¹ byæ przy tym wykorzystane symbole narodowe i religijne.
Podpisana przez Ukrainê 15 wrzenia
1995 r. i ratyfikowana w roku 1998 Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie
Mniejszoci Narodowych zobowi¹zuje
wszystkie pañstwa cz³onkowskie do respektowania wynikaj¹cych z niej zobowi¹zañ i zdecydowanej realizacji zasad, okrelonych w ramach ustawodawstwa krajowego i stosownych programów rz¹dowych.
W czêci pierwszej artyku³u 5.1. jest napisane:
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Strony zobowi¹zuj¹ siê wspieraæ tworzenie warunków, koniecznych do utrzymania i rozwijania przez osoby nale¿¹ce
do mniejszoci narodowych ich kultury,
jak równie¿ zachowania zasadniczych
elementów ich to¿samoci, to jest ich religii, jêzyka, tradycji i dziedzictwa kulturowego.
Nieprzestrzeganie ww. uzgodnieñ, niepodporz¹dkowanie siê i ignorowanie rozporz¹dzeñ rz¹dowych Ukrainy, powtarzaj¹ce siê od kilku lat blokowanie prac renowacyjnych Cmentarza Orl¹t przez w³adze lokalne Lwowa, akty wandalizmu ze
strony ukraiñskich skrajnie nacjonalistycznych ugrupowañ politycznych, zniekszta³canie naszej historii, wywo³uje rozgoryczenie polskiej mniejszoci narodowej,
wzmaga poczucie braku bezpieczeñstwa
i niepewnoci jutra.
Istniej¹ca sytuacja nie sprzyja polsko-ukraiñskiemu zbli¿eniu, niweluje wieloletnie mozolne wysi³ki w kierunku pokonywania zasz³oci historycznych, budowanie
miêdzyludzkich dobros¹siedzkich stosunków, wrêcz przekrela dotychczasowe osi¹gniêcia w d¹¿eniu ku Wspólnej Europie ze
strony Rz¹dów obydwu Pañstw oraz Polskich Organizacji Mniejszociowych na
Ukrainie i Ukraiñskich Organizacji Mniejszociowych w Polsce.
Apelujemy do Rz¹dów Rzeczypospolitej Polski i Ukrainy o podjêcie stanowczych
i zdecydowanych kroków w celu definitywnego rozstrzygniêcia problemu.
Za Zarz¹d FOPnU
Lwów-Kijów,
dnia 10.08.99 r.
Emilia Chmielowa,
prezes
l.dz. 150/9
Teresa Dutkiewicz,
sekretarz
Powy¿sze pismo zosta³o przekazane
marsza³kowi Sejmu M. P³a¿yñskiemu
w czasie jego pobytu we Lwowie w sierpniu
br., marsza³kowi Senatu A. Grzekowiak,
Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP oraz
innym instytucjom i osobom, zajmuj¹cym
siê sprawami Polaków za granic¹.

W Krakowie
i dalej
U MATKI BOSKIEJ
¯Ó£KIEWSKIEJ

W

sierpniu br. odby³a siê ju¿ trzecia
ogólnopolska pielgrzymka MLiKPW
do sanktuariów na terenie RP, zwi¹zanych
przed II wojn¹ z Ziemiami Po³udniowo-Wschodnimi. W 1997 r. spotkano siê
w Dukli u grobu w. Jana, w 1998 w Szymanowie u MB Jaz³owieckiej (obie pielgrzymki opisywalimy), w tym roku za
w Warszawie.
W piêkny sobotni poranek 21 sierpnia
wyruszy³a grupa krakowska do otoczonego kultem cudownego obrazu Niepokalanej Królowej Ró¿añca wiêtego  zwanej
Matk¹ Bosk¹ ¯ó³kiewsk¹  do Warszawy.
Zgodnie z tradycj¹, ten sobotni dzieñ
przeznaczono na zwiedzanie mijanych atrakcji turystycznych. Najpierw wiêc gniazdo
Rejów  Nag³owice k. Jêdrzejowa. W ³adnym dworze (który Miko³aja oczywicie nie
pamiêta) obejrzelimy izbê pamiêci poety,
a przy okazji wrêczylimy pani kustosz pami¹tkê dla biblioteki muzealnej: ksi¹¿kê Stanis³awa Wasylewskiego o Miko³aju Reju,
wydan¹ w latach miêdzywojennych, z nastêpuj¹c¹ dedykacj¹:
Tê ksi¹¿kê o Ojcu Poezji Polskiej, urodzonym w Ziemi Lwowskiej, napisan¹ przez
lwowianina i we Lwowie wydan¹  która
nale¿a³a niegdy do lwowianina Stanis³awa Strzelbickiego, a nam zosta³a ofiarowana przez lwowiankê Wandê Olszewsk¹,
jedn¹ z pierwszych pilotek polskich  sk³ada w darze dla Muzeum Miko³aja Reja w Nag³owicach
Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Krakowie.
W roku 430 rocznicy mierci Miko³aja
Reja, 21 sierpnia 1999.
W Zagnañsku podziwialimy tysi¹cletni d¹b Bartek, w którego cieniu  wed³ug
tradycji  zasiadali Boles³aw Krzywousty,

KASTELÓWKA
Obszar w p³d.zach. czêci Lwowa, rozci¹gaj¹cy siê wzd³u¿ potoku i drogi (wspó³czenie
ulicy) Wuleckiej w kierunku p³n.zach. (naprzeciw
wzgórz Wuleckich), wraz z wysok¹ skarp¹ i ponad
ni¹, a¿ do drogi Krzy¿owej (póniej ul. A. Potockiego), ograniczony póniejszymi ulicami Lenartowicza i Issakowicza. Nazwa (zapomniana w latach miêdzywojennych) pochodzi³a od mieszczañskiej rodziny Castellich, przyby³ej do Lwowa
w XVII w. z W³och, która mia³a tam swoj¹ posiad³oæ. Osi¹ tego obszaru jest ul. Nabielaka (nazwa nadana w 1895 r.), której nieprosty przebieg
powtarza dawny uk³ad dróg w obrêbie posiad³oci. (A.C.)
KLEPARÓW
Niegdy wie podmiejska, po³o¿ona na
p³n. zach. od Lwowa, s¹siaduj¹ca od strony p³n.
z Ho³oskiem Ma³ym (zob.), od p³d.zach. z Bi³ohorszczem, a od zach. z Rzêsn¹ Polsk¹. Na
obszarze Kleparowa wznosi siê Kortumowa Góra
(379 m n.p.m.). Od redniowiecza by³a w³asnoci¹ gminy m. Lwowa, wzmiankowana w 1419 r.
Nazwa pochodzi od folwarku Klopperhof, za³o¿onego w 1430 r. przez Andrzeja Kloppera, lwowskiego bankiera i kupca. W XVI w. uprawiano tu
winnice, o czym wspominaj¹ akta miejskie, gdy¿
tutejsze winnice i blichy przynosi³y znaczne dochody, które rajcy miejscy obracali wy³¹cznie na
swoj¹ korzyæ. W nowszych czasach uprawiano
tu s³ynne czerechy kleparowskie, gatunek którego zalety docenili ogrodnicy niemieccy, zaprowadzaj¹c go u siebie. Na pocz. XX w. wiêkszoæ
mieszkañców porzuci³a sadownictwo na rzecz
bardziej intratnej murarki.
W 1880 r. Kleparów liczy³ ponad 1000 mieszkañców, dla których parafi¹ by³ nieodleg³y koció³
w. Anny przy ul. Gródeckiej we Lwowie, a dla
grekokatolików cerkiew w. Jura.
Na Górze Kortumowej (nazwa pochodzi od
dawnego w³aciciela posiad³oci, hr. Kortuma),
zwanej te¿ Gór¹ Stracenia, w 1846 r. zostali powieszeni dzia³acze narodowi Teofil Winiowski
i Józef Kapuciñski. Pod koniec XIX w. powsta³
tam powiêcony im pomnik, dzie³o rzebiarza
lwowskiego J. Markowskiego (zarazem autora
pomników J. Kiliñskiego i B. G³owackiego we
Lwowie). Na Kleparowie znajduje siê monumentalny Dom Inwalidów (rzeby, które go zdobi³y,
wykonali C. Godebski i A. Perier). By³ te¿ browar
i du¿e k¹pielisko wojskowe. W 1942 r. Niemcy
utworzyli tu obóz dla ¯ydów.
Nazwa Kleparowa, podobnie jak £yczakowa
lub Zamarstynowa, wi¹¿e siê z lwowskim miejskim i przedmiejskim folklorem. (M.T.)
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Proboszczem jest tam od 10 lat, pochodzi
z rodziny polskiej, seminarium ukoñczy³ w Rydze. W r. 1989, po 43 latach zniszczeñ i dewastacji, ¿ó³kiewska kolegiata zosta³a no nowo
powiêcona przez ks. bpa Rafa³a Kiernickiego.
W latach 60. zosta³y ze wi¹tyni zabrane s³yn-

Ks. Bazyli Pawe³ko opowiada o ¿ó³kwi

W Nag³owicach: uczestnicy pielgrzymki
wrêczaj¹ pani kustosz ksi¹¿kê o Miko³aju Reju

Kazimierz Wielki i Jan III. St¹d niedaleko
do Oblêgorka, pa³acyku Henryka Sienkiewicza, dzi muzeum. Pokoje na parterze
zachowa³y wygl¹d i wyposa¿enie z czasów
pisarza.
Dzieñ pe³en wra¿eñ zakoñczy³ siê noclegiem na piêknym kampingu w Tu³owicach za Puszcz¹ Kampinosk¹. Po wypoczynku nocnym w sosnowym lesie wyruszylimy do Warszawy, g³ównego celu
naszej wyprawy  odwiedzin Matki Boskiej
¯ó³kiewskiej w kociele oo. Dominikanów
na S³u¿ewie.
W wi¹tyni wype³nionej przez licznie
z ca³ej Polski przyby³ych kresowian, mszê
w. celebrowa³ ks. biskup Zbigniew Kraszewski, w koncelebrze z o. Adamem,
ks. Januszem Pop³awskim, ks. Bazylim Pawe³ko  proboszczem ¿ó³kiewskim, i jeszcze dwoma innymi ojcami dominikanami.
Uroczystoæ uwietni³ poczet ze sztandarem i chór warszawskiego oddzia³u AK.
Kazanie wyg³osi³ ogólnopolski kapelan
TMLiKPW, a zarazem prezes warszawskiego oddzia³u Towarzystwa, g³ówny organizator tej uroczystoci. Nawi¹za³ do historii
Cudownego Obrazu, którego 70. rocznica
koronacji w ¯ó³kwi mija w tym roku. Obraz
ten w latach 16531945 znajdowa³ siê
w kociele oo. Dominikanów w ¯ó³kwi, fundacji Teofili Sobieskiej, matki króla. Od
II wojny jest w Warszawie, w kaplicy przy
nowej, ogromnej wi¹tyni dominikañskiej,
zbudowanej w latach powojennych  warto wiedzieæ, ¿e pierwszym proboszczem

by³ tam nasz o. Adam Studziñski (urodzony
w okolicy ¯ó³kwi).
G³ównymi jednak w¹tkami kazania
by³o wo³anie i proba do Matki Boskiej
o jednoæ Polaków, tak¿e w szeregach
kresowian  ks. Janusz przytoczy³ liczne
listy, wiadcz¹ce o zrozumieniu wród
cz³onków Towarzystwa tej wa¿nej sprawy
 a tak¿e problem poruszony w licie oddzia³u krakowskiego, zwracaj¹cy uwagê
na bolesny fakt ograniczania jêzyka polskiego w kocio³ach rzymskokatolickich
na Wschodzie. To przecie¿ dziêki postawie Polaków Koció³ Rzymski przetrwa³
na tamtej ziemi...
Na zakoñczenie mszy w. ksi¹dz biskup w serdecznych s³owach pozdrowi³ kresowian i podkreli³, ¿e i jego rodzina wywodzi siê z lwowskiej archidiecezji.
Ogólne zebranie uczestników pielgrzymki odby³o siê w du¿ej sali klasztoru
przy kociele. Dr Andrzej Kamiñski, prezes Zarz¹du G³ównego TMLiKPW, po powitaniu ks. bpa Kraszewskiego, ojców
dominikanów i wszystkich zebranych, z³o¿y³ krótkie sprawozdanie z rocznej dzia³alnoci ZG, ze szczególnym uwzglêdnieniem spraw odbudowy Cmentarza Orl¹t
we Lwowie. Nastêpnie ks. Bazyli Pawe³ko opowiedzia³ o dzia³alnoci, osi¹gniêciach i problemach swojej parafii i kocio³a w ¯ó³kwi.

Msza w. w kociele dominikañskim Na S³u¿ewie w Warszawie.
Drugi od lewej ks. J. Pop³awski, trzeci  o. Adam Studziñski,
czwarty  ks. bp Kraszewski, pi¹ty  ks. Bazyli Pawe³ko

ne ogromne obrazy batalistyczne, zwi¹zane
z rodami ¯ó³kiewskich i Sobieskich, a przedstawiaj¹ce bitwy pod Wiedniem, Parkanami, Chocimiem i K³uszynem.
Po przejêciu kolegiaty rozpoczêto tam prace porz¹dkowe i renowacyjne, finansowane
przez Wspólnotê Polsk¹, polsk¹ Fundacjê
Ochrony Zabytków oraz polskie Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Czêæ prac konserwatorskich
wykonuj¹ studenci ASP z Warszawy i Krakowa, nieodp³atnie, w okresie ferii letnich. Du¿¹
pomoc wiadcz¹ prywatni darczyñcy z ca³ej
Polski i ludnoæ miejscowa. W najbli¿szym cza-

sie ma byæ oddany budynek plebanii, który wymaga kapitalnego remontu.
W 1997 r. oo. dominikanie ofiarowali wiern¹
kopiê obrazu MB ¯ó³kiewskiej do Kolegiaty. Na
msze w. przychodzi ok. 100 wiernych doros³ych i 30 dzieci. Szczególnie nabo¿eñstwa
odprawiane przed obrazem MB gromadz¹ wielu wiernych z ¯ó³kwi i okolic. Od 5 lat dzia³aj¹
tam ss. dominikanki, które ucz¹ religii (ok. 60 dzieci) i jêzyka polskiego. Na naukê przychodz¹
tak¿e dzieci z rodzin ukraiñskich.
Koció³ Dominikanów jest u¿ytkowany przez
cerkiew grekokatolick¹. Stosunki naszego Kocio³a z Cerkwi¹ uk³adaj¹ siê poprawnie.

Na apel Zarz¹du z³o¿ono wolne datki
na potrzeby Kocio³a w ¯ó³kwi. Po spotkaniu ¿o³nierze WP poczêstowali nas doskona³ym bigosem, a firma Blikle  p¹czkami.
Po zakoñczeniu programu udalimy siê
na ¯oliborz, do grobu ks. Jerzego Popie³uszki. Po krótkiej modlitwie z³o¿ylimy tam
czerwon¹ ró¿ê, ofiarowan¹ nam w kociele przez ks. Janusza. Zwiedzilimy te¿ koció³ w. Stanis³awa Kostki, pe³en tablic
pami¹tkowych z II wojny  nie brak tam
wielu pami¹tek lwowskich i kresowych.

LWÓW (rozwój i ustrój)
Osada, zwi¹zana z postaciami ksi¹¿¹t halickich Daniela i Lwa, zosta³a za³o¿ona ok. 2. po³owy XIII w. Dotychczasow¹ ich stolic¹ by³ Halicz
nad Dniestrem, ten jednak, nêkany przez napieraj¹cych nieustannie Tatarów, okaza³ siê miejscem niemo¿liwym do pe³nienia funkcji siedziby
w³adcy i jego otoczenia. Znaleziono wówczas 
w okolicy s³abo zaludnionej  trudno wtedy dostêpne, lecz strategicznie korzystne miejsce,
odpowiednie do za³o¿enia nowej siedziby ksi¹¿êcej.
Nie jest to jeszcze w pe³ni naukowo uzasadnione, istniej¹ atoli logiczne poszlaki, i¿ miejsce
wybrane przez Daniela nie by³o dziewicze, lecz
¿e istnia³a tam osada od dawna. Jej mieszkañcy
byli zapewne Lêdzianami  nale¿eli do plemienia
zachodnios³owiañskiego (pokrewnego Wilanom
i Polanom), które zaludnia³o po³udniowo-wschodnie rubie¿e pañstwa Mieszka i jego poprzedników, zaanektowane z koñcem X wieku przez
ksiêcia kijowskiego W³odzimierza. wiadczy
o tym zapis w kronice Nestora, który mówi o zabraniu Lachom ich grodów w 981 roku. Dotyczy
to terytorium tzw. Grodów Czerwieñskich, na
których dopiero po niemal trzech wiekach powstanie Lwów ksiêcia Daniela.
Miasto  w rozumieniu wiêkszego skupiska
ludnoci, które istnia³o, gdy obj¹³ je w latach
134049 król Kazimierz Wielki  by³o raczej
osad¹, powsta³¹ samorzutnie wokó³ nowej siedziby ksi¹¿êcej i nie mia³a wygl¹du miejskiego.
Sk³ada³a siê z luno pobudowanych drewnianych
domków, rozrzuconych bezplanowo (jak inne
miasta ruskie), wród zaroli, ³¹k i upraw. Zabudowa ta tworzy³a trzy dzielnice  rusk¹, niemieck¹ (zasiedlon¹ przez przybyszów ze l¹ska)
i ormiañsk¹. Murowane by³y przypuszczalnie tylko
budynek mieszkalny ksiêcia i cerkiew dworska
w. Miko³aja, otoczone murem. Ka¿da z wymienionych nacji rz¹dzi³a siê oddzielnie, przy czym
Niemcy pos³ugiwali siê prawem magdeburskim
a w³asny samorz¹d mieli równie¿ Ormianie, oparty na zasadach, przyniesionych z ojczystej Armenii. Natomiast Rusini podlegali bezporedniej
w³adzy (doæ samowolnej) ksiêcia i jego urzêdników, dopiero od XII w. znaczenia zaczêli nabieraæ bojarzy.
Lwów sta³ siê miastem w pe³nym tego s³owa
rozumieniu dopiero wtedy, gdy za³o¿ono go i zbudowano na nowo  wg planu regulacyjnego, zgodnie z poziomem cywilizacyjnym zachodniej Europy tamtej epoki. Podstaw¹ by³ przywilej lokacyjny, oparty na stosowanym ówczenie w Polsce
prawie magdeburskim, okrelaj¹cym strukturê w³adzy administracyjnej i s¹downiczej miasta, jej
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Na koniec przejechalimy przez g³ówne
ulice Warszawy, obserwuj¹c zmiany, jakie
tam zachodz¹.
Wyprawa uda³a siê wspaniale. Nawet
awaria autobusu pod Grójcem i dwugodzinny przymusowy odpoczynek nie popsu³y nastroju i humoru uczestników.
Umilaj¹c sobie drogê wspólnym piewem
oraz anegdotami, opowiadanymi ze swad¹ przez Romana Hnatowicza, powrócilimy szczêliwie do Krakowa.
Emilia Fedyk

Notatki

Pielgrzymi z Krakowa u grobu ks. Jerzego Popie³uszki.
Kwiaty sk³ada najm³odsza uczestnicvzka, Monika Filipowicz

u Krakowskie rodowisko ekspatriantów uczci³o pamiêæ klêski wrzeniowej
w sam¹ 60. rocznicê zdradzieckiego zajêcia Lwowa przez Sowietów, 22 wrzenia.
W kapitularzu oo. Dominikanów mszê w.
odprawi³ o. p³k. Adam Studziñski, wyg³osi³
te¿ homiliê. Roman Hnatowicz recytowa³
wiersz M. Hemara Liæ (zamieszczamy
go w tym numerze). Uroczystoæ zakoñczy³o odpiewanie przez Jadwigê Wroñsk¹
kilku patriotycznych pieni lwowskich.
17 wrzenia delegacja Oddzia³u Krakowskiego wziê³a udzia³ w uroczystej mszy
w. rocznicowej w Bazylice Mariackiej, a na-
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stêpnie, wraz z innymi licznymi delegacjami, z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów na Grobie
Nieznanego ¯o³nierza na pl. Matejki (przed
Pomnikiem Grunwaldzkim).
u Z koñcem wrzenia PAN, UJ i organizacje kombatanckie zorganizowa³y w Krakowie sesjê powiêcon¹ losom duchowieñstwa na Ziemiach Wschodnich. Referaty
wyg³osili: J.J. Rudnicka, która mówi³a
o ks. kan. Julianie Rudnickim z Archidiecezji Lwowskiej, prof. J. Wêgierski  o Okrêgu Lwowskim AK, a dr W. Poliszczuk omówi³ ogólnie represje wobec duchowieñstwa. Wymowy referatów nie zdo³a³ podwa¿yæ zagajaj¹cy uczony.
u Ogólnopolski Komitet Obchodów
55. Rocznicy Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów na Ludnoci Wo³ynia i Ma³opolski
wystosowa³ list do ambasadora pañstwa
Ukraina w Warszawie Dmytro Paw³yczko
(z dat¹ 5 sierpnia 1999) w sprawie opublikowanych przez polskie media jego wypowiedzi na temat upamiêtnienia w kocio³ach Warszawy i Przemyla ofiar OUN-UPA,
a tak¿e nieprawdziwych ocen wydarzeñ historycznych z lat wojennych i wczesnych powojennych. Autorzy listu wyra¿aj¹ nadziejê,
¿e przyjdzie dzieñ, kiedy w³adze i naród

niepodleg³ej Ukrainy potêpi¹ zbrodnicz¹
dzia³alnoæ OUN-UPA i odetn¹ siê, wzorem Niemiec i Rosji, od zbrodniczych organizacji.
Nie bylibymy tacy pewni, bo uczciwe
podejcie do tzw. pojednania widaæ tylko
po polskiej stronie.
u Z koñcem wrzenia ods³oniêto we Wroc³awiu pomnik Polaków pomordowanych na
Ziemiach Po³udniowo-Wschodnich. Pomnik powsta³ z inicjatywy Stowarzyszenia
Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich
Nacjonalistów, ale powiêcony jest wszystkim pomordowanym w latach 193947
przez OUN-UPA, NKWD i Gestapo.
W naszym kwartalniku nr 1/99 zasz³o przykre niedopatrzenie: w licie osób
uhonorowanych Z³ot¹ Odznak¹ TMLiKPW
(str. 32) zosta³o omy³kowo pominiête nazwisko p. Andrzeja Paw³owskiego.
Nie potrafimy wyjaniæ, jak do tego dosz³o, a sprawa jest tym przykrzejsza, ¿e
Andrzej jest naszym przyjacielem, wiernym cz³onkiem Towarzystwa, oraz nie
tylko czytelnikiem Cracovia-Leopolis,
lecz i autorem artyku³ów.
Andrzej
Paw³owski,
lwowianin
z dziada-pradziada (znana firma na pl.
Mariackim), od wielu lat stoi w pierwszym szeregu ludzi aktywnych w sprawach lwowskich, czemu dawa³ wyraz
na d³ugo przed powstaniem Towarzystwa. Od kilku lat jest prezesem Soko³a
Macierzy-Lwów, który pomaga, wraz
z Soko³em krakowskim, w zorganizowaniu siê gniazd sokolich za wschodnim kordonem. Ostatnio zainicjowa³ i zorganizowa³ znakomity konkurs dla licealistów krakowskich  pisalimy o tym
w CL 2/99.
Paw³owski wielokrotnie publikowa³
w prasie krakowskiej swoje wypowiedzi na rzecz Lwowa i prawdy historycznej o nim.
Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e A. Paw³owski by³ i jest znakomitym sportowcem i trenerem, naczelnikiem w krakowskim Sokole. W latach piêædziesi¹tych
by³ wicemistrzem Polski w gimnastyce.
Andrzeju, wybacz! A przy okazji: prosimy o relacjê z wyjazdu do Lwowa (jako
I nagrody) laureatek konkursu wiedzy
o Lwowie, którym towarzyszy³e. Jestemy ciekawi, jakie by³y ich wra¿enia?

obowi¹zki i prawa, a tak¿e uporz¹dkowany kszta³t
urbanistyczny, przyjêty w redniowieczu (a i póniej) w ca³ej Polsce. Kszta³t ten polega³ na szachownicowym uk³adzie ulic, z rynkiem porodku
i kocio³em parafialnym w pobli¿u. Rynek by³
miejscem, na którym wznoszono ratusz i inne
obiekty ogólnomiejskie oraz handlowe (np. sukiennice), s³u¿y³ te¿ do funkcji targowych. Miasto
by³o otoczone murami (bardziej lub mniej rozbudowanymi, w zale¿noci od znaczenia miasta,
jego po³o¿enia i zasobnoci).
Kazimierzowski Lwów powsta³ na nowym miejscu, na po³udnie od ruskiej osady. Jego wymiary
poziome wynios³y rednio 550 x 550 m (plan mia³
w istocie formê trapezow¹), a powierzchnia w obrêbie murów 21 ha (dla porównania: Kraków 56 ha),
w tym niespe³na 2 ha zajmuje rynek. Miasto
zosta³o otoczone podwójn¹ lini¹ murów z 17 basztami, dwoma bramami (Krakowsk¹ po stronie
p³n. i Halick¹ po p³d.) i dwoma furtami (póniej
zwanymi bosack¹  od wsch. i jezuick¹ od zach.)
oraz fos¹, przy czym po stronie zachodniej tworzy³a j¹ rzeczka Pe³tew. P³n.zach. naro¿e zajmowa³ Niski Zamek (Wysoki Zamek wznosi³ siê
na górze po p³n. stronie miasta), a do naro¿a
p³d.wsch. przytyka³ osobno ufortyfikowany klasztor Bernardynów. Budynki publiczne, kocio³y
i kamienice mieszkalne by³y murowane.
Tak za³o¿one miasto stanowi³o niepodzieln¹
ca³oæ, zarz¹dzan¹  w myl prawa magdeburskiego  przez samorz¹d. W³adzê administracyjn¹ pe³ni³a wybierana corocznie rada miejska,
która wyznacza³a burmistrza. W³adzê s¹downicz¹ spe³nia³ wybieralny wójt z ³awnikami. Przedstawicielem króla by³ starosta, który jedynie
zatwierdza³ wybranych radnych i urzêdników,
sprawowa³ w³adzê na przedmieciu (dawnym
miecie) ruskim oraz zarz¹dza³ dobrami królewskimi w ca³ej prowincji. Struktura ta ulega³a ewolucji
w ci¹gu nastêpuj¹cych dziesiêcioleci i wieków,
a¿ do I rozbioru Polski.
Z czasem zaczê³y siê tworzyæ obok miasta
przedmiecia. Po stronie p³n. by³o to przedmiecie Krakowskie (inaczej Zamkowe  na miejscu
dawnej osady ruskiej), po stronie p³d. przedmiecie Halickie. Wokó³ ca³ego miasta potworzy³y
siê inne jeszcze przedmiecia: £yczaków, Kleparów, Janowskie, ¯ó³kiewskie, Zamarstynów,
Gliniañskie, Na Bajkach, zasiedlone g³ównie przez
rzemielników, oraz  od XVII w.  kilkadziesi¹t
jurydyk magnackich (m.in. Chor¹¿czyzna, Sieniawszczyzna, Sobieszczyzna, Jab³onowszczyzna). W bezporednim s¹siedztwie Lwowa
nie by³o pierwotnie wsi, miasto bowiem powsta³o
na terenie s³abo zaludnionym. Wsie w okolicy
powstawa³y od XIVXV wieku (Sokolniki, Zu-
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Kultura
Nauka
Kronika

Wysoki Zamek we Lwowie, wzniesiony w XIV w., rozebrany
w po³. XIX w. Grafika I. Kaczora, 1997

u Grupa historyków architektury z Politechniki wiêtokrzyskiej w Kielcach zorganizowa³a
 przy pomocy finansowej Komitetu Badañ
Naukowych  wyprawê na ziemie wschodnie, w celu podjêcia prac dokumentacyjnych,
dotycz¹cych ufortyfikowanych miast, warowni i innych obiektów obronnych epoki
staropolskiej. Jeden z uczestników wyjani³,
¿e o ile w centralnej Polsce fortyfikacje mia³o
5-15% miejscowoci, to na tamtych ziemiach
70%, tzn. oko³o 400 miast.
Inicjatywa kielecka jest bardzo cenna,
bo polskie zabytki na tamtym obszarze znajduj¹ siê w wiêkszoci w stanie katastrofalnym. Maj¹ wiêc byæ równie¿ sformu³owane
wnioski konserwatorskie (tylko kto je wcieli w ¿ycie?).
Obok wiêc programu inwentaryzacyjnego odnonie do kocio³ów, realizowanego przez krakowskich historyków sztuki,
rodzi siê nowy program dotycz¹cy cennych
obiektów, które przez kilkaset lat skutecznie broni³y ca³ej Polski przed najazdami ze
wschodu.
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u Nieoczekiwane odbicie wydarzeñ z II wojny w archiwaliach, pochodz¹cych z lwowskiego klasztoru OO. Reformatów. W kronice tego klasztoru z 1940 r. czytamy: W ogrodzie zjedli bolszewicy wszystkie owoce 
jeszcze zielone. Zerwali niedojrza³e ogórki,
a pomidory musia³ brat Polikarp zrywaæ jeszcze zielone, bo nie pozwalali im dojrzeæ.
Archiwalia reformackie ze Lwowa,
przechowywane dzi w klasztorze krakowskim, pokazano z koñcem ub. roku (1998)
na kolejnej wystawie z cyklu Skarby krakowskich klasztorów (o poprzednich wystawach innych zakonów i zawartych w nich
leopolitanach, donosilimy w CL).
u W krakowskich Krzysztoforach  Muzeum
Historii M. Krakowa  otwarto wystawê
malarstwa seniora rodu Kossaków, Juliusza, autora obrazów batalistycznych, historycznych i rodzajowych. Tak obszerna ekspozycja dzie³ tego artysty odby³a siê przed
stu laty we Lwowie, Krakowie i Warszawie.
Na obecn¹ wystawê wypo¿yczono ok. 200
eksponatów z 16 instytucji, w tym ze Lwowa. Atrakcj¹ wystawy s¹ ilustracje do Sienkiewiczowskiego Ogniem i mieczem.
u W krakowskim supermarkecie Geant 
w nowo otwartej Galerii Handlowej 
wystawiono tryptyk Jerzego Kossaka Bitwa
pod Rafaj³ow¹ (a nie Rataj³ow¹, jak napisano w jednej z gazet). Obraz zosta³ ujawniony zaledwie przed paroma laty.

Archiwum

OSTATNI ROZKAZ

P

oniżej podajemy treść ostatniego
rozkazu gen. Władysława Langnera, skierowanego – już po podpisaniu aktu przekazania miasta wojskom sowieckim – do obrońców Lwowa. Treść tego rozkazu została odręcznie przepisana przez p. Stefana Uhmę,
a nam przekazana przez Jego córkę,
dr Barbarę Uhmę.
Lwów, dnia 22 XI 1939 r.

Dowódca
Okręgu
Korpusu Nr VI
Rozkaz do żołnierzy

Żołnierze!
Przez 10 dni załoga miasta Lwowa odpierała skutecznie natarcia niemieckie. Żołnierze
Obrony Lwowa zapisali piękną kartę w historii wojen, przeciwstawiając się wielkiej technicznej przewadze wroga, nie szczędząc krwi
i życia. Gdy teraz na rozkaz żołnierze Obrony
schodzą ze swych pozycji, muszą wiedzieć, że
nie poddajemy się w walce Niemcom, żeśmy
się im oparli, że ustępujemy Lwów wojskom
Sowietów, z którymi nie walczyliśmy i z którymi walczyć nam nie kazano. Ustępując ratujemy Lwów od zupełnego zniszczenia i Was,
Żołnierze, zachowujemy dla dalszej pracy
w Ojczyźnie i dla Ojczyzny.
Ciężką tą dla każdego żołnierza decyzją obciążam własne sumienie. Innego wyjścia dzisiaj nie
mamy. Wam pozostaje rozkaz karnie wykonać –
posłusznie spełnić Wasz ostatni do czasu, żołnierski obowiązek.

Dziękuję Wam za krew i trudy.
Ojczyzna Wam tego nie zapomni.
Niech żyje Polska!
Dowódca Okręgu
Korpusu Nr VI
Langner gen. bryg.

brza, Sichów, Winniki, Bi³ka, Zboiska, Malechów,
Rzêsna i inne).
W 1433 r. Lwów sta³ siê stolic¹ województwa,
które obejmowa³o ziemie: lwowsk¹, przemysk¹, halick¹
i sanock¹, póniej tak¿e trembowelsk¹. W tym czasie miasto z przedmieciami liczy³o 810 tys. mieszkañców (dla porównania: Kraków 12 tys.).
W r.1772, w wyniku I zaboru, ca³a Ma³opolska
(na razie bez Krakowa) zosta³a przy³¹czona do
pañstwa austriackiego. Lwów, jako najwiêksze ju¿
wtedy miasto tej czêci kraju (z przedmieciami
liczy³ 2530 tys. mieszk.) sta³ siê stolic¹ nowo
utworzonej prowincji austriackiej pod nazw¹ Galicji
i Lodomerii. Na jej czele postawiono gubernatora (do
pomocy mia³ urz¹d zwany gubernium) i podzielono
na 18 obwodów (do r. 1848), na których czele stali
starostowie (po niem. Kreishauptman). W r. 1775
Austriacy powo³ali w Galicji Sejm Stanowy, w którym zasiadali przedstawiciele duchowieñstwa, magnatów, szlachty i mieszczan. Sejm ten nie odgrywa³ w praktyce wiêkszej roli. We Lwowie ustanowiono magistrat z burmistrzem, wiceburmistrzem
i 16 radcami. Miasto podzielono na 5 dzielnic:
I. (przedmiecie) Halickie,
II. Grodeckie,
III. ¯ó³kiewskie
IV. £yczakowskie
oraz (bez numeru)
ródmiecie, pokrywaj¹ce siê ze starym
miastem, którego mury zosta³y przez Austriaków
zburzone. W r. 1830 liczy³ Lwów ok. 55 tys. mieszkañców, w 1870  ok. 90 tys.
Niekorzystne dla Austrii wydarzenia w Europie po
1848 r. (zob. CL S/98) zmusi³y j¹ do udzielenia
krajom, wchodz¹cym w jej sk³ad, autonomii, a samo
pañstwo przybra³o nazwê Austro-Wêgier. Autonomia
Galicji ustala³a siê sukcesywnie w latach 60. XIX w.
W myl nowej konstytucji pañstwa, Galicja w 1861
r. uzyska³a w³asny Sejm Krajowy oraz organ wykonawczy  Wydzia³ Krajowy. W³adzê cesarsk¹ reprezentowa³ odt¹d namiestnik (po niem. Statthalter),
mianowany przez w³adze wiedeñskie (zawsze Polak,
podczas gdy gubernatorami byli dot¹d Austriacy). Na
czele Wydzia³u Krajowego sta³ marsza³ek krajowy
(te¿ zawsze Polak). Jêzykiem urzêdowym od 1869
r. sta³ siê polski, spolszczono szkolnictwo i wy¿sze
uczelnie. We Lwowie burmistrza zast¹pi³ prezydent
miasta, liczbê wiceprezydentów zwiêkszono do trzech
(zwyczajowo jednymi z nich byli Rusin i ¯yd).
W okresie autonomicznym Lwów rozwin¹³ siê
w nowoczesne miasto. Jego powierzchnia wzros³a
do prawie 32 km2 (= 3200 ha, by³ piêciokrotnie
rozleglejszy od ówczesnego Krakowa). Liczba
ludnoci w r.1880 przekroczy³a 100 tys., a z pocz¹tkiem XX w. 160 tysiêcy.
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Ksi¹¿ki
czasopisma
Nowe ksi¹¿ki

Rotunda Panoramy Rac³awickiej na Placu Powystawowym we
Lwowie. Stan przedwojenny

 Ani ksi¹¿ka, któr¹ na wstêpie opisujemy, ani jej przedmiot nie maj¹ bezporedniego zwi¹zku z obron¹ Lwowa i Ziem Wschodnich, którym powiêcony jest niniejszy numer kwartalnika. A jednak zwi¹zek ten jest
ze Lwowem najbli¿szy: Panorama Rac³awicka to niemal synonim Lwowa. Dzie³o
sztuki to nie tylko powsta³o i by³o podziwiane we Lwowie, lecz przede wszystkim by³o
wyrazem niezwyk³ego patriotyzmu spo³eczeñstwa lwowskiego, które w tamtej epoce  czwartej æwierci XIX w., gdy odrodzenie
Polski jeszcze siê nie zapowiada³o  stworzy³o w³asn¹ ofiarnoci¹ owo arcydzie³o ku
pokrzepieniu serc. Mamy prawo przypuszczaæ, ¿e to dzie³o, podobnie jak ksi¹¿ki Sienkiewicza i obrazy Matejki, nie pozosta³o bez
wp³ywu na ukszta³towanie siê wspania³ej
postawy polskiego spo³eczeñstwa  przede
wszystkim we Lwowie i ca³ej Galicji-Ma³opolski  w narodowej potrzebie, jak¹ by³a
Wielka Wojna.

Ksi¹¿kê-album Panorama Rac³awicka opracowa³ prof. Franciszek Ziejka, dzi
rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego. Ksi¹¿ka powstawa³a w trudnym czasie, wkrótce
po stanie wojennym, bo wydana w 1984 r.
(Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków),
mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e i jej celem by³o
pokrzepienie serc. Podwójnie przeto dziêkujemy, Panie Rektorze.
Ksi¹¿ka ma kilka w¹tków. Autor przedstawia legendê rac³awick¹ i zarazem omawia polityczne t³o koñca XIX wieku, na jakim
powsta³o dzie³o Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Opowiada o tworzeniu malowid³a
i wielkim sukcesie, jaki odnios³o. Przedstawia w koñcu burzliwe dzieje Panoramy w latach II wojny i po niej, zanim na nowo wyeksponowano j¹ we Wroc³awiu.
Tu dodajmy od siebie, ¿e szczêliwie
siê sta³o, i¿ ten lwowski skarb historii i kultury dotar³ w³anie  za lwowianami  do
polszcz¹cego siê Wroc³awia. By³y ró¿ne
pomys³y lokalizacji: Rac³awice, Kraków.
W Krakowie argumentowano, ¿e Rac³awice blisko, ¿e Kociuszko tu przysiêga³. Piêknie, ale gdyby Panoramê umieszczono
w Krakowie, i tak pe³nym dzie³ sztuki i pami¹tek, rych³o by zapomniano, sk¹d siê
ona tu wziê³a. Kto i gdzie j¹ zainicjowa³, kto
zorganizowa³ i sfinansowa³ gigantyczne
przedsiêwziêcie artystyczne i budowlane.
Gdzie j¹ namalowano i gdzie siê znajdo-
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wa³a przez pó³ wieku. We Wroc³awiu tego
zapomnieæ nie sposób, bo przecie¿ podobne polskie dzie³o sztuki w 1894 roku
tam powstaæ nie mog³o. Pan Bóg ³askaw...
Na zakoñczenie przytoczmy kilka zdañ
z tekstu prof. Ziejki (str. 9):
[...] szczególniejszej rozwagi wymaga³a decyzja o przyst¹pieniu do malowania
pierwszej polskiej panoramy, a tak¹ by³a
w³anie Panorama Rac³awicka. Jaka by³a
zatem geneza tego obrazu, czy jego pomys³ zrodzi³ siê przy biurku, za którym
zasiedli dwaj przedsiêbiorczy malarze
i grono finansistów  jak to niejeden raz
przedstawiali przeciwnicy Rac³awic? Przyjêcie takiej tezy wiadczy³oby nie tylko
o braku jakiegokolwiek rozeznania w realiach spo³eczno-politycznych prze³omu
wieków XIXXX, ale nade wszystko 
w przemianach naszej wiadomoci narodowej. Panorama Rac³awicka nie by³a
jedynie rezultatem decyzji przypadkowo
podjêtej przez grono wiat³ych mieszkañców Lwowa, ale wa¿nym etapem przemian
w naszym myleniu o przesz³oci narodowej, a tak¿e  o teraniejszoci i przysz³oci. By³a wa¿nym ogniwem procesu uobywatelniania ludu wiejskiego, dowodem
¿ywotnoci idei odrodzenia Polski wysi³kiem ca³ego narodu. Poszukuj¹c jej genezy, trzeba cofn¹æ siê daleko wstecz, ku
dniom
insurekcji
kociuszkowskiej,
a przede wszystkim  ku latom kszta³towania siê legendy o tej insurekcji. Taka
perspektywa winna pomóc w zrozumieniu
wagi tego przedsiêwziêcia i znaczenia,
które wybiega daleko poza ramy tradycyjnie przypisywane dzie³om sztuki.
Przypomnijmy jeszcze, ¿e o lwowskiej
Wystawie Krajowej z 1894 r., której czêci¹
sk³adow¹ by³a Panorama Rac³awicka, pisalimy w CL 2/95.
Mi³o nam zwróciæ uwagê Czytelników, ¿e
autorem opracowania graficznego ksi¹¿ki-albumu Panorama Rac³awicka jest p. Bohdan Pr¹dzyñski, który opiekuje siê stron¹
graficzn¹ tak¿e naszego kwartalnika, od
pocz¹tku jego istnienia.
Ksi¹¿ki dawno nie ma w ksiêgarniach. Pozostawa³yby jedynie antykwariaty.



W zesz³orocznym numerze specjalnym
(CL S/98) pisalimy  z okazji 150. rocznicy
 o Wionie Ludów we Lwowie. Pominê-

Herb Lwowa w wersji nadanej przez
papie¿a Sykstusa V

W Polsce Odrodzonej powsta³ tzw. Wielki Lwów,
powiêkszony o okoliczne gminy: Kleparów, Zamarstynów, Zniesienie, Ho³osko Wielkie i Ma³e, Zboiska, czêci Rzêsny Polskiej, Kozielnik, Kulparkowa, Krzywczyc, Lesienic, Laszek Murowanych.
Utworzono now¹ dzielnicê VI. Nowy wiat (z czêci dzielnic I i II; nr V. przydano ródmieciu).
Liczba ludnoci miasta Lwowa wynosi³a w 1939 r.
ok. 360 tysiêcy, w tym jêzyk polski jako ojczysty
deklarowa³o 63,5%, ruski (ukraiñski) 11%, ¿ydowski
(jidisz) i hebrajski 24%, a pozosta³e pó³tora procent
 inne (wg danych z 1931 r.).
Po I wojnie Ma³opolska-Galicja zosta³a podzielona na 4 województwa: krakowskie (obejmuj¹ce
Ma³opolskê zachodni¹), lwowskie, stanis³awowskie
i tarnopolskie (trzy ostatnie pokrywa³y siê z Ma³opolsk¹ rodkow¹ i wschodni¹). W latach miêdzywojennych ustrój miasta Lwowa i innych miast, a tak¿e
powiatów, nie ró¿ni³ siê zasadniczo od wypracowanego w latach autonomii galicyjskiej. (A.C.)
Literatura:
F. Papee, Historia M. Lwowa,
Lwów 1924
L. Podhorodecki, Dzieje Lwowa,
Warszawa 1993
S. Grodziski,
W królestwie Galicji i Lodomerii,
Kraków 1976.
K.K. Paw³owski, Narodziny miasta
nowoczesnego, [w:] Sztuka 2
po³owy XIX w, Warszawa 1973.
J. Gieryñski, Lwów nie znany,
Lwów 1938.
F. Barañski, Przewodnik po Lwowie,
Lwów 1902.
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limy wtedy omówienie wa¿nego i ciekawego materia³u historycznego, jakim jest
pamiêtnik Aleksandra Batowskiego: Diariusz wypadków 1848 roku (wyd. ZN im.
Ossoliñskich, Wroc³aw 1974), przygotowany do druku przez nie¿yj¹cego ju¿ prof.
Mariana Tyrowicza, znakomitego historyka
lwowskiego, osiad³ego po II wojnie w Krakowie i zwi¹zanego z tutejsz¹ WSP.
Aleksander Batowski (17991862) urodzi³ siê we Lwowie, by³ synem Jana, w³aciciela dóbr Kulików, Udnów i Doroszów
w ¯ó³kiewskiem, oraz Barbary z Odrzywolskich. By³ historykiem, wydawc¹, bibliofilem-kolekcjonerem. Bra³ ¿ywy udzia³ w ¿yciu politycznym, kulturalnym i towarzyskim
Lwowa swojego czasu. Rêkopis jego pamiêtnika znajdowa³ siê przed II wojn¹ w Bibliotece Baworowskich we Lwowie (pisalimy o tej ksi¹¿nicy w CL 3/99), po wojnie
za znalaz³ siê w Bibliotece Narodowej
w Warszawie.
Prof. Tyrowicz uwa¿a, ¿e ma³o jest róde³ o tak bogatej i niejednokrotnie rewelacyjnej treci, jak dziennik Batowskiego.
Autor omawiaj¹c wydarzenia, wyra¿a swoje pogl¹dy i refleksje odnonie do polityki,
ale tak¿e treci obyczajowej i kulturalnej,
charakteryzuj¹ce towarzystwo lwowskie
oraz znanych i zapomnianych ludzi, ich ¿ycie
i dzia³anie, oddaj¹c w ten sposób nie tylko
fakty historyczne i ich ocenê, ale równie¿
klimat epoki we Lwowie tamtego czasu.
Ksi¹¿ka mo¿e byæ dostêpna jedynie w antykwariatach.

 Oficyna wydawnicza Ajaks, dzia³aj¹c
na zlecenie Zarz¹du XII Sztabu Generalnego WP, wydaje seriê publikacji, zatytu³owan¹ Boje polskie. Ósm¹ pozycj¹ tej serii
jest Lwów 122 listopada 1918 roku, a jej
autorem Jeremiasz lipiec (Pruszków
1997). Jest to zwiêz³y i rzeczowy wyk³ad
o historii tamtych niezwyk³ych trzech tygodni, które zadecydowa³y o przysz³oci Lwowa  choæ tylko na lat dwadziecia. Tylko
tyle, bo ów naturalny, ukszta³towany w konsekwencji rozpadu XIX-wiecznych imperiów
zaborczych, historycznie uzasadniony
kszta³t Europy  zosta³ pogwa³cony przez
dwa nowe zbrodnicze imperia. I choæ oba
siê rozpad³y, jedno prêdzej, drugie póniej,
konsekwencje podbojów tu i ówdzie trwaj¹ nadal.
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Ksi¹¿ka lipca zosta³a bardzo atrakcyjnie wydana (du¿y format, kredowy papier,
twarda ok³adka z obrazem Wojciecha Kossaka Obrona cmentarza) i doskonale nadaje siê na prezenty, zw³aszcza dla m³odych ludzi.
Wypada³oby tylko sprostowaæ drobny,
lecz przykry b³¹d w nazwisku Pani, która
wskaza³a trumnê ze szcz¹tkami Nieznanego ¯o³nierza do Grobu w Warszawie. Jej
nazwisko brzmi Zarugiewiczowa (a nie Zurgiewiczowa). Pisalimy o niej w CL 34/95.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e jednym
z cz³onków komitetu rozjemczego (s. 21)
by³ dr Ernest Adam, a nie Adam Ernest, jak
napisano  bo wszystkie inne osoby wymieniono w takim uk³adzie: najpierw imiê,
potem nazwisko. Adamowie to znana i godna rodzina lwowska.
Na zakoñczenie cytat z ostatniej strony
ksi¹¿ki:
Z szeregów bohaterskich obroñców
Lwowa wywodzili siê [...] póniejsi s³awni
dowódcy Wojska Polskiego, którzy w latach II wojny wiatowej na ró¿nych jej frontach dali przyk³ad ¿o³nierskiego kunsztu
i bezgranicznego patriotyzmu. Nie sposób wyliczyæ ich wszystkich [...].
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w ksiêgarniach naukowych.



Niezwykle ciekawe i ma³o znane szerszemu ogó³owi informacje mo¿na znaleæ
w ksi¹¿ce Ludwika Mroczka pt. Spór o Galicjê Wschodni¹ 19141923. (Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998). Z szeciu rozdzia³ów w niej zawartych nas zainteresowa³ najbardziej pierwszy: Przedmiot
sporu: Galicja Wschodnia, terytorium i ludnoæ, przynosz¹cy sporo wiadomoci statystycznych, opartych na ród³ach, praktycznie zwyk³emu zjadaczowi chleba niedostêpnych. Dalsze rozdzia³y omawiaj¹ problematykê zbrojn¹ i dyplomatyczn¹, a wiêc
sprawy przynajmniej w ogólnych zarysach
znane. A jednak warto z tych rozdzia³ów to
i owo wynotowaæ.
Autor okrela przede wszystkim, co to
by³a Galicja Wschodnia, interesuje go wiêc
(nas te¿) rozgraniczenie Galicji Wschodniej
od Zachodniej. Wyjanijmy przeto, ¿e o ile
oczywista jest granica po³udniowa  ³añcuch karpacki i granica wschodnia  rzeka
Zbrucz, o tyle jako umown¹ nale¿y trakto-

waæ granicê pó³nocn¹  z Wo³yniem
(w sk³ad Galicji wchodzi³ np. Zbara¿, wczeniej zaliczany do Wo³ynia, ale sprawê niejako przypieczêtowa³y granice zaborów austriackiego i rosyjskiego), a jeszcze bardziej  zachodni¹. Wyjanienie tej ostatniej
w³aciwie nie by³o nigdy nikomu potrzebne,
bo od wieków nie by³o tu ¿adnego podzia³u,
z wyj¹tkiem okresu Ksiêstwa Halickiego
w redniowieczu, lecz i wtedy cis³ych granic w naszej czêci Europy nie znano.
Dla nas niejako ideow¹ granic¹ miêdzy
wschodni¹ a zachodni¹ Galicj¹-Ma³opolsk¹
jest San, co oczywicie nie ma ¿adnego
zwi¹zku z rozgraniczeniami administracyjnymi (tak jak z obecn¹ sztuczn¹ granic¹
poja³tañsk¹). Autor do celów swojego opracowania przyjmuje wiêc jedyny ówczesny
podzia³ austriacki  niejako biurokratyczny:
na okrêgi s¹dowe, lwowski i krakowski. Po
stronie wschodniej pozostawa³y wiêc powiaty graniczne: jaros³awski, brzozowski,
przemyski i sanocki. Poza powiatami nie
by³o wtedy w Galicji ¿adnych wy¿szych jednostek administracyjnych (typu guberni 
jak w zaborze rosyjskim, lub województw 
te powsta³y dopiero w Polsce odrodzonej).
Ogólna powierzchnia Galicji wynosi³a
78 450 km2, z tego czêæ wschodnia liczy³a
55 340 km2, czyli 70,5%. W 1910 r. Galicjê
zamieszkiwa³o 8 044 000 mieszkañców,
z czego w czêci wschodniej 5 336 000.
Gêstoæ zaludnienia wynosi³a 102 osoby
na km2 (w czêci zachodniej 115, a wschodniej 96). By³ to wiêc kraj, jak na owe czasy,
gêsto zaludniony.
Galicjê Wschodni¹ zamieszkiwa³y dwie
zasadnicze grupy narodowociowe i wyznaniowe (razem stanowi³y nieco poni¿ej 90%), ale uwaga!  odsetki odnosz¹ce
siê do deklarowanej narodowoci, jêzyka
i wyznania wcale siê nie pokrywa³y. W dodatku z biegiem lat, w epoce autonomii
galicyjskiej i okresu miêdzywojennego,
wszystkie parametry ewoluowa³y w kierunku polskoci i ³aciñskiego obrz¹dku. Dodajmy od siebie, ¿e zjawisko to by³o zwi¹zane z d¹¿eniem do awansu cywilizacyjnego i kulturalnego (szczególnie w miastach),
pomimo szerz¹cego siê w XIX w., podsycanego przez Austriaków, nacjonalizmu
ukraiñskiego. Autor przypomina, ¿e politycznie jednak i pañstwowo spo³eczeñstwo
ruskie w Galicji Wschodniej zasymilowa³o

PERSENKÓWKA
Czêæ Kulparkowa, po³o¿ona na p³d. od Lwowa, po wsch. stronie drogi stryjskiej, stacja kolejowa na linii Lwów-Stanis³awów. Persenkówka
wchodzi³a w obrêb miasta, zakrelony przy pierwszym nadaniu. Pierwotnie dzier¿awi³ j¹ mieszczanim Kosner, od którego wziê³a nazwê Kosnerówka, a warunkiem dzier¿awy, oprócz sp³aty
czynszu, by³ udzia³ w obronie granic miejskich.
Po wyganiêciu rodziny Kosnerów, folwark przeszed³ w posiadanie Stanis³awa D¹browskiego,
a po nim innych w³acicieli, których nazwisk nie
znamy. W 1687 r. zakupi³ go kupiec lwowski
Jakub Persing i zmieni³ dotychczasow¹ nazwê
na Persenkówkê. W XIX w. by³ znowu w³asnoci¹ miejsk¹ i na jego terenie zbudowano elektrowniê miejsk¹.
Persenkówka by³a terenem zaciêtych walk
podczas obrony Lwowa w 1918 r. Dla ich upamiêtnienia wzniesiono tam (dzi nieistniej¹cy)
pomnik projektu Rudolfa Indrucha. W okresie
miêdzywojennym powsta³ tam tak¿e tor wycigów konnych im. F. Jurkiewicza, drugi co do rangi
po torze s³u¿ewieckim w Warszawie, i uwa¿any
za jeden z naj³adniejszych w Polsce. W pobli¿u,
na Ja³owcu by³ drugi tor, gdzie odbywa³y siê
zawody organizowane przez 14. pu³k U³anów
Jaz³owieckich. (A.C.)
SNOPKÓW
Obszar po³o¿ony w p³d. wsch. czêci Lwowa,
w lesistej dolinie Pe³twi (blisko jej róde³), otoczony od zach. i p³d. ¯elazn¹ Wod¹ (zob.), Zofiówk¹,
Krasuczynem i Bieloskiem (zob.), a od p³n.wsch.
drog¹ Sichowsk¹ (póniejsz¹ ul. Zielon¹). Niegdy folwark, za³o¿ony w XVII w. przez lwowsk¹
rodzinê mieszczañsk¹ o nazwisku Snopek.
Na prze³omie XIX/XX w. nale¿a³ do Janiny Kar³owiczównej, która czêæ gruntów maj¹tku przekaza³a na za³o¿enie uczelni gospodarczej dla
panien (póniejszego Instytutu Gospodarczego
Kszta³cenia Kobiet jej imienia). W latach po II wojnie g³ówny budynek zosta³ przebudowany (architektonicznie zniekszta³cony) i obecnie nale¿y do
uniwersytetu. (A.C.)
ZAMARSTYNÓW
Niegdy wie podmiejska, a w okresie miêdzywojennym przedmiejska dzielnica w p³n. czêci Lwowa, s¹siaduj¹ca od p³n. i zach. z Ho³oskiem (zob.), od wsch. ze Zboiskami (zob.).
Przez p³n. czêæ jej obszaru przep³ywa Pe³tew.
Na podmok³ych niegdy terenach znajdowa³y siê
torfowiska. W 1890 r. Zamarstynów liczy³
3415 mieszkañców, w tym 3257 Polaków i 44 Rusinów. Ludnoæ rzym.kat. nale¿a³a do parafii
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siê zupe³nie z ide¹ pañstwow¹ polsk¹ i a¿
do r. 1830 prze¿ywa³o i razem z Polsk¹
odczuwa³o silnie ca³¹ polsk¹ tragediê rozbiorów.
Autor przedstawia nastêpnie zderzenie
polskich i ukraiñskich aspiracji terytorialno-politycznych, a¿ do konfrontacji zbrojnej
w 1918 r. Tu warto zatrzymaæ siê nad spraw¹ ma³o nam znan¹  rol¹ Czechos³owacji, i to od samego zarania jej istnienia
(1919 r.). Cytujemy:
D¹¿enia emancypacyjne £emków uzyska³y nastêpnie kuratora w Pradze. Czechos³owacka penetracja £emkowszczyzny i inspirowanie agitacji za jej przy³¹czeniem do Czechos³owacji prowadzone by³y
w ramach ogólnej akcji pozyskania Karpatorusinów, ale w danym przypadku miano tak¿e na uwadze przejêcie kopalni
naftowych na Podkarpaciu. [...]
Oddzia³y czechos³owackie operuj¹ce na
Orawie wed³ug informacji PKL zaopatrywa³y w broñ niektóre gminy ³emkowskie,
a w lutym 1919 r. kolportowano w Pradze
deklaracjê Ruskiej Rady og³aszaj¹c¹ autonomiê £emkowszczyzny w granicach
Republiki Czechos³owackiej. Bezskutecznie natomiast próbowano zainteresowaæ
spraw¹ £emkowszczyzny konferencjê pokojow¹ w Pary¿u.
I jeszcze:
Kwestia ukraiñska w polityce wschodniej Czechos³owacji by³a podporz¹dkowana nader ambitnym celom ogólniejszym.
Wród nich na pierwszym miejscu by³o
d¹¿enie do utworzenia wspólnej granicy
z Rosj¹, odpowiadaj¹ce tak¿e czechos³owackim interesom ekonomicznym. Granica ta mia³a u³atwiæ Czechos³owacji zajêcie
dominuj¹cej pozycji w Europie rodkowej.
Z tego punktu widzenia stan przejciowy
w Galicji Wschodniej by³ dla Pragi korzystniejszy ni¿ polska tam stabilizacja, urealnia³ bowiem przy³¹czenie £emkowszczyzny atrakcyjnej z powodu jej pól naftowych.
Tocz¹ca siê wojna polsko-ukraiñska umo¿liwia³a bardzo korzystny eksport broni dla
potrzeb Halickiej Armii w zamian za ropê
naftow¹ nabywan¹ po cenach o wiele ni¿szych od cen na rynku wiatowym. Handel
naft¹ zwi¹zany by³ równie¿ z czeskim eksportem do Galicji [...], który [...] uzyska³ wymiar monopolu, ³atwiejszego do utrzymania w stosunkach z ZURL [Zachodnio-Ukra-
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iñskiej Republiki Ludowej] ni¿ z Polsk¹,
g³ówn¹ zawad¹ wielkoci i znaczenia Czechos³owacji w Europie rodkowej. Chocia¿
wiêc w koñcu pod presj¹ biegu wydarzeñ
pogodzono siê nad We³taw¹ z obecnoci¹
Polski we wschodniej Galicji, bynajmniej
nie zaprzestano wspierania ukraiñskiego
ruchu narodowego.
Ksi¹¿ka, jak widaæ, jest obiektywnie
napisana. Oznacza to, ¿e nie jest pisana
z pozycji antypolskich, co siê ostatnio nader czêsto zdarza naszym (?) europejczykom.
Ksi¹¿ka do nabycia w ksiêgarniach naukowych.



Wa¿nym sk³adnikiem najnowszych,
XX-wiecznych dziejów Polski, a w szczególnoci ziem wschodnich, w tym Ma³opolski
Wschodniej, s¹ i pozostan¹ d e p o rt a c j e, dokonywane przez sowieckich okupantów w latach II wojny. Sowieci nie byli
wynalazcami tej formy ucisku nie tylko podbitych narodów  tak¿e swoich w³asnych
obywateli, Rosjan nie wy³¹czaj¹c. Stosowa³
to szeroko carat  jak¿e mocno odcisnê³y
siê w naszej pamiêci narodowej zsy³ki po
powstaniach 1831 i 1863 r. (i nie tylko) i z³owroga nazwa Sybiru. Sowieci, zgodnie ze
swoj¹ ideologi¹, nie znaj¹c¹ hamulców
moralnych, a z drugiej strony dysponuj¹c
innymi mo¿liwociami technicznymi (transportowymi), doprowadzili do swoistej perfekcji nieludzkie przerzucanie rzesz ludzkich
na nieludzk¹ ziemiê nieprzyjazn¹ dla
mieszkañców Europy i niemal nie zagospodarowan¹. Wród budz¹cych dreszcz
zgrozy nazw geograficznych pojawi³y siê
nowe  dla nas g³ównie K a z a c h s t a n.
Polsce, poza nieszczêsnymi narodami
zaanektowanymi przez Rosjê carsk¹ i sowieck¹, przysz³o z³o¿yæ najwiêksz¹ ofiarê
ludzkiego nieszczêcia. Trudno znaleæ rodzinê z ziem wschodnich, z której wiêksza
lub mniejsza czêæ nie zosta³a wywieziona
 nie mówi¹c nawet o jeñcach i aresztowanych  w ci¹gu tych dwóch niespe³na lat
stalinowskiej okupacji. Z tych niema³a czêæ
 przewa¿nie starcy i ma³e dzieci  zginê³a,
nie przystosowana do tamtejszych warunków bytowych, braku elementarnych zdobyczy cywilizacyjnych, a nawet do klimatu.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego (1997) da³o nam zbiorow¹ pracê

pod redakcj¹ Stanis³awa Ciesielskiego,
pt. ¯ycie codzienne polskich zes³añców
w ZSRR w latach 19401946. Studia.
Poszczególne czêci tej ksi¹¿ki, napisane
przez czterech autorów, omawiaj¹ najpierw
zasady i tryb deportacji oraz liczebnoæ i rozmieszczenie zes³añców, warunki egzystencji (od wy¿ywienia po mieszkanie), pracê
zes³añców, stan zdrowia, ¿ycie religijne i nastroje polskich skupisk, a z drugiej strony
stosunek w³adz i miejscowej ludnoci do
osadzonych tam Polaków.
Ksi¹¿k¹ zainteresuj¹ siê na pewno (jeli nie woleliby raczej o tym zapomnieæ)
ludzie, którzy to prze¿yli na w³asnej skórze, a tak¿e ich potomkowie. Polecamy j¹
tak¿e tym mieszkañcom centralnej Polski, którzy ¿yj¹ w g³êbokim przewiadczeniu, ¿e to oni byli najbardziej skrzywdzeni
w czasie II wojny.
Ksi¹¿ka do nabycia w ksiêgarniach naukowych lub w wydawnictwie.

& W³adys³awa ¯o³nowskiego Matka
Bo¿a Buszczecka i jedcy Apokalipsy
(wyd. Polihymnia, Lublin-Opole 1998) to
kolejna ksi¹¿ka o bestialstwie nacjonalistów ukraiñskich  przez co wcale nie nale¿y rozumieæ wy³¹cznie UPA  we wsi
Buszcze nad Z³ot¹ Lip¹ (miêdzy Dunajowem a Brze¿anami). Autor pochodzi ze wsi
Rohaczyn-Miasto, a z dramatem pobliskiego Buszcza i okolicznych wsi (listopad 1943
 kwiecieñ 1944) zetkn¹³ siê najpierw jako
11-letni ch³opiec, s³uchaj¹c relacji osób
doros³ych. Jako ju¿ starszy cz³owiek sam
podj¹³ badania nad tragicznymi wydarzeniami. Rozmawia³ z dziesi¹tkami wiadków, przestudiowa³ liczne dokumenty i relacje, obejrza³ miejsca wypadków. Zestawi³ je w logiczny ci¹g, a na koñcu ksi¹¿ki
zamieci³ listy zamordowanych w Buszczu
i okolicy.
Parê stron powiêca ¯o³nowski staremu obronnemu kocio³owi buszczeckiemu, który mia³ odegraæ jeszcze raz swoj¹
rolê w obronie zagro¿onej ludnoci. Ukraiñcy jednak okazali siê bardziej bezwzglêdni
od Tatarów...
Ksi¹¿ka do nabycia w oddzia³ach TMLiKPW.

 Kolejna ksi¹¿ka z coraz liczniejszej serii
wspomnieñ ludzi, którzy prze¿yli dramat
sowieckich ³agrów, to Wiêzieñ Gu³agu Jana

w. Marcina we Lwowie, a gr.kat. do parafii w Ho³osku.
Nazwa Zamarstynowa pochodzi od folwarku
Sommersteinhoff, za³o¿onego w 1423 r. przez
lwowskiego patrycjusza Jana Sommersteina, na
wykupionych od miasta 12 ³anach gruntu.
W XVI w. miasto zastawi³o wie u mieszczanina
Sebalda Wurcela, który zbankrutowawszy da³ j¹
w 1567 r. w zastaw Miko³ajowi Sieniawskiemu.
Po d³ugich pertraktacjach z Sieniawskim powróci³a w 1615 r. w posiadanie miasta. Póniej przez
krótki czas nale¿a³a do mieszczanina lwowskiego D¹browskiego. Nastêpnie naby³ j¹ Stanis³aw
Szembek. W 1695 r. napadli na wie Tatarzy,
pal¹c m.in. dwór i gumno Dominika Wilaka, rajcy
lwowskiego.
Zamarstynów od dawna nie cieszy³ siê dobr¹
s³aw¹, o czym mówi¹ kroniki lwowskie. By³ widowni¹ czêstych i ostrych konfliktów miêdzy miastem a dzier¿awcami. W 1604 r. wybuch³ tam
nawet otwarty bunt ch³opski pod wodz¹ Stanis³awa Stachyry.
W ostatnim stuleciu na Zamarstynowie wg
Przewodnika M. Or³owicza najchêtniej mieszka³y
indywidua maj¹ce we Lwowie zakazany pobyt.
Równoczenie by³ Zamarstynów jedn¹ z tych
dzielnic, które tworzy³y oryginalny folklor miejski i
przedmiejski Lwowa. (M.T.)
ZBOISKA
Wie podmiejska, 4 km na p³n.wsch. od
Lwowa. Od strony zach. s¹siaduje z Zamarstynowem (zob.), od p³n.wsch. z Malechowem. Przez
p³d. czêæ wsi przep³ywa Pe³tew. Z koñcem
XIX w. liczy³a ok. 800 mieszkañców, w tym
ponad po³owê Polaków. We wsi by³ m³yn i destylarnia nafty.
Pierwsz¹ wiadomoæ o Zboiskach przynosi
dokument z 1395 r., w którym rajcy lwowscy
potwierdzili oddanie w zarz¹d ko³odziejowi Ulrykowi m³yna w Zboiskach, podarowanego przez ¿onê
comesa Annê lwowskiemu kocio³owi parafialnemu NP Marii. W 1395 r. arcybiskup halicki Jakub
(b³. Jakub Strepa lub Strzemiê) zwróci³ ów m³yn
rajcom lwowskim, a wkrótce potem odzyska³ go
dla kocio³a parafialnego proboszcz Jan Rusin
(wyrok w sporze toczonym w Krakowie zatwierdzi³
papie¿ Bonifacy IX).
Nastêpna wiadomoæ o tej wsi dotyczy sporu
miêdzy miastem Lwowem a Piotrem Odnowskim,
w³acicielem tej wsi, o drogê ze Zboisk do Lwowa.
W 1571 r. Miko³aj Herburt, starosta lwowski, nada³
Piotrowi i Annie Dunajewskim pole ko³o Zboisk.
W 1684 r. odda³ karczmê w Zboiskach w arendê
Moszkowi Kielmanowiczowi. W 1737 r. wojewodzi-
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Mironowicza (Gorzów Wkp. 1998). Autor
urodzi³ siê w 1922 r. w rodzinie ch³opskiej
w Wo³kowie k. Lwowa (16 km od Sichowa).
Wychowywa³ siê czêciowo tam, czêciowo we Lwowie. We Lwowie te¿ by³ uczniem
Kollegium oo. Reformatów przy ul. Janowskiej, nie wst¹pi³ jednak do zakonu.
Z tamtego czasu zwróci³y moj¹ uwagê
dwa fragmenty, o ca³kiem ró¿nym charakterze. Pierwszy: matka autora, która ukoñczy³a szko³ê dwuklasow¹, stale czyta³a
ksi¹¿ki i gazety. Natomiast we wsi, 70 km
od Krakowa, do której ja obecnie je¿d¿ê na
weekendy i wakacje, ksi¹¿ki ani gazety 
w siedem-osiem dziesi¹tków lat póniej 
nie uwiadczysz, mimo ¿e nauka trwa dzi
8 lat. S¹, owszem, kosztowne telewizory,
ale to nie z zami³owania do kultury. Ten
szczegó³ warto zadedykowaæ niektórym
krakowianom (starszego pokolenia), którzy jeszcze do niedawna z lekcewa¿eniem
traktowali tych zza Buga. Ró¿nice na korzyæ ludzi stamt¹d obserwujê od lat.
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Drugi szczegó³: autor mia³ w Wo³kowie
bliskiego kolegê dziecinnych zabaw, Ukraiñca Kornylaka (którego matka by³a w dodatku chrzestn¹ matk¹ autora). W 1940 r.
ten sam Kornylak zadenuncjowa³ i wskaza³ enkawudzistom 18-letniego Mironowicza, który za spisek przeciw ZSRR zosta³
zes³any do ³agrów, a do Polski powróci³ po
15 latach. To wydarzenie równie¿ mo¿na
uogólniæ, choæ bywa³o te¿ inaczej.
Autorowi mo¿na wytkn¹æ to i owo. Pisze
m.in.: Lwów przed wojn¹ liczy³ 360 tys.
mieszkañców. Nie pope³niê b³êdu, jeli
powiem, ¿e by³o 120 tys. Polaków, 120 tys.
¯ydów, a na nastêpne 120 tys. przypadali
Ukraiñcy, Ormianie oraz inne mniejszoci
narodowe, których w ówczesnej Ma³opolsce by³o bardzo du¿o. Otó¿ jest to powa¿ny
b³¹d, a wystarczy³o siêgn¹æ do dostêpnego
ród³a. Rocznik Statystyczny z 1939 r. podaje dla Lwowa wg zadeklarowanego jêzyka
(po przeliczeniu na procenty): polski 64%,
ruski (ukraiñski) 11%, ¿ydowski i hebrajski
24%, za wg wyznania: rzym.kat. 50,5%,
grekokat. 16%, moj¿eszowe 30% (reszta 
inne). Je¿eli wiêc chodzi o narodowoæ, przytoczone dane nale¿a³oby wyporodkowaæ.
Drugi b³¹d polega na stwierdzeniu, ¿e innych mniejszoci narodowych by³o bardzo
du¿o. Otó¿ wcale nie  innych (poza wymienionymi wy¿ej) by³y iloci ladowe.
Wa¿nym elementem ksi¹¿ki Mironowicza jest opis wydarzeñ w Wo³kowie w pierwszym okresie sowieckiej okupacji, oraz
dalsze losy jego mieszkañców.
Mironowicz spêdzi³ tragiczne lata na
nieludzkiej ziemi. Zetkn¹³ siê z sytuacjami
wprost niewiarygodnymi dla ludzi, którzy
nie poznali bolszewizmu, na³o¿onego na
styl wychowania ca³ych pokoleñ w tamtej
czêci wiata. Autor nie jest jednak le
usposobiony do Rosjan i innych nacji tam
¿yj¹cych  widzi w nich ludzi g³êboko nieszczêliwych, których cierpienie zosta³o
wpisane w koleje ¿ycia. O¿eni³ siê z rosyjsk¹ dziewczyn¹, tak samo przeladowan¹, jak on sam.
Swoje wspomnienia spisa³ dla wnuków. Bierzmy przyk³ad (ale bez b³êdów).
Ksi¹¿ka do nabycia w oddzia³ach TMLiKPW.

 Jednym z ostatnich dzie³ (a mo¿e
ostatnim) znakomitego badacza dziejów
Lwowa pierwszej po³owy XX wieku, w tym

obu wojen, Artura Leinwanda, by³o opracowanie odnalezionych w ostatnich latach
materia³ów z wrzenia 1939 r. i niedawno
 pomiertnie  wydanych pt. Dokumenty
obrony Lwowa 1939 (wyd. Instytut Lwowski, Warszawa 1997).
Spory ten tom zawiera 204 dokumenty
 rozkazy, instrukcje, notatki, meldunki
i sprawozdania oraz inne dokumenty, obrazuj¹ce dzieñ po dniu (822 IX) sytuacjê
oblê¿onego Lwowa w najró¿niejszych przejawach. Obok dokumentów czysto wojskowych, w du¿ej czêci o wadze historycznej,
s¹ i mniej zasadnicze, lecz szalenie ciekawe, jak np. notatka z fonogramu, przekazuj¹cego probê premiera Sk³adkowskiego
do gen. Langnera o wyewakuowanie zakwaterowanych w maj¹tku Borki k. Brzuchowic dzieci polskich z Gdañska  do
Ko³omyi. Ciekawa to sprawa  czy zosta³y
one wczeniej wys³ane z Gdañska na skutek dzia³añ wojennych? Co siê z nimi potem sta³o? Mo¿e kto wie?
Ksi¹¿ka jest przeznaczona oczywicie
dla historyków profesjonalnych, ale siêgn¹ do niej na pewno liczni nieprofesjonalici, którzy interesuj¹ siê drug¹ wojn¹.
Warto jeszcze dodaæ, orygina³y tych dokumentów zosta³y po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych we Lwowie ukryte w Ossolineum, a stamt¹d w 1944 r. zabrane przez
pracuj¹cego tam p. Bronis³awa Kocowskiego i wywiezione ze Lwowa. Rodzina
zmar³ego w 1980 r. B. Kocowskiego przekaza³a je ju¿ w latach 90. docentowi Leinwandowi. I on nie doczeka³ ich wydania 
uczyni³a to jego córka, te¿ historyczka,
p. Aleksandra J. Leinwand (wspomnienie
o Arturze Leinwandzie  patrz CL 3/96).

Ksi¹¿ka dostêpna w Instytucie Lwowskim,
Warszawa.

 Harcerkom m.in. Chor¹gwi Lwowskiej
powiêcona jest praca Anny Zawadzkiej
pt. Harcerstwo ¿eñskie na wschodnich
ziemiach Rzeczypospolitej 19111945
(wyd. Stow. Wspólnota Polska, Warszawa 1999). Autorka  warszawska harcmistrzyni  opieraj¹c siê na zebranej bogatej
dokumentacji (tak¿e fotograficznej) prowadzi przez dwie wojny wiatowe i zawarte
miêdzy nimi twórcze dwudziestolecie.
Ksi¹¿ka ma charakter ród³owy  omawia
przede wszystkim zagadnienia organiza-

na Joanna Jab³onowska wykupi³a Zboiska z r¹k
stolnikowej halickiej, Rozwadowskiej.
Po rozbiorach istnia³a w Zboiskach gospoda
uczêszczana przez zmieszka³ych we Lwowie Niemców i Austriaków. Przechowywano w niej oprawion¹ w srebro kulê krêgieln¹, któr¹ w³asnorêcznie
potoczy³ cesarz Józef II.
W 2. po³. XIX w. w³acicielem w³asnoci wiêkszej
w Zboiskach by³ ks. Kalikst Poniñski. W 1907 r.
wybudowano drewniany koció³ pw. MB Nieustaj¹cej
Pomocy. Zamkniêty po wojnie, zosta³ na nowo otwarty z koñcem 1992 r. Odremontowany staraniem ksiê¿y
zmartwychwstañców, gromadzi na nabo¿eñstwach
ok. 100 osób, a obs³uguj¹ go ks. Andrzej Jagie³ka
i ks. Dariusz Szczeciñski. W projekcie jest budowa
nowego murowanego kocio³a. (M.T.)
¯ELAZNA WODA
Obszerna, lesista kotlina w p³d. czêci Lwowa,
opadaj¹ca od Zofiówki na p³d.wsch. w kierunku
Snopkowa i górnego odcinka Pe³twi. U do³u kotliny
znajdowa³ siê ma³y staw ze ród³ami wody ¿elazistej. W 1905 r. za³o¿ono tu park o nazwie ¯elazna Woda, a w latach miêdzywojennych staw przebudowano na basen k¹pielowy. Po stronie p³d. na
góruj¹cym nad ¯elazn¹ Wod¹ p³askowzgórzu zbudowano w latach 30. osiedle willowe pn. Nowy
Lwów. (A.C.)

V

Z ¿alem odebralimy wiadomoæ
o mierci
w dn. 5 wrzenia
p. ks. dra

KAZIMIERZA
BUKOWSKIEGO

(19331999)
Duszpasterza, wychowawcay,
pisarza, redaktora,
We wczesnych latach 80. odprawia³
dla nas corocznie msze w.
w Bazylice Mariackiej w Krakowie
w intencji Orl¹t Lwowskich.
Wyg³asza³ zawsze pamiêtane homilie.
Pogrzeb odby³ siê w Mylenicach,
sk¹d ks. Kazimierz pochodzi³.
Czeæ Jego pamiêci.
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cyjne w czterech wschodnich chor¹gwiach:
wileñskiej, poleskiej, wo³yñskiej oraz lwowskiej, od której ca³a praca siê rozpoczê³a
(wydatnej pomocy autorce udzieli³a w tym
wzglêdzie Wanda Tomaszewska z Lwowskiej Chor¹gwi Harcerek). Porusza aspekty
polityczne i spo³eczne, duszpasterskie i wychowawcze, sprawnociowe oraz wojenn¹ s³u¿bê i bohaterstwo.
Trzeba na marginesie przypomnieæ, ¿e
w r. 1983 Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe (Warszawa) da³o ju¿ drug¹ poprawion¹ i uzupe³nion¹ edycjê zbiorowego
opracowania pt. Harcerki 19391945 (tom
II z podtytu³em Relacje  pamiêtniki), pod
red. Krystyny Wyczañskiej (tom I pod red.
Marii Straszewskiej). W t. I znajduje siê
króciutki podrozdzia³ Chor¹giew lwowska
(podobnie jak o pozosta³ych wschodniopolskich chor¹gwiach  w rozdziale Dzia³alnoæ chor¹gwi). W innych rozdzia³ach
nazwa Lwowa pojawia siê parênacie razy
(podczas gdy Krakowa parokrotnie wiêcej,
a o Warszawie mowa nieustannie), nazwy
Stanis³awowa, Tarnopola czy Stryja 13
razy. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Ma³opolska Wschodnia zosta³a potraktowana po
macoszemu (z braku materia³ów?)
Podobnie skromnie ilociowo przedstawiaj¹ siê relacje i pamiêtniki ze Lwowa
i Stanis³awowa (8 tekstów, w tym dr J. Winowskiej). Dobrze wiêc, ¿e nowa ksi¹¿ka
Anny Zawadzkiej rekompensuje w jakiej
mierze ów niedosyt.
Ksi¹¿ka dostêpna w ksiêgarniach o profilu
naukowym.
Stefan S. £ukowski



Zwi¹zek Wiêniów Politycznych Okresu Stalinowskiego wyda³ w Oficynie Wydawniczej W Misji ks. dr. pp³k. Józefa
Zator-Przytockiego Pamiêtniki z lat
19391956. Otrzymalimy nastêpn¹ relacjê o martyrologii narodu polskiego, spisan¹ przez ksiêdza, pochodz¹cego z naszych kresów po³udniowo-wschodnich.
Poszerza ona wiedzê o tym okresie naszych dziejów, zarysowan¹ ju¿ przez ksiê¿y J. Anczarskiego, A.F. Studziñskiego,
W. Szetelnickiego, W. Urbana, J. Wo³czañskiego i wielu innych. Pamiêtniki ks. Zatora tym bardziej zas³uguj¹ na uwagê, ¿e
obejmuj¹ równie¿ powojenne lata represji stalinowskich.
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Autor urodzi³ siê w 1912 r. w Wicyniu,
powiecie z³oczowskim. Tam ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, potem gimnazjum w Z³oczowie. W r. 1930 wst¹pi³ na Wydzia³ Prawa UJK, ale wierny swym dawnym marzeniom, przeniós³ siê do Seminarium Duchownego przy ul. Czarnieckiego. Barwnie
opisuje te studia i swoich wychowawców.
Po wiêceniach kap³añskich (1935) pracowa³ w parafiach w Delatynie i przy Kolegiacie w Stanis³awowie. Tutaj zasta³a go
wojna. Od pierwszych dni okupacji sowieckiej w³¹czy³ siê do pomocy ludziom przeladowanym przez NKWD. Zorganizowa³
wydawanie nowych dokumentów, przygotowywa³ drogi przerzutowe do Rumunii i na
Wêgry, udziela³ pomocy uchodcom.
Na kartach pamiêtnika znajdujemy
szczegó³owe opisy ówczesnego ¿ycia polskiego spo³eczeñstwa, pierwsze fazy terroru, sfa³szowane wybory i ogóln¹ biedê.
Dzia³alnoæ ksiêdza nie usz³a uwagi
NKWD, za zgod¹ wiêc abpa Twardowskiego przeszed³ zielon¹ granicê do GG.
Osiad³ w Krakowie i przyj¹³ pracê kapelana w kociele ss. Wizytek. Bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu. W³¹czywszy siê w pracê
konspiracyjn¹, rozmównicê klasztorn¹ wykorzystywa³ jako punkt kontaktowy AK.
Z polecenia abpa Sapiehy zosta³ miano-

wany dziekanem duszpasterstwa Okrêgu
AK Kraków. Odwiedza³ oddzia³y partyzanckie, utrzymywa³ przez ca³y czas kontakty
z przybywaj¹cymi do Krakowa dzia³aczami konspiracji z terenów wschodnich.
Dziêki ks. Machayowi, wtedy proboszczowi na Zwierzyñcu, uzyska³ wgl¹d do ksi¹g
metrykalnych, wystawiaj¹c metryki na nazwiska ludzi zmar³ych. Przez kurierów by³y
one przesy³ane do Lwowa i dziêki nim
wielu ludzi stamt¹d uratowa³o siê przed
wywiezieniem na Sybir, staraj¹c siê o powrót do stron ojczystych.
Po 18 stycznia 1945 ks. Zator wraz z komendantem Okrêgu i szefem sztabu AK
stanowili trójkê likwidacyjn¹ ogromnej
machiny konspiracji AK. Sytuacja pogarsza³a siê, w³adze atakowa³y i oczernia³y
Armiê Krajow¹, nast¹pi³y aresztowania.
Dezorientacja objê³a nawet najwy¿sze sfery kocielne i cywilne. Zagro¿ony przez
NKWD, ks. Zator uciek³ do Katowic, potem
do Gdañska. Urzêduj¹cy tam jeszcze
bp Splett mianowa³ go proboszczem parafii we Wrzeszczu. Ks. Zator podj¹³ odbudowê zniszczeñ, a równoczenie sfinalizowa³
swój doktorat na uniwersytecie toruñskim.
Zosta³ jednak w 1948 r. aresztowany.
By³ torturowany i skazany na lat osiem,
wiêziony we Wronkach. W swym pamiêtniku opisuje ks. Zator szczegó³owo metody
ledztwa SB, które doprowadzi³y go do kalectwa. Wymienia wielu znanych ludzi, którzy te¿ byli wiêzieni  we wstêpie do ksi¹¿ki
napisano: Na kartach pamiêtników odnajdujemy nazwiska elity naszego spo³eczeñstwa  wiêniów poltycznych PRL.
Po wyjciu z wiêzienia nadal by³ szykanowany, w koñcu jednak (po padzierniku 56) uniewinniony, zosta³ proboszczem
bazyliki NPM w Gdañsku. W latach 70.
rozpocz¹³ spisywanie wspomnieñ, a po
utracie wzroku  ich dyktowanie.
Pamiêtnik ks. Zatora jest powa¿nym
dokumentem historycznym, opisuj¹cym
jedynie to, co autor sam prze¿y³, a jako ¿e
bra³ udzia³ w dzia³aniach o znaczeniu historycznym i wspó³pracowa³ z ludmi, licz¹cymi siê w historii najnowszej, jego
wartoæ jest bardzo wysoka. Trzeba tylko
¿a³owaæ, ¿e zosta³ doæ niedbale zredagowany. Gdyby przygotowywano nastêpne
wydanie (zreszt¹ trzecie, bo pierwsze by³o
w 1987 r., przez Inicjatywê Wydawnicz¹

Aspekt we Wroc³awiu), nale¿a³oby uporz¹dkowaæ i logicznie ponumerowaæ rozdzia³y, uzupe³niæ aparat naukowy, sporz¹dziæ indeks nazwisk oraz krótkie bodaj biogramy wspominanych dzia³aczy. W s³owie
wstêpnym R. Kmiecika u¿yto dwukrotnie
nazwy SS Ha³czyna, podczas gdy powinno
byæ SS Ha³yczyna. Nazwa ta stanowi ukraiñsk¹ wersjê nazwy powo³anej przez Niemców w 1943 r. 14 SS Schuetzen Division
Galizien, w skrócie SS Galizien.
Ksi¹¿ka do nabycia w ksiêgarniach naukowych oraz w wydawnictwie.
Konrad Sura

Jest co czytaæ (11)

Prawda
nade wszystko

W pimie naszym ostatnio parokrotnie przytaczalimy niedowa¿one i niegodne wypowiedzi niektórych gorliwych publicystów (tak¿e z Krakowa, a jak¿e), usi³uj¹cych  w imiê czego?  pomniejszyæ,
albo nawet pomin¹æ bezmiar zbrodni, dokonanych przez ukraiñskich nacjonalistów
na polskiej ludnoci Wo³ynia i wschodniej Ma³opolski w czasie II wojny wiatowej i krótko po niej. Rze Polaków, która
ze szczególnym natê¿eniem w latach
194345 obejmowa³a ca³e wsie polskie
i polskie rodziny, zamieszkuj¹ce wsie mieszane, mia³a charakter  nigdy nie by³o co
do tego w¹tpliwoci  zaplanowanej czystki etnicznej. Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e pojêcie czystki etnicznej rozpowszechni³o siê dopiero w latach powojennych, gdy podobne rzezie zaczê³y mieæ
miejsce w okresie  w zasadzie  ogólnego pokoju, a wiêc lepiej widoczne na tle
wzglêdnej ciszy. Tamte wydarzenia, które
na naszych ziemiach wschodnich poch³onê³y nie mniej ofiar ni¿ niedawne w Boni
lub Afryce, a ostatnio w Kosowie, i nie
mniej od tamtych okrutne  nie mog³y
zrobiæ na wiecie wiêkszego wra¿enia, gdy
toczy³a siê najwiêksza z wojen ludzkoci.
Co usprawiedliwia zapominanie o rzeziach na po³udniowo-wschodnich obszarach naszego kraju, nawet gdy aktualna
polityka nakazuje utrzymanie dobros¹siedz-
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kich stosunków z pañstwem Ukraina, podobnie jak z Niemcami czy Rosj¹? Nikt
przecie¿ nie proponuje, by zacieraæ lady
obozów koncentracyjnych i innych zbrodni
hitlerowskich, a zbrodnie stalinowskie 
Katyñ czy deportacje  s¹ dopiero w ostatnich latach sprawiedliwie nag³aniane.
Bezprzyk³adne w swej bezdusznoci
wypowiedzi wspomnianych publicystów s¹
tym bardziej niezrozumia³e, ¿e na temat
rzezi ukraiñskich naros³a ju¿ niema³a literatura dokumentacyjna. A wiêc ignorancja? Niekompetencja, jak niestety w wielu
innych dziedzinach?
Od szeregu lat ukazuj¹ siê liczne ksi¹¿ki wspomnieniowe z tamtego obszaru
i tamtego czasu  rejestrujemy je, w miarê mo¿liwoci, tak¿e w naszym kwartalniku. Pisz¹ je ocaleli wiadkowie rzezi,
w tym ksiê¿a, maj¹cy szersze rozeznanie
z terenu swoich i s¹siednich parafii. Pisali wreszcie, i nadal pisz¹, profesjonalni
historycy, choæ jest ich jeszcze za ma³o.
Ow¹ wiêc lukê po¿ytecznie wype³nia
czasopismo, ukazuj¹ce siê od 1992 r. we
Wroc³awiu: Na Rubie¿y, a wydawane przez
Stowarzyszenie Upamiêtnienia Ofiar Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów. Jest og-
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romn¹ zas³ug¹ zespo³u redakcyjnego, któremu przewodzi Szczepan Siekierka (rodem z Podhajec), zbieranie i publikowanie dokumentacji krwawych wydarzeñ
z obszaru, na którym dzia³a³y zorganizowane bandy ukraiñskie. Poza województwami wo³yñskim, tarnopolskim, stanis³awowskim i lwowskim, ich akcje obejmowa³y po³udniow¹ czêæ województwa
poleskiego oraz wschodnie czêci lubelskiego i dzisiejszego rzeszowskiego (wtedy w lwowskim).
Kwartalnik nosi podtytu³: Czasopismo
historyczno-publicystyczne. W jego wiêc
czêci historyczno-ród³owej zamieszcza
siê wspomnian¹ wy¿ej obiektywn¹ dokumentacjê: opisy wydarzeñ, relacje wiadków, dane liczbowe, wykazy nazwisk pomordowanych, mapki i fotografie. Przyk³adowo, w nrze 40 opisywane s¹ powiaty:
sanocki, krzemieniecki, leski (ju¿ odcinek 5!) i mociski. We wczeniejszych numerach omawiano przewa¿nie miejscowoci i powiaty po³o¿one dalej na wschód.
Czêæ publicystyczna obejmuje artyku³y i komunikaty. Mielibymy niejakie zastrze¿enia do tych pierwszych. W niektórych artyku³ach zauwa¿a siê miejscami doæ
emocjonalne (sk¹din¹d zrozumia³e) podejcie do faktów, czy to historycznych, czy
ca³kiem wspó³czesnych (a powodów do
denerwowania siê jest dzi niema³o). S¹dzimy jednak, ¿e wartoæ takiego pisma
jak Na Rubie¿y powinna polegaæ  poza
obiektywnym rejestrowaniem wydarzeñ 
na ch³odnym ich analizowaniu i beznamiêtnym komentowaniu.
Dobrze, ¿e pismo dociera do wszystkich wa¿niejszych bibliotek krajowych, paru
zagranicznych i sporej liczby zainteresowanych czytelników.
El¿bieta Mokrzyska

Wertuj¹c wydawnictwa
ð W zwi¹zku z majowymi wydarzeniami
wokó³ Cmentarza Obroñców Lwowa ukaza³y siê w krakowskim Dzienniku Polskim
dwie wypowiedzi, pochodz¹ce ze rodowisk
niezale¿nych. Pierwsza (nr 109 z 12 V) to list
Porozumienia Organizacji Kombatanckich

i Niepodleg³ociowych, pt. Skandal w kwaterze Orl¹t, podpisany przez dra J. Bukowskiego, rzecznika POKiN. Druga wypowied
 Oddzia³u Krakowskiego TMLiKPW pt. Czy
tylko ten jeden skandal? (nr 119 z 24 V) 
nawi¹zuje do tej pierwszej. Oto skrócona
treæ listu:
... Jego [Bukowskiego] wypowied porusza bolesn¹ i niezrozumia³¹ sprawê braku
albo bardzo s³abej reakcji polskich w³adz
na powtarzaj¹ce siê wybryki administracji
ukraiñskiej we Lwowie, w kwestii m.in. odbudowy Cmentarza Orl¹t, niezgodne z obustronnymi uzgodnieniami, a nawet stanowiskiem centralnych w³adz Ukrainy w Kijowie.
To, co dzieje siê od pewnego czasu we
Lwowie  nasza prasa pisze wszak o antypolskich napisach i plakatach, o bezczeszczeniu grobów polskich (wojskowych i cywilnych), o nieprzyjaznym stosunku do Polaków tam ¿yj¹cych (a o wielu innych jeszcze
sprawach nie pisze)  pozostaje w doæ drastycznym kontracie do przyjaznych gestów
strony polskiej  tak wobec pañstwa ukraiñskiego, jak i Ukraiñców w Polsce  oraz uprawianego przez niektóre rodowiska polskie
poni¿ania naszej narodowej godnoci.
Rozumiemy dobrze potrzebê i popieramy politykê budowania poprawnych stosunków, pamiêtajmy jednak, ¿e zbyt daleko id¹ca ustêpliwoæ bywa rozumiana
jako nasza s³aboæ, wywo³uje lekcewa¿enie i poczucie bezkarnoci. Widaæ to
go³ym okiem.
Czy tak powinna wygl¹daæ polityka
szanuj¹cego siê pañstwa?

ð Przed rokiem (CL S/98) pisalimy na
tych ³amach o niezbyt obiektywnym potraktowaniu przez historyka A. Garlickiego obrony Lwowa i Ma³opolski Wschodniej pod
koniec I wojny wiatowej (1918-20). I oto
w Naszej Polsce nr 15/99 znajdujemy
omówienie najnowszego dzie³a tego¿ profesora  podrêcznika historii, zatwierdzonego przez MEN. Z obszernego tekstu wy³awiamy te fragmenty, które nas szczególnie interesuj¹, a które systematycznie pomniejszaj¹ rozmiary polskich ofiar w
czasie II wojny, eksponuj¹c natomiast
krzywdy ¿ydowskie, niemieckie, ukraiñskie,
doznane tak¿e ze strony Polaków.
Autor wnikliwego artyku³u pt. Podrêcznik ³garstw i przemilczeñ, Jerzy Robert

Nowak, zauwa¿a, ¿e Garlicki zani¿a liczbê
osób deportowanych do ZSRR, podaj¹c
400 tys. osób, w tym 260 tys. Polaków
i 80 tys. ¯ydów. Tymczasem wiadomo, ¿e
deportacje Polaków objê³y wiêcej ni¿ 2 miliony osób, w tym 1 milion 114 tys. sta³ych
mieszkañców zajêtych Ziem Wschodnich,
336 tys. uciekinierów z Polski centralnej
i zachodniej, oraz ponad 600 tys. aresztowanych, internowanych, skierowanych do
prac przymusowych i jeñców (niewa¿ne,
ilu by³o w tym ¯ydów  wszyscy byli wszak
obywatelami Polski. Rasowy podzia³ nie
wydaje siê potrzebny).
Nie pisze Garlicki o ogromie polskich
ofiar w czasie rzezi ukraiñskich na Wo³yniu
i w Ma³opolsce Wschodniej (powiêca tej
sprawie jedno zdanie przy okazji omawiania polskich represji wobec Ukraiñców
w 1945 r.).
Garlicki milczy na temat przymusowych
wysiedleñ Polaków z terenów w³¹czonych
do sowieckiej republiki ukraiñskiej po
II wojnie (nie chodzi o tzw. repatriacjê), natomiast ca³e dwie strony powiêca opisom brutalnych dzia³añ Polaków wobec
Ukraiñców w 1945 r.: wysiedleniom i przesiedleniom, akcji Wis³a, internowaniu
4 tys. Ukraiñców w Jaworznie.
Sielankowo przedstawia Garlicki stosunki na uczelniach lwowskich za pierwszej
okupacji sowieckiej (zapominaj¹c, ¿e udzia³
polskich studentów spad³ z 70 do 3%).
Publikowania w Czerwonym Sztandarze,
wydawanym przez sowieckich okupantów,
nie uwa¿a za postêpowanie niegodne. Ani
s³owa o zamykaniu bibliotek polskich, kocio³ów i klasztorów i rabunku zbiorów. Ani
s³owa o antypolskiej propagandzie, prowadzonej w szko³ach i zak³adach pracy.
Odnone zafa³szowania i przemilczenia konfrontuje autor artyku³u z opracowaniami innych historyków, m.in. Anny Radziwi³³ i Wojciecha Roszkowskiego Historia
19451990 (Warszawa 1994), oraz danymi G³ównego Urzêdu Statystycznego: Historia Polski w liczbach (Warszawa 1994).

ð Czerwiec roku 1941  Wobec zbli¿aj¹cego siê gwa³townie frontu i braku czasu
oraz transportu na wywóz w g³¹b kraju,
NKWD rozstrzeliwa³o przed ewakuacj¹
zarówno skazanych na ciê¿kie kary, jak
równie¿ wszystkich chorych i s³abych fi55

zycznie. Najwiêcej ofiar by³o w wiêzieniach lwowskich (78 tys.). Dalszych
zbrodni dokonywano w czasie ewakuacji,
kiedy wielotysiêczne nieraz kolumny wiêniów pêdzono pieszo setki kilometrów.
Mordowano nie tylko próbuj¹cych uciekaæ,
ale równie¿ ka¿dego, kto  trac¹c si³y 
pada³ lub nie nad¹¿a³ za kolumn¹. By³a to
Droga Krzy¿owa narodów II Rzeczypospolitej. Najkoszmarniejsze sceny rozgrywa³y siê na drodze ewakuacji z Wilejki do
Borysowa oraz na szlaku z Miñska do
Ihumenia. Strzelano tu do kolumn jenieckich z karabinów maszynowych.
Jest to fragment artyku³u Andrzeja
L. Szczeniaka W otch³aniach Sybiru, Nasza Polska nr 15/99.

ð Kochany Przekrój bardzo godnie za-

znaczy³ 60. rocznicê III Obrony Lwowa we
wrzeniu 1939 r.: w numerze 38/99 zamieszczono kalendarium przygotowane przez red.
Andrzeja Kowalczyka pt. Dni chwa³y Lwo-

wa, ok³adkê za tego numeru zdobi panorama centrum Lwowa (fotografia lotnicza).
Autor opisuje dzieñ po dniu ca³y okres
miêdzy 1 a 22 IX: od bombardowania ju¿
w pierwszym dniu wojny, po tragiczne w skutkach (do dzi!) wkroczenie Sowietów do
miasta. Czytelnik dowiaduje siê o nastrojach
we Lwowie oraz o wojskowych i obywatelskich przygotowaniach do obrony, a potem
o samych dzia³aniach wojennych, przerzutowanych na t³o ogólnej sytuacji militarnej
w ca³ym kraju. I wreszcie ów dzieñ 17 wrzenia  dowódca obrony miasta, gen. Langner, potraktowa³ zrazu wiadomoæ o wkroczeniu wojsk bolszewickich jako z³oliwy
kawa³. Po 5 dniach nastêpuje tragiczny koniec obrony: niemieccy agresorzy wycofuj¹
siê, a wyzwoliciele zajmuj¹ miasto.
Co by³o potem, dobrze pamiêtamy, a co
jest  widzimy.

ð Od p. Z. Malika, prezesa krakowskiego
klubu Zwi¹zku Kadetów II RP (jego artyku³
o lwowskim Korpusie Kadetów mo¿emy
przeczytaæ w tym numerze), a zarazem honorowego wiceprzewodnicz¹cego Komitetu
Opieki nad Kopcem J. Pi³sudskiego na krakowskim Sowiñcu, dostalimy nr 14/99 czasopisma wydawanego przez ten Komitet,
pt. Sowiniec. Materia³y historyczne. Du¿o
tam ciekawych artyku³ów o tematyce zwi¹zanej g³ównie z I i II wojn¹, nie brak tak¿e
leopolitanów. Ca³y numer jest dedykowany
o. Adamowi Studzñskiemu, zamieszczono
te¿ na wstêpie wk³adkê Jemu powiêcon¹.
Kazimierz Miêdzobrodzki (cz³onek Ko³a Stanis³awowian przy TMLiKPW w Krakowie)
opisuje Drug¹* obronê Lwowa, Julian Piotrowski (ur. w Mariampolu 1920, wychowany w Stanis³awowie) pisze Urywki wspomnieñ kombatanta, a Zenon Malik Skrótowy opis przejæ wojennych. Wreszcie trzy
wiersze i autoportret Rydza-mig³ego (jak
pamiêtamy  rodem z Brze¿an). Pokazano
te¿ zdjêcie z ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej wymarsz ochotników z Krakowa na
odsiecz Lwowa w 1918 r.  na gmachu
dawnych koszar przy ul. Rajskiej.
* Obronê Lwowa w 1939 r. przyjê³o siê okrelaæ
jako t r z e c i ¹ (a nie drug¹, jak pisze dr Miêdzobrodzki)  po pierwszej w 1918 r. i d r u g i e j w 1920. Tak te¿ napisalimy w poprzedniej notatce.
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Program imprezy w Kanadzie

ð Mi³o by³o przeczytaæ w miesiêczniku
¯ycie Muzyczne nr 34/99 (Warszawa)
artyku³ Fenomen kanadyjskich Orl¹t. Odbudujemy Cmentarz Orl¹t. Autorka, Zofia
Kata, relacjonuje niecodzienne widowisko
teatralne, jakie dali uczniowie polskich
szkó³ rednich i polska m³odzie¿ akademicka z Hamilton i Toronto, pod fachowym
kierunkiem Marii Nowotarskiej, pt. Orlêtom
lwowskim  Orlêta. Imprezê powiêcono
pamiêci Dzieci Lwowa.
Autorka pe³nymi ¿arliwoci s³owami
opowiada o ma³ych bohaterach, o tej najpiêkniejszej nekropolii i jej dramacie, a tak¿e o wielkim oddaniu, jakie towarzyszy³o
przygotowaniu imprezy.
Dowiadujemy siê, ¿e ju¿ od 1995 r. trwa
w Kanadzie akcja zbierania funduszy na
Cmentarz Obroñców Lwowa, a w³¹czaj¹
siê do niej tamtejsze polskie instytucje
kulturalne, a tak¿e PLL LOT. Zebrane fundusze s¹ przekazywane na konto Fundacji
Semper Fidelis, ze wskazaniem na odbudowê Cmentarza Orl¹t.
ð Tak¿e miesiêcznik Poznaj wiat spra-

wi³ nam przyjemnoæ, do³¹czaj¹c do nru

1/99 plan Lwowa w dwóch wersjach:
przedwojennej i obecnej. Pierwszy,
to kopia planu z r.1932, opracowanego przez Instytut Kartograficzny im.
E. Romera, a wydanego przez Ksi¹¿nicê Atlas W³aciwy plan uzupe³niaj¹ trzy planiki, ilustruj¹ce rozwój historyczny miasta: z koñca XIV w. (Lwów
kazimierzowski), z po³. XVIII w. i z po³.
XIX w.
Do planów (wydrukowanych na
jednym du¿ym arkuszu) do³¹czono
bardzo dobrze napisany tekst, opracowany przez Adama Bajcara. Autor
przypomina, ¿e Eugeniusz Romer,
profesor UJK od 1911 r., stworzy³ we
Lwowie podwaliny pod rozwój polskiej kartografii na poziomie wiatowym (o prof. Romerze pisalimy w CL
3/97). Sporz¹dzony przezeñ plan Lwowa z 1931 r. by³ sporód wszystkich
planów miast, wydanych przed wojn¹, niew¹tpliwie najlepszy (omawiany plan z 1932 r. jest jego wersj¹
uproszczon¹).
W tym samym numerze P ten
sam A. Bajcar pisze o dwóch polsko--ukraiñskich spotkaniach we Lwowie:
na temat roli turystyki w procesie zbli¿enia narodów (X 1998) oraz w sprawie dziedzictwa kulturowego  o tym pisa³ ju¿ na
naszych ³amach R. Quirini-Pop³awski
(nr 2/99). Oba spotkania odby³y siê w pa³acu Sapiehów przy ul. Kopernika.

ð Z prasy krakowskiej (Dziennik Polski
90/99) dowiedzielimy siê, ¿e na cmentarzu Rakowickim (od strony ul. 29 Listopada) stanie niebawem pomnik ¿o³nierzy
i cywilów narodowoci ukraiñskiej,
zmar³ych w latach 191821 w obozie jenieckim na D¹biu. Pomnik bêdzie mia³
formê dwumetrowej wysokoci kurhanu,
na nim stanie za kamienny krzy¿ podobnej wysokoci (podobne rozwi¹zania
sk¹d znamy). Budowê pomnika finansuje w ca³oci strona polska (!). Stanis³aw
Handzlik, przewodnicz¹cy Rady Miasta
Krakowa, powiedzia³, ¿e ten pomnik ma
byæ gestem pojednania. Byæ mo¿e dziêki
niemu zmieni siê stanowisko Ukraiñców
wobec Cmentarza £yczakowskiego (chodzi zapewne o Cmentarz Orl¹t). No có¿,
w³anie widzimy.
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Antypody
ð

Czytelnicy zauwa¿yli zapewne, ¿e ostatnio
w ka¿dym prawie numerze CL przytaczamy informacje o sytuacji na styku polsko-niemieckim
w kwestii ziem zachodnich, zarówno na terenie
tych ziem, jak i w sferze aktywnoci ideowopolitycznej. Sprawy te nie mog¹ nas nie interesowaæ, choæby z tego powodu (ale nie tylko), ¿e na
tamtych ziemiach osiad³a czêæ ludnoci polskiej,
ju¿ raz wygnanej ze swojej ma³ej ojczyzny na
wschodzie. Wiadomociom na takie w³anie tematy, czerpane z prasy i czasopism, bêdziemy
nadawaæ tytu³ Antypody, rozumiej¹c to s³owo dwojako: jako antypody geograficzne  bo z drugiego krañca ziem polskich (w stosunku do interesuj¹cych nas ziem wschodnich), oraz jako przeciwieñstwo w stylu traktowania podobnej w istocie
problematyki (nie podejmujemy siê os¹dzaæ, który
jest w³aciwszy. Poka¿e historia...).

Oto informacja zaczerpniêta z Wprost
18/99 i Polityki 18/99: W gminie Bierawa
na Opolszczynie rz¹dy sprawuje mniejszoæ niemiecka. W³adza ta postanowi³a
zlikwidowaæ trzy szko³y, w tym jedn¹ (w Kotlarni), gdzie jêzyk polski jako ojczysty nie
zosta³ jeszcze zamieniony na niemiecki (!).
Polacy obawiaj¹ siê, ¿e niebawem jêzyk
niemiecki zostanie potraktowany jako urzêdowy, a Polacy  jako mniejszoæ.
W kwestii podwójnego nazewnictwa
miejscowoci rozwa¿a siê obecnie, czy na
tablicach maj¹ siê pojawiæ nazwy niemieckie sprzed 1933 r., czy nowsze  z czasów
hitlerowskich. Zapewniono wprawdzie, ¿e nie
wróci nazwa Hitlersee (no proszê, szalenie
siê cieszymy), ale to nie wyczerpuje sprawy,
bo do 1933 r. obowi¹zywa³o tam wiele nazw
p r a p o l s k i c h , za za czasów hitlerowskich
je gruntownie zmieniono. Np. wspomniana
Bierawa (ówczenie w Niemczech) do r. 1933
nazywa³a siê Birawa, a od 1933 Reigesfeld.
A co na to w³adza wy¿szego szczebla?
Wiadomo  nie maj¹ ¿adnej koncepcji, wiêc
tylko ³agodnie perswaduj¹. Przecie¿ nie wiedz¹, kto i za co ich kiedy stuknie, po co siê
wiêc anga¿owaæ? Przyjdzie kometa...  nie,
nie kometa, lecz ustawa o mniejszociach
narodowych  ale o tym mo¿na przeczytaæ
w rubryce W Krakowie i dalej.
Na marginesie: o niektórych nazwach,
zmienionych lub zniekszta³conych w woj.
lwowskim, pisalimy w CL 2/98 na s. 42.
Stefan Suchaniewicz
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U£AN JAZ£OWIECKI
WSPOMINA
SWÓJ PU£K
(dokoñczenie ze s. 30)
Wobec mierci papie¿a Piusa XI
w 1939 r., tu¿ przed wojn¹, breve podpisa³
dopiero jego nastêpca, Pius XII. Promotorem koronacji mianowany zosta³ dominikanin, o. Konstanty ¯ukiewicz.
W Jaz³owcu 9 lipca 1939 r. na dziedziñcu klasztornym odby³a siê uroczysta
koronacja Matki Boskiej Jaz³owieckiej. U
stóp pos¹gu ustawili siê u³ani ze sztandarem i plutonem trêbaczy. Obok o³tarza
zasiedli honorowi gocie, w tym prymas
Polski August Hlond, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina, a tak¿e biskupi. Rz¹d reprezentowa³ wojewoda tarnopolski mgr S. Malicki, a wojsko gen.
bryg. Juliusz Kleeberg, brat Franciszka.
Przed klasztorem zgromadzi³y siê t³umy
wiernych z bli¿szych i dalszych okolic. Uroczyst¹ mszê pontyfikaln¹ celebrowa³ abp
B. Twardowski. Kazanie wyg³osi³ prymas
Hlond, podkrelaj¹c ogromny kult u³anów
jaz³owieckich ze Lwowa dla Najwiêtszej
Panny Marii. Koronacji statuy prymas dokona³ koron¹ ze szczerego z³ota, wysadzan¹ drogimi kamieniami, która w olepiaj¹cym blasku zab³ys³a na czole Pani
Jaz³owieckiej. Jest to trzeci wizerunek
Matki Boskiej koronowany w Polsce na
mocy specjalnego breve papie¿a. Po
koronacji p³k Godlewski wyg³osi³ akt powiêcenia siê jaz³owieckiego pu³ku opiece swej Patronki, króluj¹cej z wy¿yn klasztoru. Na murze klasztornym ods³oniêta
zosta³a tablica ku czci poleg³ych u³anów:
Ku uczczeniu zwyciêstwa odniesionego
pod Jaz³owcem z pomoc¹ Najwiêtszej
Panny Jaz³owieckiej. Czeæ Armii Polskiej. 11 VII 19191939 [...]

DRUGA WOJNA

W czasie II wojny pu³k jaz³owiecki zapisa³ piêkn¹ kartê. Przed samym wybuchem
wojny skierowano go w Poznañskie

(w sk³ad armii Poznañ gen. Kutrzeby).
Pierwsze potyczki z Niemcami mia³y miejsce pod Gnieznem i £êczyc¹. Nieco póniej  w sk³adzie Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Abrahama walczy³ pod Warszaw¹  wykona³ m.in. brawurow¹ i skuteczn¹
szar¿ê pod Wólk¹ Wêglow¹  a nastêpnie
w Warszawie, na odcinku Czerniaków-Siekierki. Niestety straty by³y powa¿ne.
28 wrzenia  po podpisaniu kapitulacji Warszawy  nast¹pi³o po¿egnanie u³anów jaz³owieckich ze Lwowa. P³at sztandaru z postaci¹ MB Jaz³owieckiej ukryto
w Warszawie, a w latach szeædziesi¹tych
wywieziono go do Londynu.
W lipcu 1944 r. grupy partyzanckie we
Lwowie w ramach Akcji Burza mia³y odtwarzaæ 14 pu³k u³anów Armii Krajowej.

Znane jednak wypadki, jakie zasz³y po
zajêciu Lwowa przez armiê sowieck¹, udaremni³y to zamierzenie.
W 50. rocznicê koronacji statuy Pani
Jaz³owieckiej, w czerwcu 1989 r. ¿yj¹cy u³ani
14 Pu³ku zebrali siê na uroczystoci u Jej
stóp w sanktuarium w Szymanowie.
Dla przypomnienia:
Has³o Jaz³owiec znalaz³o siê w s³owniku
geogr.hist. w CL 2/95. O szkole ss. Niepokalanek w Jaz³owcu pisalimy w CL 34/95. Swoje
wspomnienia z tej szko³y przekaza³a B. Cza³czyñska w trzech pierwszych numerach CL
z 1995 r. Pieñ do NP Jaz³owieckiej zamiecilimy w CL 34/95. Pielgrzymkê do sanktuarium
Patronki Polskich Wojsk w Szymanowie zrelacjonowalimy w CL S/98.

Defilada u³anów jaz³owieckich na ulicy Hetmañskiej we Lwowie
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Listy do redakcji

Kazimierz Sichulski, Obrona Lwowa,
wg S. Wasylewski, Lwów

Dr Jerzy Masior (Nowy S¹cz) nades³a³
list z bardzo wa¿nymi informacjami, uzupe³niaj¹cymi notatkê, zawart¹ w CL 2/99 (s. 51)
o obrazach z krynickiego Lwigrodu, prosz¹c o ich opublikowanie. Oto one:
Wród tych obrazów znajdowa³o siê doæ
spore panneau (lub obraz  olej na p³ótnie)
o wymiarach ok. 3 x 2 m, przedstawiaj¹ce
Obronê Lwowa w listopadzie 1918, pêdzla
K. Sichulskiego. Obraz zosta³ rzekomo zabrany z Lwigrodu przez matkê obecnego w³aciciela, celem jego zachowania i przechowania w domu (z³o¿ony w kostkê, st¹d liczne
ubytki malatury). Obraz trafi³ w Nowym S¹czu
do galerii pp. Skowronków przy ul. D³ugosza,
celem renowacji. Rozwieszony, zajmowa³
ca³¹ cianê od sufitu do pod³ogi. Reprodukcjê tego obrazu w druku mo¿na znaleæ na
s. 158 Lwowa Wasylewskiego (wyd. przedwojenne). Natychmiast po obejrzeniu obrazu w galerii pp. Skowronków przekaza³em
informacjê do dyrekcji PPU w Krynicy, bowiem Lwigród stanowi³ wówczas ich w³asnoæ. Owa dyrekcja skierowa³a sprawê do
s¹deckiej prokuratury o zwrot obrazu. Prokuratura nie przychyli³a siê do proby PPU,
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przyznaj¹c prawo w³asnoci dotychczasowemu w³acicielowi na zasadzie przedawnienia (?). Obraz nie konserwowany, gdy¿ koszt
konserwacji okaza³ siê zbyt du¿y  powróci³
do w³aciciela [...], który nb. chcia³ go w stanie zachowanym sprzedaæ. Przekaza³em informacjê o tym do Muzeum Historycznego
we Wroc³awiu (Arsena³  zbiory lwowskie),
do Muzeum WP w Warszawie, jednak¿e nikt
nie wyrazi³ chêci zakupu. Na tym sprawa
stanê³a. Rzecz dzia³a siê przed bodaj¿e piêcioma laty (gdzie jest obraz obecnie, nie wiem,
mo¿e u w³aciciela). O ca³ej tej sprawie informujê, bowiem uwa¿am, ¿e obraz jest
najcenniejszy w ca³ej kolekcji Lwigrodu,
a moja notatka byæ mo¿e natchnie kogo, by
obraz ponownie pozyskaæ, sfinansowaæ konserwacjê oraz umieciæ w stosownej galerii.
Tyle dr Masior. My natomiast poddajemy sugestiê, by spraw¹ zajê³a siê Kolekcja Leopolis przy Muzeum Niepodleg³oci
w Warszawie. Obraz trzeba odnaleæ i ratowaæ, tak¿e ze wzglêdu na osobê wybitnego malarza.
Obraz reprodukujemy z ksi¹¿ki Wasylewskiego. Zauwa¿my, ¿e Sichulski nawi¹za³ tu
do tradycji przedstawiania obron Lwowa,
z postaci¹ w. Jana z Dukli, unosz¹c¹ siê
nad polem bitwy (patrz CL S/98, s. 14).
Niezwykle ciekawy list nades³a³ p. Edward W. Hermach, zamieszka³y w Jasienicy,
ale by³y mieszkaniec ul. Gródeckiej we Lwowie, zes³aniec i Sybirak. List cytujemy z pewnymi skrótami:

Nawi¹zuj¹c do Waszego ciekawego
i bardzo poczytnego kwartalnika Cracovia-Leopolis, który abonujê od pierwszego numeru i którego jestem sta³ym czytelnikiem od przys³owiowej deski do deski, pragnê przekazaæ Redakcji garæ informacji dotycz¹cych rodziny hr. Bielskich,
a szczególnie ich losów zes³añczych. Do
napisania listu zmobilizowa³ mnie artyku³
z ostatniego zeszytu [CL 3/99] pt. Pamiêtam tamten pa³ac autorstwa A. Mi³aszewskiego, który zawiera pewn¹ niecis³oæ,
dotycz¹c¹ miejsca ostatniego spoczynku
hr. J. Bielskiego.
Otó¿ miejscowoæ Usz-Tobe, co w jêzyku kazachskim znaczy Jeden Pagórek,
znajduje siê w obwodzie a³ma-atyñskim,
a nie semipa³atyñskim. W tym miejscu pragnê przytoczyæ fragment wspomnieñ
ks. Tadeusza Fedorowicza zawarty w ksi¹¿ce wydanej przez Norbertinum w 1998 r.
pt. Drogi Opatrznoci. Na s. 6061 zawarta jest nastêpuj¹ca informacja  cytujê dos³ownie: Dojechalimy do Usz-Tobe wieczorem. Wiedzia³em ¿e w Usz-Tobe s¹
Polacy i ¿e przebywa tam p. Hanka Za³êska ze Lwowa, z domu Puzynianka, któr¹
zna³em. Wysiad³em na stacji z poci¹gu,
znalaz³em jakiego ch³opaczka z saneczkami, za³adowa³em na sanki swoje baga¿e i poprosi³em, ¿eby zawióz³ mnie gdzie
do Polaków. Wkrótce zapad³ zmierzch, ale
przy bia³ym niegu by³o dosyæ widno. Po
pewnym czasie ch³opak zatrzyma³ siê i pokaza³ mi jak¹ chatê oddalon¹ ze 100 m
od drogi. Ot, tam s¹ Polacy, powiedzia³.
Z chaty wysz³a jaka postaæ kobieca. Zawo³a³em do niej, gdzie mieszka p. Za³êska? W tej chwili us³ysza³em: czy to ks. Fedorowicz? To by³a w³anie ona. Z wielk¹
radoci¹ popieszy³em ku chacie. Mieszka³y tam we trzy. Oprócz p. Za³êskiej p. Juliuszowa Bielska ze Lwowa, któr¹ zna³em,
i p. pu³kownikowa Malinowska. Pan Bielski ju¿ umar³, ¿ona pochowa³a go w stepie, gdzie pas³ wielbl¹dy. I dalej na str. 71
pisze: W Usz-Tobe poszed³em z p. Bielsk¹ w step na grób jej mê¿a Juliusza Bielskiego. Ona w³o¿y³a do grobu flaszkê z papierem, na którym napisa³a, kto tam le¿y.
Mo¿e kiedy jacy archeologowie dokopi¹ siê do tego.
Autor artyku³u przytacza równie¿, jak to
okreli³, z³oliw¹ wypowied Aleksandra

Wata w Moim wieku na temat rodziny Bielskich. Pozwolê sobie przytoczyæ fragment
wspomnieñ Oli Watowej w ksi¹¿ce wydanej przec Czytelnika w 1990 r. pt. Wszystko co najwa¿niejsze [Autor listu cytuje informacje Watowej podobne do tych, które zamieci³ w swojej ksi¹¿ce jej m¹¿,
Aleksander Wat. Zainteresowani Czytelnicy mog¹ je ³atwo znaleæ  przyp. red.].
W ksi¹¿ce pt. Jak pisklêta z gniazd
autorstwa D. Boækowskiego, wydanej
przez Bibliotekê Zes³añca we Wroc³awiu,
we fragmencie wspomnieñ p. Aleksandry
Jakubiak z domu Wasilewskiej, na s. 292
autorka opisuj¹c losy sierociñca dla dzieci polskich w miejscowoci Usz-Tobe, zorganizowanego z inicjatywy jej matki Malwiny Wasilewskiej, podaje, ¿e honorow¹
opiekunk¹ by³a autentyczna hrabina,
p. Bielska. Posiadam zdjêcie grupy dzieci
z opiekunkami, na którym prawdopodobnie figuruje p. hr. Bielska.
W Zeszytach Historycznych wydanych
przez Komisjê Historyczn¹ ZG Zwi¹zku Sybiraków nr 5, na s. 214215 znajduj¹ siê
publikacje niektórych listów i dokumentów,
mówi¹cych o losach Polaków na nieludzkiej ziemi, m.in. list genera³owej Marii Fabryowej, napisany w Usz-Tobe z dat¹
2 IX 1942 i adresowany do Biura Opieki
nad Rodzinami Wojskowymi przy Sztabie
Polskiej Armii w ZSRR w Jangi-Jul, z nastêpuj¹c¹ adnotacj¹: Podpisani prosz¹ jako
g³owy rodzin wojskowych, o ³askawe przys³anie przez kurierów dokumentów na wyjazd. Nadmienia siê, ¿e podpisani zlikwidowali wobec przeprowadzanej ewakuacji
wszystkie swoje sprawy i s¹ gotowi do drogi. Uprasza siê o odpowied na rêce p. genera³owej Fabryowej, zamieszka³ej w UszTobe przy Morozowa 15, i dalej nastêpuje
spis 23 rodzin wojskowych. Na poz. 11 figuruje nazwisko hr. Bielskiej Eleonory, jako
matki por. rezerwy, z jej w³asnorêcznym podpisem.
Przedstawiony list znajdowa³ siê wród
innych dokumentów w Archiwum Instytutu
Hoovera Stanfort w Kaliforni i zosta³ otwarty dopiero miêdzy 15.VIII i 10.IX.1989 r.
Na zakoñczenie pragnê dodaæ, ¿e moje
losy zes³añcze by³y cile powi¹zane z osobami wy¿ej wymienionymi. Prawdopodobnie na zes³anie jechalimy jednym transportem i bylimy roz³adowani w miejsco-

61

woci ¯angis-Tobe w semipa³atyñskiej
ob³asti, sk¹d dalej bylimy rozwo¿eni do
ró¿nych miejsc osiedlenia.
Bardzo dziêkujemy Panu Edwardowi
za te informacje, które dotycz¹ wszak nie
tylko rodziny Bielskich, ale dramatu Polaków na nieludzkiej ziemi w ogóle.
Na koniec  taki sympatyczny ustêp
znalaz³ siê w licie od prof. Andrzeja ¯a-

kiego ze Szwajcarii (nie do nas adreowanym. Dziêkujemy za udostêpnienie!):
[...] dziêkujê piêknie za pamiêæ i nowy
zeszyt CL, obfituj¹cy  jak zwykle  w ciekawe i m¹dre artyku³y, komunikaty i komentarze (wyczuwa siê w nich dobre rêce
redaktorskie). Nader instruktywna jest równie¿ wk³adka z okazji X-lecia Oddzia³u Towarzystwa wraz ze sk³adem kolejnych zarz¹dów. Gratulujê! [...]

Niniejszy numer CRACOVIALEOPOLIS zosta³ wydany przy pomocy finansowej
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
w Warszawie.
Redakcja sk³ada podziêkowanie w imieniu w³asnym i Czytelników

W nastêpnym numerze:
o polskiej inteligencji twórczej
i polskich placówkach kulturalnych Lwowa
doby wspó³czesnej
pisz¹ tamtejsi artyci, naukowcy i dzia³acze kultury
Na I stronie ok³adki: Jedna z tablic przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie
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