FELIETON O NOSTALGII
... A wiosn¹ niechaj wiosnê, nie Polskê zobaczê... powiedzia³ poeta znudzony
patriotycznymi uniesieniami po odzyskaniu przez Polskê w 1918 wolnoci. Nie
wiedzia³ wtedy, jak gorzko trzeba bêdzie zap³aciæ za wypowiedziane niegdy lekkomylnie s³owa. Przysz³o mu na wygnaniu po 1939 roku ogl¹daæ wiele piêknych
wiosen, tyle ¿e nie by³y to wiosny polskie. £udzi³ siê, ¿e j¹ jeszcze zobaczy: liczy³ to
na wojnê, to na cud, i niespostrze¿enie zaczê³a go ogarniaæ tak wielka têsknota, ¿e
nie umia³ sobie z ni¹ poradziæ. Nostalgia z¿era³a jego si³y twórcze, odbiera³a mu
chêæ do ¿ycia. Usi³owa³ siê z niej uwolniæ: spisywa³ dzieñ po dniu swoje wra¿enia,
a wszystkie sprowadza³y siê do jednego  do chêci ujrzenia w³anie Polski. Janowi Lechoniowi nigdy ju¿ nie by³o dane ujrzeæ ziemi ojczystej. Nostalgia zaprowadzi³a go do samobójczej mierci. Nikt do dzisiejszego dnia nie wie, czym jest ta
tajemnicza, tkwi¹ca w nas si³a, która ka¿e nam powracaæ do miejsc, które zmuszeni bylimy opuciæ. Wracamy do nich jak tylko to jest mo¿liwe. Pozornie wydaje
siê nam, ¿e wszystko jest nie takie, jakie zachowalimy w pamiêci. Mo¿e mniejsze,
mo¿e ubo¿sze... Czêsto zrujnowane. Domu czasem nie ma, ogród poros³y chwastami, ale nagle jest! Samotna, pozosta³a po sadzie jab³onka, albo wy³aniaj¹cy
siê spomiêdzy traw kawa³ek muru... W jakiej chwili nadleci do nas wraz z powiewem wiatru przenikaj¹cy do g³êbi znajomy zapach. Albo nadgryziony owoc,
a on ma zapomniany smak dzieciñstwa.
B³¹dzimy wród tych ulotnych smaków, zapachów, wiate³ i kolorów i wiemy
na pewno, ¿e to w³anie jest to, z czego wyrolimy i czego dotkniêcie dodaje nam
si³ do ¿ycia. Ale có¿, tego dowiadcza ten, kto to niegdy straci³. Dlatego do tych
miejsc wracamy w ciszy i samotnoci, bacz¹c, by nikt nie zak³óci³ naszego w nich
przebywania. I wracamy, stale wracamy myl¹ i pamiêci¹. I to jest w³anie nasza
prawdziwa wiosna.
Barbara Cza³czyñska

Z

okazji Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pañskiego
sk³adamy naszym Wspania³ym Sponsorom, Znakomitym
Autorom i Kochanym Czytelnikom najserdeczniejsze
¿yczenia wszelkiej pomylnoci i zdrowia.
Szczególnie gor¹ce ¿yczenia lemy do naszych Drogich
Rodaków na Ziemiach Wschodnich. Niech Zmartwychwsta³y
obdarzy ich ³ask¹ godnego bytu, pokoju i nadziei.
Redakcja

21 marca 1998  z okazji 75. rocznicy mierci (przypadaj¹cej dzieñ wczeniej)  zosta³a
odprawiona w Krakowie doroczna Msza w. w intencji rych³ej beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Józefa
Bilczewskiego, arcybiskupa lwowskiego w latach 190023. Mszê w. w Bazylice OO. Karmelitów
na Piasku odprawi³  tak jak w poprzednich trzech latach  Ks. kardyna³ Franciszek
Macharski, w asycie O. p³k. Adama Studziñskiego, kapelana krakowskiego rodowiska
TMLiKPW.
Miejsce tegorocznej Mszy w. nie by³o przypadkowe  tak jak w poprzednich latach  wybrano
koció³, w którym przechowywane s¹ obiekty kultu, dzie³a sztuki, przedmioty liturgiczne, ksiêgi
oraz pami¹tki z klasztorów karmelitañskich Ziem Po³udniowo-Wschodnich: Lwowa, Sambora,
Dobromila, Trembowli i innych (patrz CL 2/95). W wi¹tyni tej eksponowane s¹ trzy zabytkowe
obrazy z lwowskiego kocio³a Karmelitów: MB Niepokalanej, Chrystusa pod Krzy¿em oraz
w. Judy Tadeusza (dwa ostatnie mieszcz¹ siê dzi w o³tarzach nawy poprzecznej krakowskiego
kocio³a, przybrane w srebrne sukienki).
Na czas Mszy w. umieszczono przy g³ównym o³tarzu kocio³a portret abpa Bilczewskiego
oraz stary sztandar z wyhaftowanym wizerunkiem MB £askawej z lwowskiej katedry.
Ojcom Karmelitom z O. Proboszczem na czele nale¿¹ siê s³owa wdziêcznoci. Szczêæ Bo¿e!
A oto donios³e s³owa, wyg³oszone przez Ks. kardyna³a Macharskiego:
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FRANCISZEK KARDYNA£ MACHARSKI
ARCYBISKUP METROPOLITA KRAKOWSKI

PRAWDZIWIE CZ£OWIEK EWANGELII
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi drodzy Siostry i Bracia, drodzy Ksiê¿a i Siostry Zakonne! Oto jestemy zebrani,
¿eby przez nasz¹ modlitwê, przy³¹czon¹ do
bezkrwawej Ofiary Jezusa Chrystusa, Mszy
wiêtej, ub³agaæ u Pana Boga szczególn¹
³askê  ³askê rych³ej beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.
Wiemy, co to znaczy beatyfikacja, bomy szczêliwie tylu otrzymali od Jana
Paw³a II b³ogos³awionych; wiemy, co znaczy rych³a  pieszy siê nam. Potrzebujemy dla kocio³ów, dla Ojczyzny, w szczególnoci dla ziem archidiecezji lwowskiej,
opiekuna, patrona, takiego potwierdzonego przez Koció³, gdy ju¿ Ojciec Niebieski
przyj¹³ go do swego domu.
By³ ojcem i opiekunem Kocio³a lwowskiego za ¿ycia, przez Koció³ ustanowionym  arcybiskupem metropolit¹ lwowskim.
Na tym etapie drogi do beatyfikacji patrzymy z radoci¹ i wdziêcznoci¹ dla Boga i ludzi za ten czas starañ, i widzimy  Koció³
pozwala nam mówiæ: S³uga Bo¿y. Koció³
mówi o jego heroicznych, bohaterskich cnotach ewangelicznego ¿ycia chrzecijanina,
biskupa Kocio³a. Teraz patrzymy na ogromn¹, mrówcz¹ pracê dziesi¹tków osób, które
zbiera³y wszystkie wiadomoci, i historyczne i te, które jeszcze pozosta³y w ¿ywej
pamiêci ludzi: na te dziesi¹tki tomów dokumentów spisanych, przed³o¿onych Stolicy
Apostolskiej.
Koció³ lwowski zrobi³ wszystko co móg³
w tamtych trudnych czasach; pomogli tak¿e i dobrzy ludzie Kurii Metropolitalnej Krakowskiej. Wszystkie papiery znalaz³y siê
w Rzymie i zosta³y raz jeszcze poddane
bardzo sumiennej analizie i ocenie, niejako sprawdzone. I Ojciec wiêty wyci¹gn¹³
wniosek: ten S³uga Bo¿y to prawdziwie
cz³owiek Ewangelii, ¿y³ ni¹, uczy³ jej
i swoim ¿yciem da³ przyk³ad, jak siê ¿yje
Ewangeli¹  prawem nad prawami, wartoci¹ ponad wartoci; jak siê idzie drog¹,

któr¹ jest Chrystus, id¹c po ziemi do domu
Ojca.
Wydaje siê, ¿e Koció³ zrobi³ wszystko
co móg³, z dok³adnoci¹ i pilnoci¹, sumiennoci¹ najwiêksz¹, z trosk¹ o ka¿dy fakt,
o ka¿d¹ wypowied, o ka¿de z³o¿one wiadectwo. A teraz przychodzi czas, ¿e zwracamy siê do Boga: Zechciej potwierdziæ
cudem, wydarzeniem cudownym, potwierdziæ swoj¹ moc i swoj¹ wolê, daj nam znak
Bo¿y!
To nie jest zuchwa³e pragnienie i to nie
s¹ zuchwa³e, ale pokorne s³owa, powiedz
Ty sam przez cudowne wydarzenie: Tak jest,
to jest mój s³uga, to jest mój syn i przyjaciel
umi³owany.
Modlimy siê zatem o to zmi³owanie Boskie w postaci cudu. Nie mówimy Panu Bogu,
gdzie, jak i kogo, ale prosimy  maj¹c wród
nas ludzi s³abych i chorych, w sytuacjach
zdrowotnego kryzysu, albo nawet ju¿ tych,
o których siê powiedzia³o: tego siê nie da
wyleczyæ, to choroba nieuleczalna. Tam,
gdzie zawiod³a choæby najlepsza medycyna, mówimy: Panie, gdyby tu by³, gdyby
zechcia³ spojrzeæ ³askawie na tê albo tego,
których kochamy i których pragniemy mieæ
wród nas zdrowych.
Nasza proba jest prob¹ z mi³oci. To
nie szukanie  przepraszam  jednej podk³adki wiêcej do procesu beatyfikacji. Mi³oæ do cz³owieka, troska o rodzinê, zagro¿on¹ chorob¹, a potem mierci¹. Tam, gdzie
bezsilni s¹ ju¿ lekarze i szukaj¹ raczej sposobu na to, ¿eby tylko bólu ul¿yæ  to te¿
wa¿ne  w tym momencie my mamy odwagê prosiæ: Bo¿e, Lekarzu dusz ludzkich 
Ty, który pragniesz ¿ycia, oka¿ zmi³owanie
swojej s³u¿ebnicy, swojemu s³udze  i mówimy to imiê, które jest nam drogie  i zawiadcz, ¿e liczy siê w Twoim sercu proba, któr¹ my Ci przedstawiamy przez Twego s³ugê, naszego Arcybiskupa Józefa. Mi³oæ do Boga i mi³oæ do cz³owieka
w biedzie i nêdzy swojej choroby, lêkaj¹cego siê, ¿e osamotni swoj¹ rodzinê.
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Poka¿, o Panie, jak potê¿ny jeste, daj
nam to uzdrowienie za wstawiennictwem,
za modlitw¹, za prob¹ Twojego s³ugi Arcybiskupa Józefa. To jest czas na Bo¿y
znak, który potwierdzi, ¿e dobr¹ drog¹
pójdzie ten, kto bêdzie naladowa³ ¿ycie
i cnoty S³ugi Bo¿ego Arcybiskupa Józefa.
To jest czas na wielk¹ modlitwê.
Powie kto: nic wiêcej nie mo¿emy zrobiæ? Kto odprawia te uporczywe b³agania,
kto nosi przy sobie modlitwê o wstawiennictwo S³ugi Bo¿ego Arcybiskupa Józefa,
kto j¹ podaje innym i kto ¿yje wród ludzi
z mi³oci¹ i widzi, ile jest potrzeb, którym
nie potrafi¹ zaradziæ ludzie, ten staje siê
podwójnie s³ug¹ mi³osierdzia Bo¿ego.
Moi Bracia i Siostry! Takie jest gor¹ce
pragnienie Jana Paw³a II  ta w³anie beatyfikacja. Takie jest umocnienie dla naszego Ksiêdza Arcybiskupa Metropolity Mariana, takie umocnienie dla katolików, ¿yj¹cych na lwowskiej ziemi, i nie tylko tam,
tak¿e i po tej stronie Ma³opolski, zwanej
kiedy Galicj¹. A wiêc takie jest ¿yczenie,
gor¹ce pragnienie ludu Bo¿ego.
Pan Bóg da  13 maja bêdê odprawia³
Mszê wiêt¹ w Wilamowicach, rodzinnym
gniedzie S³ugi Bo¿ego Józefa, i tam bêdê
siê modli³ z tymi, którzy dzi ¿yj¹ w Wilamowicach, w miejscu, w którym zosta³
ochrzczony. I z którego wyszed³ w swoj¹
drogê, a ona go zawiod³a do Lwowa i do
Boga, po to, ¿eby zosta³ nam jako b³ogos³awiony, przywrócony przez mi³osierdzie
Bo¿e, ustami i sercem Jana Paw³a II, jako
b³ogos³awiony ojciec, pasterz. Taki te¿ jest
sens naszej dzisiejszej obecnoci tu, w tej
wspania³ej, uroczej wi¹tyni, w tej wspania³ej wspólnocie.
Promy mi³osiernego Boga, ¿eby zechcia³ wys³uchaæ naszych prób, które do
niego zanosimy.
(Tekst nieautoryzowany)

*

*

*

Dla przypomnienia: ¿yciorys S³ugi Bo¿ego Józefa Bilczewskiego oraz wyj¹tki
z Jego listu pasterskiego O mi³oci Ojczyzny opublikowalimy w CL 1/95. O poprzednich mszach w. w intencji beatyfikacji Arcybiskupa pisalimy w CL 2/96 i 2/97,
a o perspektywie bliskiej beatyfikacji w CL
1/98.
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Archiwum

ARCHANIO£ MICHA£
Polskie rycerstwo niejednokrotnie doznawa³o cudownej pomocy od w. Micha³a
w bitwach staczanych z niewiernymi. Dlatego i u nas wznoszono wiele kocio³ów
pod jego wezwaniem. Ma³opolska czci
go jako swego szczególnego patrona
z wdziêcznoci za kilkakrotn¹ pomoc, jakiej doznawa³ Lwów. W roku 1618, podczas oblê¿enia miasta przez wojska
Chmielnickiego i Tuhaj-beja, kiedy dzicz
rozpoczê³a szturm na klasztor oo. Bernardynów, nad kocio³em ukaza³a siê postaæ w. Jana z Dukli. Obaj nieprzyjacielscy wodzowie zrozumieli, ¿e miastu przybywa odsiecz z nieba, i przera¿eni tym,
w wigiliê w. Micha³a odst¹pili od oblê¿enia. W roku 1672 Lwów zosta³ ponownie
otoczony przez stutysiêczn¹ armiê baszy
Kapudana i hetmana Ukrainy, Doroszeñki. Za³oga miasta liczy³a zaledwie 1000
ludzi. Mieszkañcy zanosili mod³y do w.
Micha³a Archanio³a, a poniewa¿ zbli¿a³o
siê jego wiêto, oo. bernardyni odprawili
nabo¿eñstwo i na kopule kocio³a wywiesili chor¹giew z napisem w. Micha³ odniós³ zwyciêstwo. Ludzie uznali to za
przepowiedniê wiktorii nad wrogiem. Rzeczywicie, w wigiliê w. Micha³a nad obozem tureckim rozszala³a siê nies³ychanej
mocy burza gradowa i przestraszony nieprzyjaciel uciek³ spod murów Lwowa. Ówczesny burmistrz miasta, Bart³omiej Zimorowicz, na sklepieniu ratusza umieci³
napis nastêpuj¹cej treci: Za panowania
króla Micha³a Winiowieckiego, Archanio³
Micha³ miasto Lwów wybawi³ z paszczy
smoka azjatyckiego. Do ostatnich czasów we wszystkich kocio³ach lwowskich
panowa³ zwyczaj piewania w dniu w.
Micha³a Archanio³a dziêkczynnego hymnu Te deum laudamus, a ca³y region
uwa¿a³ wiêtego za swego szczególnego patrona.
* * *

Z ksi¹¿ki O. Melchiora Fryszkiewicza
OFM Conv. Rzecz o Anio³ach. Wyd. Michalineum, 1992.
Przyp. red.: O. Melchior pochodzi z Kamionki Strumi³owej.

LWOWSKIE
SEMINARIUM
DUCHOWNE
PO II WOJNIE
WIATOWEJ
Ks. Józef Wo³czañski
W CL 2/97 podalimy notatkê o reaktywowaniu lwowskiego Seminarium Duchownego, z siedzib¹ w Brzuchowicach.
Dzi o jego powojennym dramacie i odrodzeniu pisze ks. dr Józef Wo³czañski,
profesor tej uczelni.
CZAS CIEMNOCI
Istnieniu Seminarium Duchownego obrz¹dku ³aciñskiego we Lwowie, funkcjonuj¹cego od pocz¹tku XVIII w., po³o¿y³ kres
rok 1945. Naciski w³adz sowieckich zmusi³y abpa Eugeniusza Baziaka do podjêcia
decyzji o ewakuacji zak³adu w granice powojennej Polski za rzekê San. Exodus rozpoczêty pod koniec wrzenia 1945 r. trwa³
do po³owy padziernika t.r. W³adze okupacyjne zgodzi³y siê na wywiezienie maj¹tku
ruchomego, choæ de facto czyni³y trudnoci w realizacji tego przedsiêwziêcia.
Nowe locum seminarium znalaz³o w klasztorze oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam te¿ w dn. 26 padziernika
1945 mia³a miejsce inauguracja nowego roku
akademickiego. Obowi¹zki rektora pe³ni³ do
25 marca 1946 ks. prof. dr hab. Jan Stepa,
a po jego odejciu na biskupstwo tarnowskie funkcjê tê obj¹³ do 26 wrzenia 1950
ks. prof. dr hab. Jan Nowicki.
Niestety, równie¿ i tam nie dane by³o
zbyt d³ugo egzystowaæ placówce. Polskie
w³adze komunistyczne po II wojnie wiatowej usi³owa³y zdominowaæ Koció³ katolicki, a zarazem d¹¿y³y do zatarcia wszelkich ladów dawnej organizacji kocielnej,
której instytucje z Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej przemieszczano na teren

PRL-u. Na tej fali dosz³o do rozwi¹zania
decyzj¹ w³adz pañstwowych z dnia
26 X 1950 lwowskiego Seminarium Duchownego z siedzib¹ w Kalwarii Zebrzydowskiej. Alumni zostali wówczas przyjêci do
wielu seminariów diecezjalnych na obszarze Polski, a wychowawcy i profesorowie
znaleli zatrudnienie w innych dziedzinach.
Tymczasem w archidiecezji lwowskiej
obrz. ³ac., pozostaj¹cej pod hegemoni¹ sowieck¹, Koció³ katolicki pomimo wielu szykan i trudnoci nadal egzystowa³1. W samym Lwowie raz po raz zamykano kocio³y, aresztowano ksiê¿y i wieckich katolików,
doprowadzono metodami presji, szanta¿u
oraz nocnych przes³uchañ do wyjazdu na
zachód abpa E. Baziaka wiosn¹ 1946 r.
Ostatecznie pozosta³y czynne jedynie trzy
wi¹tynie ³aciñskie: Bazylika Metropolitalna, koció³ w. Marii Magdaleny2 i koció³
w. Antoniego.
CZAS WITANIA
Mimo tego rodzi³y siê nowe powo³ania
kap³añskie i zakonne. Kandydaci do stanu
duchownego po wielokroæ podejmowali próby wst¹pienia do jedynego w ZSRR katolickiego Seminarium Duchownego w Rydze,
gdzie na domiar z³ego miejsca limitowa³y
w³adze komunistyczne. W tej sytuacji, na
gruncie lwowskim odwa¿n¹ inicjatywê podj¹³ ks. prof. dr Henryk Mosing  by³y asystent prof. Rudolfa Weigla, znakomity uczony w dziedzinie medycyny, który skupi³ wokó³ siebie grono kandydatów do kap³añstwa.
Pod jego wytrawnym kierownictwem, w cis³ej konspiracji, zdobywali oni wiedzê humanistyczn¹ i filozoficzno-teologiczn¹, korzystaj¹c nadto z pomocy m.in. o. Rafa³a
Kiernickiego OFM Conv.  proboszcza Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie. Po skoñczonej formacji, uwieñczonej egzaminami,
alumni przyjmowali wiêcenia kap³añskie.
Tym sposobem kilkunastu m³odych ludzi nie
tylko z terenu archidiecezji lwowskiej, ale
te¿ z innych regionów Ukrainy sowieckiej,
zasili³o szeregi duchowieñstwa.
Jednoczenie udan¹ próbê wskrzeszenia tradycji lwowskiego seminarium przedsiêwzi¹³ administrator apostolski archidiecezji w Lubaczowie (skrawek archidiecezji
lwowskiej w PRL), ks. bp prof. dr hab. Marian Rechowicz (19101983). W 1983 r. erygowa³ on seminarium dla swoich alumnów
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w Lublinie. Klerycy studiowali na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, formacjê za ascetyczn¹ odbywali we w³asnym zak³adzie.
Funkcjonowa³ on zaledwie dziewiêæ lat,
bowiem w 1992 r. wskutek reorganizacji
struktur administracji Kocio³a katolickiego
w Polsce przeszed³ na jurysdykcjê biskupa
nowo utworzonej diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Zanim do tego dosz³o, ówczesny administrator archidiecezji w Lubaczowie ks. bp
prof. dr hab. Marian Jaworski, decyzj¹ Stolicy Apostolskiej z dnia 16 stycznia 1991 r.
zosta³ mianowany arcybiskupem lwowskim
obrz¹dku ³aciñskiego, przenosz¹c siê tym
samym na stolicê b³. Jakuba Strzemiê.
W tym samym czasie rozpada³o siê sowieckie imperium, a na jego gruzach wyrasta³y
nowe, niepodleg³e pañstwa. Przed Kocio³em Lwowskim pojawi³ siê nie³atwy problem
zorganizowania orodka formacyjnego dla
kandydatów do kap³añstwa, zwa¿ywszy i¿
studiuj¹cy dot¹d w Rydze alumni powrócili
do Lwowa, natomiast administracja ukraiñska nie tylko nie zwróci³a prawowitym w³acicielom gmachów seminayjnych, upañstwowionych w 1945 r. przez Sowietów, ale
te¿ nie zaoferowa³a im budynków zastêpczych. Wskutek tego abp M. Jaworski skierowa³ kleryków do Seminarium Duchownego diecezji zamojsko-lubaczowskiej w Lublinie, nota bene rozbudowanego znacznie
przezeñ na d³ugo przed wyjazdem na Ukrainê. Lwowscy alumni przebywaj¹ tam do
dzi, przy czym w bie¿¹cym roku akademickim kurs III zosta³ przyjêty przez kard.
Henryka Gulbinowicza do Wroc³awia.
Nadal wszak¿e nie zosta³ rozwi¹zany
problem w³asnego seminarium archidiecezji lwowskiej na terenie Ukrainy. Za erygowaniem placówki przemawia³o wiele wzglêdów, z których wcale nie najmniejszej wagi
by³ argument o koniecznoci formowania
alumnów w klimacie duchowym lokalnego
Kocio³a. Okazja ku realizacji planów nadarzy³a siê w 1996 roku, kiedy to archidiecezja lwowska obrz. ³ac. naby³a na w³asnoæ
imponuj¹cy kompleks zdewastowanych
budynków posanatoryjnych epoki sowieckiej, po³o¿onych na terenie popularnego
przed II wojn¹ letniska Brzuchowice pod
Lwowem. Zespó³ sk³ada siê z czterech
obszernych gmachów z krytym basenem,
po³o¿onych w malowniczym siedmiohekta-
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rowym parku na skraju miejscowoci. Pieni¹dze na zakup nieruchomoci wy³o¿y³ abp
Franco Cuccarese z W³och.
CZAS TWORZENIA
Niemal natychmiast przyst¹piono do
prac remontowo-adaptacyjnych. Pomimo
wielkiego rozgardiaszu, seminarium rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoæ ju¿ w roku akademickim 1996/97, otwieraj¹c kurs propedeutyczny dla 12 alumnów, z których naukê
ukoñczy³o 9. W roku nastêpnym zg³osi³o siê
10 kandydatów na analogiczny kurs wstêpny. Ma on sens o tyle, ¿e pozwala w znacznej mierze usun¹æ niedostatki wykszta³cenia, wyniesionego ze szko³y redniej, zdobyæ podstawy jêzyka polskiego (nie zapominajmy, ¿e gros kleryków wywodzi siê
z rodzin mieszanych b¹d nawet ukraiñskich) oraz otworzyæ siê pe³niej na wartoci
duchowo-religijne. Poza tym adepci maj¹
przewa¿nie 17 lat, co nawet przy szecioletnim wymiarze studiów rodzi koniecznoæ
starania siê u Stolicy Apostolskiej o dyspensê od wymaganego wieku przed wiêceniami kap³añskimi.
Kadra dydaktyczno-wychowawcza sk³ada siê zarówno z duchownych miejscowych,
jak i przyjezdnych. W roku akad. 1996/97
obowi¹zki rektora pe³ni³ ks. W³adys³aw
Derunow, obs³uguj¹cy przy tym samodzielnie 8 parafii oraz pe³ni¹cy funkcjê dziekana
lwowskiego. Formacj¹ ascetyczn¹ kierowa³
ks. Marek Poniewierski SDB (Polska), prefektem studiów zamianowano ks. dra Krzysztofa Witko (Polska). Agendy gospodarcze powierzono dwom miejscowym kap³anom: ks. Kazimierzowi Halimurce  jednoczenie proboszczowi i dziekanowi
w Stanis³awowie, oraz ks. Micha³owi Jaworskiemu  proboszczowi w Ha³uszczyñcach
i dziekanowi tarnopolskiemu. Istotne zmiany personalne nast¹pi³y w bie¿¹cym roku
akademickim. Stanowisko rektora zarezerwowa³ dla siebie ks. abp Marian Jaworski,
wicerektorem zosta³ ks. K. Halimurka, ojcem duchownym ks. Piotr Brzeski (Polska)
 dotychczasowy proboszcz w Mikuliñcach
(dekanat Czortków). Grono wyk³adowców
tworz¹: abp M. Jaworski  filozofia; ks. licencjat Wojciech Dworak (Polska)  liturgika; ks. Ludwik Marko  j. ³aciñski; ks. dr K.
Witko (Polska)  wstêp do Pisma w., patrologia i propedeutyka teologii; ks. licen-
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cjat Krzysztof Panasowiec (Polska)  historia Kocio³a w staro¿ytnoci; ks. prof.dr hab.
Marian Wolicki (Polska)  filozofia i psychologia; pisz¹cy te s³owa (Polska)  historia
Kocio³a powszechnego i dzieje metropolii
lwowskiej obrz. ³ac.; mgr Urszula Kokodyñska  j. francuski; mgr Pacanówna  j. polski; p. Janina Zamojska  j. polski oraz urbanitas, p. Bronis³aw Pacan  muzyka kocielna. Ponadto zaanga¿owano ostatnio wyk³adowcê j. ukraiñskiego.
CZAS PRZYSZ£OCI
Pomimo faktycznego uruchomienia seminarium ju¿ w roku ubieg³ym, dopiero
w bie¿¹cym roku akademickim (16 padziernika 1997) odby³a siê uroczystoæ inauguracji dzia³alnoci placówki, po³¹czona
z powiêceniem kaplicy i pierwszego z odremontowanych gmachów. Na zaproszenie
Metropolity lwowskiego przybyli m.in.: polskiego pochodzenia kardyna³ Adam Maida
(Chicago), nuncjusz apostolski na Ukrainie
abp Antonio Franco, sponsor zakupu obiektów seminaryjnych abp Franco Cuccarese

(W³ochy), emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej obrz. ³ac. Boles³aw Taborski, ks. pra³at Benedykt Cierzniak (Wiedeñ). Wród ok. 100 kap³anów
byli te¿ rektorzy seminariów duchownych
w Przemylu i w Gródku Podolskim (diec.
Kamieniec Podolski). Nie przyjêli natomiast
zaproszenia ani zwierzchnicy Cerkwi greckokatolickiej ze Lwowa, ani te¿ w³adze administracji pañstwowej.
Mszy w. koncelebrowanej w odrestaurowanej kaplicy seminaryjnej przewodniczy³
w jêzyku polskim kard. A. Maida, odczytuj¹c na wstêpie pos³anie Ojca wiêtego.
Autor pisma przypomnia³ rolê seminarium
jako miejsca, w którym urzeczywistnia siê
wspólnota wiary, nadziei i mi³oci jako pod³o¿a rozwoju, a póniej owocowania ziarna
powo³ania. Dodawa³: Proszê Boga, aby
wspomaga³ ten wielki wysi³ek swoj¹ ³ask¹,
a¿eby  gdy przyjdzie czas  ziarno by³o
gotowe do ¿niwa; by z kolei dziêki dojrza³ym powo³aniom kap³añskim mog³o rosn¹æ
Królestwo Bo¿e, by móg³ siê gruntowaæ
i rozwijaæ Koció³  tak, jak to mówi Chrystus w przypowieci  na podobieñstwo
wielkiego drzewa, którego ga³êzie daj¹
schronienie ptakom powietrznym i strudzonemu cz³owiekowi.
W wyg³oszonej homilii kard. Maida
skoncentrowa³ siê na fenomenie powo³ania kap³añskiego i jego realizacji w murach
seminaryjnych. Przed koñcowym b³ogos³awieñstwem g³os zabra³ abp Cuccarese,
dziêkuj¹c za zaproszenie do udzia³u w uroczystoci oraz przekazuj¹c zarz¹dowi seminarium dar Ojca wiêtego: kielich mszalny wraz z ozdobnym formularzem b³ogos³awieñstwa. Sekretarz papie¿a ks. infu³at
Stanis³aw Dziwisz przes³a³ za jego porednictwem relikwiarz w. Jana z Dukli. Warto
w tym miejscu dodaæ, i¿ w roku ubieg³ym
Ojciec wiêty przeznaczy³ dla Seminarium
Duchownego we Lwowie-Brzuchowicach
zestaw naczyñ liturgicznych: monstrancjê,
kielich mszalny i obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Przed zakoñczeniem uroczystoci kard. A. Maida dope³ni³ obrzêdu powiêcenia kaplicy wraz z ca³ym gmachem
wie¿o oddanym do u¿ytku.
Po Mszy w. jej uczestnicy zgromadzili
siê w prowizorycznej auli, gdzie odby³a siê
oficjalna czêæ spotkania. Obowi¹zki gospodarza pe³ni³ ks. abp Marian Jaworski,

7

dziêkuj¹c gociom zarówno za ich przybycie, jak te¿ za ofiarowan¹ pomoc materialn¹ na rzecz zak³adu. Szczególnie gor¹co
powita³ delegacjê Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w osobach ks. prof.
dra hab. Tadeusza Wojciechowskiego  kap³ana archidiecezji lwowskiej, oraz ks. doc.
dra hab. Stefana Koperka CR  prodziekana Wydzia³u Teologicznego PAT. Obecnoæ
tej delegacji by³a najlepszym potwierdzeniem wiêzi, jakie istniej¹ pomiêdzy uczelni¹ krakowsk¹ a metropolit¹ lwowskim,
pierwszym jej rektorem.
Jako kolejny mówca g³os zabra³ ks. dr
Krzysztof Witko, przedk³adaj¹c sprawozdanie z pracy formacyjnej i dydaktyczno-naukowej Seminarium Duchownego za rok
akad. 1996/97. Po nim wyst¹pili niektórzy
z goci: abp A. Franco, bp B. Taborski oraz
ks. doc. S. Koperek. Wyst¹pienie tego ostatniego zosta³o przyjête owacyjnymi oklaskami. Mówca w gor¹cych s³owach przypomnia³
zwi¹zki Krakowa ze Lwowem w ró¿norakich
dziedzinach oraz podziêkowa³ za wk³ad
ksiê¿y profesorów z Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w procesie formowania powojennego
rodowiska kocielno-naukowego w Krakowie. ¯yczy³ wreszcie zebranym na sali, aby
mi³oæ z Ziemi Lwowskiej, jaka dotar³a a¿
do Krakowa, sta³a siê zaczynem rzetelnej
pracy dla Chrystusa i Kocio³a.
Ostatnim akcentem czêci oficjalnej inauguracji sta³ siê wyk³ad ks.dra K. Witko,
powiêcony teologii paschalnej francuskiego kardyna³a Jeana Danielou. Przed zakoñczeniem spotkania ks.abp M. Jaworski
zapowiedzia³ przes³anie okolicznociowego telegramu do Ojca wiêtego w Rzymie.

1
Zob. Z. Sokolnicka-Izdebska, Historia Kocio³a
we Lwowie od 1939 roku. Opracowa³, przypisami opatrzy³ i poda³ do druku ks. J. Wo³czañski,
[w:] CracoviaLeopolis 2, 3, 4/96 i 1/97.
2
W r. 1962 koció³ w. Marii Magdaleny zosta³
zamkniêty.
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KRAKOWIANIN
NA ARCYBISKUPSTWIE
LWOWSKIM I PRASKIM

Andrzej Alojzy
z Pos³awic
Ankwicz
Krzysztof Rafa³ Prokop

Przysz³y prymas  wpierw Królestwa
Galicji i Lodomerii, nastêpnie za Królestwa
Czech  urodzi³ siê u stóp Wawelu, w domu swego stryjecznego dziada, kanonika
Andrzeja Ankwicza przy ulicy Kanoniczej
w 1777 roku. Tu w Krakowie zosta³ uroczycie ochrzczony (w nieistniej¹cym ju¿ dzi
kociele akademickim w. Marii Magdaleny) oraz spêdzi³ swoje najm³odsze lata,
pobieraj¹c pierwsze nauki. W zwi¹zku z pe³nionymi przez jego ojca Józefa, kasztelana
s¹deckiego, funkcjami politycznymi (by³ pos³em polskim przy dworze duñskim w Kopenhadze 179192, marsza³kiem Rady Nieustaj¹cej 179394), przysz³o kilkunastoletniemu Andrzejowi Alojzemu przenieæ siê
do Warszawy, gdzie te¿ by³ wiadkiem tragicznych wydarzeñ w czasie insurekcji kociuszkowskiej. Utraci³ wtedy swojego rodzica, powieszonego na ¿¹danie zrewoltowanego t³umu pod zarzutem zdrady ojczyzny.
Pamiêæ o tym zdarzeniu pozostawiæ mia³a
na dalsze lata g³êboki lad w psychice przysz³ego arcybiskupa.
Kolejny etap w ¿yciu A.A. Ankwicza wi¹¿e siê z cesarskim Wiedniem, dok¹d przyby³ wkrótce po mierci ojca, zyskuj¹c tu
protekcjê samego cesarza i znajduj¹c oddanego opiekuna w osobie biskupa Zygmunta Antoniego hr. Hohenwarta, wikariusza polowego wojsk cesarskich, dziêki któremu w znacznej mierze zadecydowa³y siê
dalsze losy kasztelanica s¹deckiego i jego kariera duchowa. Na Uniwersytecie
Wiedeñskim odby³ Ankwicz studia prawnicze, sposobi¹c siê do uzyskania doktoratu, odszed³ jednak od tego zamiaru  by
powiêciæ siê studiom teologicznym. Jeszcze w 1799 r. przyj¹³ ni¿sze wiêcenia,
a otrzymawszy promocjê na doktora w.
Teologii, wywiêcony zosta³ na kap³ana
w 1810 roku.

Tablica pami¹tkowa abpa A.A. Ankwicza w katedrze lwowskiej.

W tym czasie wydarzy³ siê epizod, który
móg³ na powrót z³¹czyæ losy ¿yciowe przysz³ego metropolity lwowskiego i praskiego
z rodzinnym Krakowem. W zwi¹zku z regulacj¹, przeprowadzon¹ przez zaborcê
w Szkole G³ównej Krakowskiej (tak ówczenie zwa³ siê Uniwersytet Jagielloñski) w roku 1805, na ka¿dym z wydzia³ów utworzony zosta³ nowy urz¹d dyrektora, do którego
kompetencji nale¿a³ ogólny nadzór nad pracownikami i studentami. Na Wydziale Teologicznym po d³u¿szym wakacie na stanowisko to zamianowany zosta³ w r.1808 w³anie Ankwicz. Nadworna Komisja Studiów
opiniuj¹c tê¿e kandydaturê, wyda³a takie
oto wiadectwo o przysz³ym arcybiskupie:
Jest to m³ody krajanin, maj¹cy 30 lat, jedno
z najrzadszych zjawisk naszych dni, który
siê na Wiedeñskim Uniwersytecie wykszta³ci³ we wszystkich naukach teologii z tak¹
nadzwyczajn¹ pilnoci¹, odpowiednio do
przyrodzonych darów, ¿e w ka¿dym dziale
teologicznych nauk, nawet w jêzykach biblijnych, móg³by ka¿dego czasu byæ nauczycielem. Ten m³odzian, którego urodzenie,
maj¹tek i moralny charakter wszêdzie
i wszystkim nakazuj¹ poszanowanie, potrafi
jako dyrektor studiów teologicznych najwy¿sz¹ w³adzê naukow¹ poinformowaæ o stanie nauk i przyczyniæ siê do ich rozwoju.
Tak pochlebna opinia dostarczona cesarzowi opatrzona zosta³a w³asnorêczn¹ adnotacj¹ arcyksiêcia Rajnera Józefa, informuj¹c¹ o zaistnia³ej nominacji w nastêpuj¹cych
s³owach: w imieniu cesarza i na jego wyrany rozkaz. Nim jednak m³ody Ankwicz
wyruszyæ zdo³a³ z Wiednia do Krakowa, by

tu podj¹æ swoje obowi¹zki, wydarzenia wojenne  zajêcie Galicji zachodniej latem
1809 r. przez wojska Ksiêstwa Warszawskiego  sprawi³y, i¿ nominacja ta straci³a
swoj¹ aktualnoæ.
Tymczasem w roku 1810 cesarz Franciszek I obdarzy³ Ankwicza (jeszcze przed
wiêceniami prezbiteriatu) godnoci¹ kanonika honorowego metropolitalnej kapitu³y
w O³omuñcu, dok¹d po trzech latach duszpasterzowania przy wiedeñskiej archikatedrze w. Szczepana przeniós³ siê przysz³y
arcybiskup w 1813 r., ju¿ jako kanonik rzeczywisty, obejmuj¹c równoczenie analogiczny urz¹d dyrektora studiów teologicznych na Uniwersytecie O³omunieckim oraz
dyrektora Ksi¹¿êco-Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Funkcje te sprawowa³ zaledwie dwa lata, ju¿ bowiem w roku
1814 cesarz Franciszek I zamianowa³ go
na wakuj¹ce od 1812 r. arcybiskupstwo ³aciñskie we Lwowie, co te¿ zyska³o rok póniej aprobatê papiesk¹. Przyj¹wszy tedy
w roku 1815 w O³omuñcu sakrê biskupi¹,
uda³ siê Ankwicz jesieni¹ tego roku do swej
nowej stolicy arcybiskupiej, gdzie przysz³o
mu dzia³aæ przez bez ma³a dziesiêciolecie.
W metropolii lwowskiej Andrzej Alojzy
Ankwicz da³ siê poznaæ jako dobry rz¹dca
diecezji, porz¹dkuj¹c w niej ¿ycie kocielne po latach zawieruchy napoleoñskiej, jak
te¿ jako troskliwy duszpasterz. Od samego
pocz¹tku arcypasterzowania niestrudzenie
prowadzi³ wizytacje dekanalne, zapoznaj¹c
siê osobicie z sytuacj¹ poszczególnych
parafii, klasztorów i szkolnictwa, a równoczenie konsekruj¹c kocio³y, bierzmuj¹c,
g³osz¹c i prowadz¹c katechizacjê. Wiele troski okazywa³ Seminarium Generalnemu we
Lwowie, gdzie za jego czasów  po raz
pierwszy zreszt¹ na ziemiach polskich 
pojawi³a siê funkcja ojca duchownego
(1817). Na wszystkich seminarzystów na³o¿y³ obowi¹zek nauki jêzyka polskiego1,
zezwoli³ im tak¿e uczêszczaæ na wyk³ady
na reaktywowany przy jego staraniu Uniwersytet Lwowski, gdzie równie¿ wystara³
siê o zaprowadzenie wyk³adów z historii literatury polskiej. Zosta³ zreszt¹ wybrany
pierwszym rektorem odnowionego uniwersytetu (181718). Bliskie kontakty ³¹czy³y
Ankwicza z ówczesnym luminarzem kultury polskiej w zaborze austriackim, hr. Józefem Maksymilianem Ossoliñskim, z którym
wspó³dzia³a³ przy tworzeniu Ksiêgozbioru
Narodowego we Lwowie (Ossolineum),
powiêcaj¹c tak¿e kamieñ wêgielny pod
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gmach tej instytucji. Sam Ossoliñski wyznaczy³ go w testamencie jednym z opiekunów
stworzonego przez siebie dzie³a. W roku
1821 wyda³ Ankwicz we Lwowie Ksi¹¿kê
zawieraj¹c¹ modlitwy i pieni dla u¿ytku
parafialnych kocio³ów.
Trudno nie wspomnieæ o aktywnym
uczestnictwie Ankwicza w ¿yciu politycznym Galicji i cesarstwa. Jako pierwszy
w dziejach prymas Galicji i Lodomerii (tytu³ ten zosta³ mu nadany przez cesarza
Franciszka I w 1817 r.), posiada³ prawo
przewodniczenia obradom sejmu prowincjalnego, na którym rokrocznie wyg³asza³
okolicznociowe przemówienia i celebrowa³ inauguracyjne msze w. Kilkakrotnie
goci³ u siebie przedstawicieli rodu panuj¹cego, z cesarzem na czele. Walnie przyczyni³ siê równie¿ do obioru na arcybiskupstwo o³omunieckie cesarskiego brata arcyksiêcia Rudolfa, za co m.in. otrzyma³
Wielki Krzy¿ Orderu Leopolda. Okazywana przy tej i innych okazjach wiernoæ dla
dynastii habsburskiej niew¹tpliwie zadecydowa³a w istotnej mierze o nominacji Ankwicza na arcybiskupstwo w Pradze. Nast¹pi³a ona w r.1833, zyskuj¹c niebawem
papiesk¹ konfirmacjê. Ju¿ z koñcem tego
roku zda³ Ankwicz rz¹dy w archidiecezji
lwowskiej obranemu przez kapitu³ê wikariuszowi, wyjecha³ jednak ze Lwowa dopiero w styczniu 1834, wydaj¹c uprzednio
uroczysty list po¿egnalny do duchowieñstwa i wiernych, w których zawar³ m.in. te
s³owa: Udajê siê do pobratymczego narodu, gdzie jeden z moich poprzedników2
by³ ów, któren duchem prawdy i ¿ycia natchniony wiêt¹ wiarê katolick¹ wniós³ i rozkrzewia³ w ojczynie mojej. Niezwyk³e to
s³owa  jeli zwa¿yæ na ówczesne uwarunkowania geopolityczne  ukazuj¹ce historyczne wiêzi dwóch s³owiañskich narodów.
Przybywszy do swojej nowej stolicy biskupiej, odby³ Ankwicz uroczysty ingres do
archikatedry metropolitalnej w. Wita w Pradze. Dzia³a³ w Pradze krótko, lecz jego dzia³alnoæ znamionowa³a siê sumiennoci¹ we
wszystkim co przedsiêbra³. W tych s³owach
jeden z czeskich historyków zawar³ po latach charakterystykê rz¹dów arcybiskupa
Ankwicza w archidiecezji praskiej. I tam,
podobnie jak w Galicji, wiele troski przyk³ada³ do wykszta³cenia kleru diecezjalnego
i zakonnego, zabiegaj¹c równoczenie
o rozbudzenie ¿ycia duchowego i kultury
religijnej po parafiach.
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Ra¿ony apopleksj¹ zmar³ w r.1838
w Pradze, znajduj¹c wieczne spocznienie
w podziemiach kaplicy arcybiskupiej katedry w. Wita, gdzie umieszczona zosta³a
nagrobna tablica, po dzi dzieñ przypominaj¹ca: Tu spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki
Najprzewielebniejszego i Najwzniolejszego Ksiêcia Pana Andrzeja Alojzego Ankwicza z Pos³awic, z ³aski Boga i Stolicy Apostolskiej Arcybiskupa Praskiego, Jego Cesarsko-Królewskiego Majestatu Rzeczywistego Radcy Tajnego, Kawalera Krzy¿a
Wielkiego Orderu Leopolda, Królestwa
Czech Prymasa, Doktora w. Teologii etc.
etc. etc. Równie¿ w archikatedrze lwowskiej,
w kaplicy Pana Jezusa Ukrzy¿owanego
wmurowano tablicê epitafijn¹ ku czci prymasa Ankwicza, ufundowan¹ przez jednego z kolejnych arcybiskupów lwowskich,
£ukasza Baranieckiego.
1
Nakaz ten wynika³ g³ównie z okolicznoci, i¿
w lwowskim seminarium odbywa³o wtedy studia
wielu alumnów pochodzenia niemieckiego, czeskiego i wêgierskiego, których arcybiskup Ankwicz zamierza³ skierowaæ w przysz³oci do pracy duszpasterskiej tak¿e wród ludnoci polskiej.
2
Arcybiskup Ankwicz mia³ tu na myli w. Wojciecha, biskupa Pragi.

Wiêcej wiadomoci o osobie arcybiskupa Ankwicza zainteresowany Czytelnik znajdzie w artykule: K.R. Prokop: Krakowianin
Andrzej Alojzy Ankwicz  pierwszy prymas
Galicji i Lodomerii, [w:] Teki Krakowskie, 3
(1996).

KRZYSZTOF R. PROKOP  ur. 1973 w Gliwicach, ukoñczy³ studia na Wydziale Historycznycm
UJ i na Wydziale Historii Kocio³a Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; obecnie przygotowuje doktorat z dziejów redniowiecznej Polski i Europy rodkowo-Wschodniej. Cz³onek kilku towarzystw naukowych (m.in. Heraldycznego, Historycznego, Teologicznego). W dorobku
kilkadziesi¹t artyku³ów naukowych i popularnonaukowych (m.in. w Folia Historica Cracoviensia, Studia Waweliana, Studiach Historycznych, Tekach Krakowskich, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagielloñskiego) oraz ksi¹¿ka Biskupi Kocio³a katolickiego w III Rzeczypospolitej. Leksykon biograficzny (19891997).

BERNARDY—SKIE
SANKTUARIUM
MARYJNE
W†SOKALU
Innocenty Rusecki, OFM Obs.
Przed rokiem (CL 2/97) opisywalimy
Mszê w. w intencji S³ugi Bo¿ego Józefa
Bilczewskiego, odprawion¹ w krakowskim
kociele oo. Bernardynów pod Wawelem 
przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej
Sokalskiej. Dzi  o dziejach Sokalskiego
Sanktuarium i losach Obrazu pisze wietny
znawca i badacz bernardyñskiej historii. Ten
sam autor przed rokiem pisa³ na tych ³amach o lwowskich bernardynach i w. Janie z Dukli.
ródtytu³y pochodz¹ od Redakcji.
Sokal to miejscowoæ po³o¿ona nad
Bugiem, w diecezji che³mskiej. Inicjatorem
oddania bernardynom tej placówki by³ biskup che³mski Stanis³aw Gomoliñski (1591
1600). Zamys³em biskupa by³o, aby ma³y
koció³ek, po³o¿ony obok miasta Sokala
wród bagien  mia³ opiekê duszpastersk¹.
W owym koció³ku znajdowa³ siê cudowny
obraz Matki Bo¿ej Pocieszenia.
Pochodzenie obrazu zwi¹zane jest z legend¹. Najstarsze wiadomoci pochodz¹
z wpisu do kroniki klasztornej z 1612 roku
z rêkopisu ruskiego, przet³umaczonego na
jêzyk polski. Obraz mia³ byæ namalowany
w cudowny sposób przez Jakuba Wê¿yka
w 1392 r. i umieszczony w maleñkiej cerkiewce na bagnach. W czasie napadu
tatarskiego, który mia³ miejsce w roku 1519,
cerkiewka sp³onê³a, lecz obraz ocala³.
Umieszczono go póniej w nowo wybudowanym koció³ku drewnianym, który obs³ugiwany by³ od tego czasu przez duchowieñstwo miejscowej parafii ³aciñskiej. Obraz
mia³ byæ kopi¹ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, przedstawia³ Madonnê z Dzieci¹tkiem,
z pewnymi cechami malarstwa ruskiego.
Czeæ obrazu by³a bardzo wielka i to nie
tylko w najbli¿szych rejonach. Znacznym
jednak utrudnieniem dla przybywaj¹cych
wiernych by³ brak swobodnego dostêpu do
koció³ka, jak i brak sta³ej obs³ugi duszpa-

Cudowny Obraz Matki Boskiej Sokalskiej

sterskiej. By tym problemom zaradziæ, bp
Gomoliñski w 1598 r. (28 VIII) zwróci³ siê
do zakonu bernardynów o przejêcie tej placówki.
BERNARDYNI BUDUJ¥
Sprawa z przejêciem przez bernardynów opieki nad koció³kiem ci¹gnê³a siê
doæ d³ugo. W koñcu biskup w 1599 r.
(10 X) odda³ placówkê w u¿ywanie bernardynom wraz z przyleg³ym terenem oraz
wystosowa³ stosowny dokument pod t¹
sam¹ dat¹. Fundacja by³a atoli ma³o atrakcyjna, koció³ek bardzo ma³y, a przy tym
w op³akanym stanie, teren za by³ podmok³y i nara¿ony na ci¹g³e wylewy Bugu. Do
dyspozycji zakonników pozostawa³ ma³y
domek-pustelnia. Trzeba dodaæ, i¿ miasto
Sokal le¿a³o na drugim brzegu rzeki, na
której nie by³o ¿adnego mostu. Uposa¿enie te¿ nie by³o wielkie, biskup bowiem
przekaza³ tylko 5000 z³p, które z³o¿y³ u niego na ten cel podczaszy litewski Jan Ostroróg. Uzyskanie wiêc w³aciwego terenu,
jego osuszenie, a nastêpnie budowa odpowiedniego kocio³a i klasztoru mia³y ci¹¿yæ na zakonie. Nie by³o ¿adnej dotacji
tak¿e na zakonników.
Ju¿ z pocz¹tkiem roku 1600 proszono
starostê sokalskiego Hieronima Jaz³owiec-
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kiego o zgodê na budowê cegielni po drugiej stronie Bugu, celem przygotowania
materia³u pod budowê murowanego kocio³a i klasztoru. Bernardyni zgodê otrzymali,
a potwierdzi³ j¹ król Zygmunt III. Tymczasem osuszono czêæ przylegaj¹cych do do
kocio³a terenów, zbudowano drewniany
most na Bugu oraz drogê, która sta³a siê
³¹cznikiem miêdzy klasztorem a miastem.
Wystawiono kaplice na cmentarzu kocielnym do s³uchania spowiedzi p¹tników. Dnia
2 VII 1604 r. biskup che³mski Jerzy Zamoyski powiêci³ kamieñ wêgielny pod budowê
nowego kocio³a, który mia³ byæ najbardziej
okaza³ym w ca³ej okolicy. W jego obrêbie
mia³a siê znaleæ dotychczasowa kaplica
z obrazem Matki Bo¿ej.
Budowa kocio³a trwa³a kilkanacie lat,
a powodem jej przeci¹gania siê by³y pierwotnie problemy materia³owe oraz brak
funduszów. Jednak rosn¹ca s³awa miejsca
szybko zjednywa³a fundatorów i dobrodziejów. Wród najwiêkszych wymieniæ mo¿emy: króla Zygmunta III, kanclerza wielkiego
koronnego i hetmana Jana Zamoyskiego,
Miko³aja Zebrzydowskiego, Stanis³awa ¯ó³kiewskiego, Jerzego Mniszcha. Opiekunami miejsca przez ca³e lata by³y rodziny
Dani³³owiczów i Sobieskich.
Zakon przeznacza³ do Sokala wybitnych
kaznodziejów i prze³o¿onych. Konsekracji
ukoñczonego i ca³kowicie wyposa¿onego
kocio³a pw. Matki Bo¿ej Pocieszenia dokona³ biskup Jerzy Zamoyski dnia 14 kwietnia 1619 roku. Koció³ by³ wybudowany
w stylu barokowym, trzynawowy z obszernym chórem zakonnym i wysok¹ wie¿¹.
Dominowa³ nad ca³¹ okolic¹. W tym samym
czasie wzniesiono równie¿ masywne mury
obronne, ujête w czworobok, zaopatrzone
w 4 baszty. Mury by³y otoczone g³êbokimi
fosami, nape³nionymi wod¹. Starosta sokalski i inni dobrodzieje zaopatrzyli klasztor w armaty i inny sprzêt, niezbêdny do skutecznej obrony. Obronnoæ miejsca by³a
wzmocniona przez naturê  rzeki Bug i Ratê oraz bagna, które otacza³y wyspê.
W 1617 r. przyst¹piono do budowy
murowanego obszernego klasztoru, który
móg³by pomieciæ oko³o 60 zakonników
i wielk¹ liczbê ludnoci na wypadek napadu nieprzyjacielskiego. Do nowego klasztoru wprowadzono siê ju¿ po 1630 roku.
DOBRE LATA
Od pocz¹tku zakonnicy sprawowali
opiekê duszpastersk¹ nad wiernymi. Przy
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kociele dzia³a³y liczne bractwa, które posiada³y swoje stroje, o³tarze, fundusze
i przyczynia³y siê do uwietniania ró¿nych
nabo¿eñstw. Do najstarszych i najpopularniejszych zaliczyæ mo¿na bractwo w. Anny,
wiêtego Szkaplerza NPM, Paska w. Franciszka. Dzia³a³ równie¿ w Sokalu bardzo
prê¿nie III zakon w. Franciszka.
G³ównymi okazjami do wiêkszych zgromadzeñ by³y odpusty. Oprócz najstarszego, który przypada³ na 2 lipca, doæ prêdko
takim terminem sta³a siê uroczystoæ Zielonych wi¹t oraz Narodzenia NPM  8
wrzenia. Odpusty gromadzi³y magnatów
i ich rodziny, szlachtê i lud obu obrz¹dków.
Nabo¿eñstwa i kazania odbywa³y siê w jêzyku polskim i ruskim.
Klasztor wielokrotnie musia³ stawaæ do
walki, zw³aszcza w latach wczeniejszych
wojen kozackich. W 1655 roku, kiedy zjawi³ siê tu Chmielnicki ze swoimi wojskami
i chcia³ z³upiæ klasztor, zosta³ pora¿ony lepot¹, o czym wiadczy wpis do kroniki klasztornej. Wkrótce jednak odzyska³ wzrok i sta³
siê dobrodziejem klasztoru.
Po koronacji Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w 1717 roku, pojawi³ siê projekt koronacji obrazu sokalskiego. Promotorami tych
zamierzeñ sta³a siê rodzina Potockich, za
ze strony bernardynów o. Ignacy Or³owski.
Probê o koronacjê skierowa³ do Rzymu
król August II, wiêkszoæ biskupów i panów polskich. Termin uroczystoci wyznaczono na dzieñ 8 wrzenia 1724 r. Koronacji dokona³ arcybiskup lwowski Jan Skarbek, przy asycie biskupa-nominata che³mskiego Jana Szaniawskiego i biskupa
che³mskiego obrz¹dku greckokatolickiego
Józefa Lewickiego. Uroczystoci trwa³y przy
nieprzebranych rzeszach wiernych przez
ca³¹ oktawê  w samym kociele odprawiono 2689 mszy w.
Nastêpne lata to okres sta³ego wzrostu
znaczenia klasztoru sokalskiego i kultu
Matki Bo¿ej. Tak zdobnego i bogatego kocio³a nie by³o na tych ziemiach, a poza
Czêstochow¹  i w ca³ej Polsce. Okres ten
zosta³ przerwany pierwszym rozbiorem
Polski w 1772 r. Wtedy to ziemie sokalskie
znalaz³y siê pod panowaniem austriackim.
Ingerowanie w³adz w wewnêtrzne sprawy
zakonu, a tym samym klasztoru sokalskiego, wp³ynê³o na powolne obni¿enie rangi
sanktuarium.
(dokoñczenie na str. 48)

Z Piotrem
Korpantym
rozmawia
Teresa Feliks

 Urodzi³ siê Pan i do czasu rozpoczêcia studiów na Wydziale Architektury w Krakowie mieszka³ Pan w Mielcu.
Pañskie korzenie nie siêgaj¹ Kresów.
Sk¹d zatem to zainteresowanie Lwowem?
 Tak, to prawda; przy okazji przegl¹dania mapy administracyjnej przedwojennej
Polski mo¿na zauwa¿yæ, ¿e mój rodzinny
Mielec, le¿¹cy wówczas na wschodnim
skraju województwa krakowskiego, znajdowa³ siê kilkanacie zaledwie kilometrów od
granicy województwa lwowskiego. Wydaje
mi siê jednak, ¿e nasz patriotyzm nie powinien ograniczaæ siê tylko do tego lokalnego, z którym jestemy zwi¹zani z powodu
urodzenia, zamieszkania, czy zwi¹zków rodzinnych. Patriotyzm lokalny i ograniczenie
zainteresowañ jedynie do swojego podwórka prowadzi czêsto do lekcewa¿¹cego stosunku do tych obcych. Tendencja ta, doæ
powszechna dawniej, istnieje i dzi, a spotykam siê z ni¹ czêsto.
Muszê te¿ wyjaniæ, ¿e nie jestem pierwszym mielczaninem, który zwi¹za³ siê z terenami kresowymi Polski. By³o ich wielu.
Chcia³bym wspomnieæ kilku najwybitniejszych z nich. W okresie najwiêkszego rozwoju Rzeczypospolitej, w dobie Jagiellonów,
w³aciciele Mielca, pieczêtuj¹cy siê herbem
Gryf, Mieleccy, piastowali wa¿ne urzêdy
pañstwowe. Wnieli te¿ wielki wk³ad w powodzenie wypraw wojennych do Inflant i Rosji. Byli w³acicielami wielkich maj¹tków na
Kresach, pe³nili funkcje starostów Nowego
Miasta, Gródka, Sambora. Najwa¿niejszymi z nich byli dwaj wojewodowie podolscy:
Jan Mielecki  marsza³ek koronny i Miko³aj
Mielecki  hetman wielki koronny, a tak¿e
Sebastian Mielecki  kasztelan krakowski
i Hieronim Mielecki  rotmistrz króla Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Póniejszymi w³acicielami Mielca byli Ossoliñscy,
z których Józef Maksymilian, urodzony
w Woli Mieleckiej, za³o¿y³ we Lwowie Zak³ad Narodowy Ossolineum.
Na ziemi mieleckiej urodzi³ siê te¿, póniejszy lwowski odkrywca metod rafinacji
oleju skalnego i wynalazca lampy naftowej,
Ignacy £ukasiewicz. Dodam, ¿e wie Zaduszniki, gdzie przyszed³ na wiat, by³a tak¿e miejscem urodzenia mojej matki. W Tuszowie Narodowym, równie¿ w powiecie
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mieleckim, urodzi³ siê W³adys³aw Sikorski,
który ukoñczy³ Politechnikê Lwowsk¹ i w pocz¹tkach swej kariery wojskowej i politycznej zwi¹zany by³ z ziemiami kresowymi.
W okresie autonomii Mielec, wchodz¹cy
w sk³ad Galicji, mia³ kontakty w wielu dziedzinach ze sto³ecznym Lwowem. Wielu
m³odych mielczan studiowa³o we Lwowie
i skupia³o siê wokó³ stowarzyszenia regionalnego studentów.
Przyk³ady te s¹ dowodem, ¿e mo¿na,
nawet nie pochodz¹c z Kresów, interesowaæ siê Lwowem i terenami, które on symbolizuje. W obecnych czasach, gdy Lwów
zosta³ od³¹czony od Macierzy, jest to nawet
naszym obowi¹zkiem, by sp³acaæ temu miastu wielowiekowy d³ug za wiernoæ semper fidelis.
 Zatem  czuje siê Pan lwowianinem nie z urodzenia, lecz z wyboru. Kiedy zaczê³a siê Pañska przygoda z opisywaniem Lwowa za pomoc¹ aparatu fotograficznego?
 Lwowsk¹ tematyk¹ zacz¹³em interesowaæ siê stosunkowo niedawno. Szko³a
czasów stalinowskich i gomu³kowskich fa³szowa³a historiê Polski, ukrywaj¹c problemy
zwi¹zane z terenami od³¹czonymi w efekcie ustaleñ ja³tañskich. Pewne informacje
dotar³y do mnie w domu rodzinnym oraz
w harcerstwie, gdzie patriotyzm i tematy
tabu by³y przemycane do umys³ów m³odzie¿y. Problematyka kresowa, powi¹zana
z antysowieck¹, wybuch³a w okresie Solidarnoci i wtedy, z podziemnych publikacji,
mo¿na by³o siê wiele dowiedzieæ i nauczyæ.
Rozwój moich zainteresowañ nast¹pi³
w latach osiemdziesi¹tych, w sposób ca³kowicie przypadkowy. Powiêcaj¹c wtedy wiele czasu swojemu hobby  rysunkowi i malarstwu  próbowa³em swych umiejêtnoci
na pejza¿ach lwowskich, które odtwarza³em opieraj¹c siê na fotografiach. To spowodowa³o narastaj¹ce pragnienie odwiedzenia tego miasta, wabi¹cego mnie znanymi ze sp³owia³ych i spêkanych fotografii,
urzekaj¹cymi zabytkami i zau³kami. Plany
moje by³y pocz¹tkowo niezbyt ambitne;
mia³y ograniczyæ siê do jednodniowej wycieczki, która nast¹pi³a jesieni¹ 1989 roku.
Podczas wêdrówki po miecie od witu do
zmierzchu ch³on¹³em Lwów, utrwalaj¹c
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wszystko na slajdach, które mia³y byæ dla
mnie pami¹tk¹ i wspomnieniem. Po kolejnej wyprawie do Lwowa ugrz¹z³em ju¿ tam
na dobre.
 Nie poprzesta³ Pan jednak na wyjazdach wy³¹cznie do Lwowa.
 Pocz¹tkowo zwiedza³em tylko Lwów.
Narzuci³em sobie ambitny plan dog³êbnego poznania miasta; nie chcia³em poprzestaæ na ogl¹daniu jedynie najwa¿niejszych
zabytków. Pocz¹wszy ju¿ od drugiego wyjazdu, od³¹cza³em siê od grupy prowadzonej przez przewodnika i przebiega³em Lwów
zgodnie z wczeniej przemylan¹ marszrut¹, z uwzglêdnieniem obiektów wa¿nych
w dziejach miasta i znacz¹cych w dziedzinie historii sztuki. Wielk¹ radoæ dawa³o mi
odkrywanie tych nie poznanych wczeniej.
Szczególn¹ satysfakcjê przynosi³o mi odnajdywanie ukrytych w zau³kach pere³ek,
czasami po³o¿onych daleko na peryferiach.
Kolejne pobyty we Lwowie, a nade
wszystko kontakty z kresowiakami zainspirowa³y mnie do rozszerzenia zainteresowañ
o inne okolice kresowe. W kolejnych latach
zacz¹³em wiêc je odwiedzaæ i poznawaæ.
Po Lwowie nast¹pi³y wyjazdy do Drohobycza i Stanis³awowa, a póniej objazdowe
wycieczki, podczas których poznawa³em kolejne miasta ziemi lwowskiej, Podola, Pokucia, Karpat Wschodnich i Wo³ynia.
 Pracuje Pan na zasadach amatorskich, finansuj¹c koszty wyjazdów i zdjêæ
z w³asnej kieszeni. Z drugiej strony 
Pañska znajomoæ rzeczy oraz nieprzebrane zbiory fotografii s¹ godne pozazdroszczenia i wiadcz¹ o wysokim profesjonalizmie  zw³aszcza w zakresie historii sztuki i architektury tamtych terenów.
Jak godzi Pan ograniczone mo¿liwoci
z tak du¿ymi osi¹gniêciami?
 Na wstêpie pragnê podkreliæ, ¿e d¹¿enie do zdobycia wiedzy i wczucia siê
w problemy kresowe oraz ustawiczne uzupe³nianie zbioru przeroczy zdominowa³o
ca³e moje ¿ycie. Temu celowi podporz¹dkowa³em wszystkie inne plany i zamierzenia, zwi¹zane z prac¹ zawodow¹ i ¿yciem
prywatnym. Wypracowa³em przynosz¹c¹
dobre efekty metodê, polegaj¹c¹ na tym,

¿e stosunkowo nieliczne i krótkotrwa³e wyjazdy przedzielam d³ugimi okresami, podczas których podsumowujê i utrwalam poprzedni wyjazd, a planujê i przygotowujê
materia³y do nastêpnego. Wiele dowiadczeñ daje mi wtedy nie tylko wczytywanie
siê we wszelkie przewodniki i publikacje,
lecz tak¿e reprodukowanie archiwalnych
fotografii i rycin oraz bezporedni, osobisty
kontakt z kresowiakami, których spostrze¿enia i prze¿ycia s¹ dla mnie wa¿nym materia³em poznawczym.
Z problemem kosztów i fotografowania,
mimo ¿e niebagatelny ze wzglêdu na wysokie ceny wycieczek oraz sprzêtu i materia³ów fotograficznych, te¿ nauczy³em siê
radziæ sobie, przeznaczaj¹c na nie wszystkie zaskórniaki. W ostatnich trzech latach
pewn¹ ulgê przynosz¹ mi zaproszenia do
bezp³atnego uczestnictwa w wyjazdach grupowych, w zamian za pomoc w ustaleniach
dotycz¹cych trasy i pe³nienie obowi¹zków
przewodnika. Daje mi to dodatkowy bodziec
do powiêkszania zasobu wiedzy, a tak¿e
nowe dowiadczenia.
 Jak bogate s¹ Pañskie zbiory?
 Uwa¿am, ¿e ka¿dy wyjazd turystyczny, o ile nie ma byæ w krótkim czasie zapomniany, powinien byæ udokumentowany fotograficznie, nastêpnie, ju¿ po powrocie,
wspominany, wzbogacany przez zdobywanie informacji, a dowiadczenia zeñ  przekazywane równie¿ innym.
Od pierwszego wyjazdu do Lwowa zainicjowa³em gromadzenie przeroczy z poszczególnych wypraw. Iloci te, pocz¹tkowo skromne, zaczê³y, z roku na rok, rosn¹æ
lawinowo. Póniej, równolegle z przeroczami, zapocz¹tkowa³em kolekcjê fotografii,
która, choæ mniej liczna, jest obecnie doæ
imponuj¹ca. Poza ujêciami fotograficznymi
wspó³czesnymi, wykonywanymi w terenie,
staram siê zdobywaæ reprodukcje fotografii, rycin, obrazów, map i planów, dope³niaj¹cych ca³oci i przydatnych do powrotów
w przesz³oæ. Reprodukcje te nauczy³em siê
robiæ samodzielnie, co powoduje, ¿e ich
wysokie koszty kurcz¹ siê do cen jedynie
materia³owych. Iloci posiadanych zbiorów,
tak fotografii, jak i przeroczy, s¹ tak du¿e,
¿e potrafiê je okreliæ tylko w znacznym
przybli¿eniu. Nie bêdzie przesad¹, jeli po-

wiem, ¿e fotografii wykonanych na materiale barwnym mam obecnie ok. 4000, a liczba przeroczy przekroczy³a ju¿ chyba
20 000.
 Nie dokonuje Pan tej gigantycznej
pracy wy³¹cznie dla siebie.
 Oczywicie, ¿e nie. Ju¿ po pierwszych
wyjazdach pokazywa³em swój niewielki
zbiór zainteresowanym. Stara³em siê dzieliæ z nimi zarówno obrazami utrwalonymi na
tamie fotograficznej, jak i przemylanym
czy zaimprowizowanym komentarzem. Pocz¹tkowo efekty moich wyst¹pieñ pozostawia³y wiele do ¿yczenia, ale nie zra¿aj¹c
siê tym, podnosi³em coraz bardziej ich poziom. Do popularyzacji tematyki kresowej
mobilizowa³o mnie z jednej strony znaczne
zainteresowanie i zapotrzebowanie na
wspomnieniowe prze¿ycia wród ekspatriowanych mieszkañców tamtych ziem,
a z drugiej powszechny brak wiedzy o tej
dziedzinie u ludzi, nie maj¹cych wczeniej
zwi¹zków i kontaktów kresowych. Moje pogadanki, ilustrowane przeroczami, by³y pocz¹tkowo niezbyt liczne, ale stopniowo zacz¹³em docieraæ do organizacji, stowarzyszeñ, instytucji i szkó³, w których zgodzono
siê mnie wys³uchaæ. Punktem zwrotnym
by³o umo¿liwienie mi przed czterema laty
sta³ych, comiesiêcznych prelekcji w ródmiejskim Orodku Kultury w Krakowie. Pojedyncze spotkania odby³y siê w ramach
cyklu Powroty, póniej nast¹pi³ dwuletni,
ca³kiem ju¿ indywidualny cykl Lwów  krok
po kroku. Nastêpnie rozpocz¹³em prelekcje pod ogólnym tytu³em Poprzez Kresy,
podczas których omawiam poszczególne
miejscowoci kresowe. Te spotkania ciesz¹
siê ci¹g³ym zainteresowaniem, choæ czujê
pewien niedosyt, wynikaj¹cy z tego, ¿e liczba s³uchaczy jest niewspó³mierna z liczb¹
krakowskich kresowiaków. Poza prelekcjami
w ródmiejskim Orodku Kultury staram siê
docieraæ do uczestników zebrañ Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, regionalnych grup reprezentuj¹cych niektóre miasta kresowe, a tak¿e w klubach niezwi¹zanych bezporednio
z tradycjami kresowymi.
 Na marginesie chcia³am zaznaczyæ,
¿e w czasie pañskich prelekcji w ród-
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miejskim Orodku Kultury przewalaj¹ siê
t³umy i obawiam siê, ¿e wiêcej osób nawet nasze gocinne sale ju¿ nie by³yby
w stanie pomieciæ. Zastanawiam siê natomiast, jaki jest stosunek ludzi, szczególnie kresowiaków, do Pañskiej dzia³alnoci. Co Pan odczuwa w czasie rozmów z nimi?
 Kresowiacy, w wiêkszoci, odnosz¹
siê do mnie i do mojej dzia³alnoci pozytywnie. Czêsto w bezporednich kontaktach
nie kryj¹ uznania, podziwu i wdziêcznoci.
Staraj¹ siê w sposób przychylny przekazaæ
mi swoje wspomnienia i dowiadczenia
dotycz¹ce przedwojennych kresów, sami
proponuj¹ udostêpnienie mi unikatowych
materia³ów archiwalnych, wiedz¹c, ¿e za
moim porednictwem bêd¹ one dalej rozpowszechniane.
Ale zdarzaj¹ siê te¿ tacy, którzy zawziêcie trwaj¹ w przekonaniu, ¿e niekresowiak
nie potrafi, czy wrêcz nie powinien zajmowaæ siê t¹ tematyk¹, ¿e sprawy te zarezerwowane s¹ tylko dla urodzonych na kresach. Ci zawsze staraj¹ siê wychwyciæ jakie niedoci¹gniêcia w moich wyst¹pieniach, utrudniaj¹c organizowane przeze
mnie prelekcje. Uwa¿am, ¿e znawc¹ kresów bêdzie niekoniecznie ten, kto stamt¹d
pochodzi, ale ten, kto wnikliwie bada tamte
tereny. Oczywicie, kresowiacy maj¹ ³atwiejszy start, poprzez zachowane wspomnienia okresu dzieciêcego czy m³odzieñczego,
które najlepiej zapadaj¹ w pamiêæ, a umi³owanie ziemi, z której zostali wypêdzeni,
pomaga w utrwalaniu i pog³êbianiu wiedzy
kresowej. Najlepszym przyk³adem i wzorem
dla mnie by³ pan Witold Szolginia, który
posiada³ przeogromn¹ i uporz¹dkowan¹
wiedzê na temat Lwowa, ci¹gle j¹ pog³êbia³, a tak¿e dzieli³ siê ni¹ w swojej poezji,
pogadankach radiowych i cyklu ksi¹¿ek
o tematyce lwowskiej. Natomiast przyk³adem negatywnym pewnej niefrasobliwoci
i nieodpowiedzialnoci jest dla mnie pan
Jerzy Janicki, autor czêci informacyjnej do
albumu Lwów z fotografiami pana Adama
Bujaka. W zawartych tam opisach a¿ roi
siê od b³êdów i niejasnoci, z zakresu nie
tylko dziejów miasta i historii sztuki, ale
i podstawowej znajomoci Lwowa. Informacje nieprawdziwe, niecis³e, prowadz¹ce do
mylnych wniosków spowoduj¹ niepoweto-
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wan¹ stratê dla samego albumu, który mia³
wype³niæ lukê w dziedzinie lwowskich wydawnictw albumowych, ale przede wszystkim dla tego miasta-legendy i miasta-symbolu: Lwowa.
 Pozostaje mi jeszcze pytanie o Pañskie plany na przysz³oæ. Czego nale¿a³oby Panu ¿yczyæ w zwi¹zku z Pañsk¹
dzia³alnoci¹?
 Moje d¹¿enie do zdobycia mo¿liwie
du¿ego zasobu wiedzy i fotografii na temat
kresów wymaga wielkiego wysi³ku, po³¹czonego z du¿ymi nak³adami czasu i rodków,
trudnego czasem do udwigniêcia dla jednej osoby. Wydaje mi siê, ¿e najbardziej
potrzebna jest mi cierpliwoæ w d¹¿eniu do
wytyczonego celu. Wa¿ne jest te¿ zadowolenie z dotychczasowych wyników oraz przychylnoæ i uznanie otoczenia. Byæ mo¿e,
gdy wytrwam jeszcze jaki czas, rozwijaj¹c
i uzupe³niaj¹c posiadane informacje dotycz¹ce rejonów, z którymi ju¿ siê zetkn¹³em,
chcia³bym poszerzyæ zakres swych zainteresowañ o dalsze tereny kresowe.
Pragn¹³bym tak¿e móc przekazywaæ informacje o kresach i zara¿aæ sw¹ pasj¹ coraz wiêksz¹ liczbê osób, a¿eby zainteresowanie ziemi¹ lwowsk¹, po³¹czone z d¹¿eniem do wyjazdów, sta³o siê powszechne.
Mam te¿ marzenia, mniej osobiste, ale
dotycz¹ce ziem moich zainteresowañ. Pragn¹³bym, a¿eby tereny i miejscowoci kresowe odzyska³y dawny blask swojej wietnoci oraz sw¹ prawdziw¹ historiê.
 ¯ycz¹c spe³nienia tych planów,
dziêkujê bardzo za rozmowê.
PIOTR KORPANTY, ur. 1946 w Mielcu. Studia
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, nastêpnie praca w Biurze Studiów i Projektów Budownictwa S³u¿by Zdrowia  by³ g³ównym projektantem szpitali w Miechowie, Suchej
Beskidzkiej i BielskuBia³ej. Od 1989 pracuje
w Orodku Historii Techniki Akademii Górniczo
-Hutniczej. Równolegle rozwija swoje zainteresowanie plastyk¹, prezentuj¹c swe prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 1984
otrzyma³ tytu³ artysty plastyka. Od po³owy lat
osiemdziesi¹tych, poch³oniêty fotografi¹, ca³y
swój zapa³ twórczy powiêca sprawom kresów
po³udniowo-wschodnich.

POEZJA

Krzysztof
Lisowski

Jad¹c przez Lwów

Skwer

wczoraj dziewi¹tk¹ jecha³em przez Lwów
kasztany przed kocio³em wiêtej
Magdaleny
nie zapali³y tego roku jeszcze swoich
wiec
czasu by³o tak ma³o ¿e zd¹¿y³em tylko
dobiec do szpitala £azarza
a potem dotkn¹æ grzyw kamiennych lwów
choæ chcia³em tak bardzo zapytaæ
wreszcie którego z kolegów Hemara
czy jeszcze pamiêtaj¹ kulikowski chleb
to jak hrabia Scipio del Campo
wsiad³ do jednego z pierwszych
samolotów
i  o dziwo  uniós³ siê w górê
gdzie nad Parkiem Stryjskim
czarne witra¿e i wiatr
zwiedzaj¹cy wygas³e wi¹tynie
lecz nie by³o nikogo kto by o tym pamiêta³
albo znów zapomnia³em ¿e umarli
wszyscy
i Hemarowi nad angielskim grobem
kwitnie mo¿e czeremcha
tu trzeba by³o myleæ bardzo trzewo
uregulowaæ zegarki wed³ug nowych
czasów
stary sprzedawca chlebowego kwasu
ustawia³ tylko kufle na blaszanej ladzie
czerwony tramwaj wióz³ mnie w stronê
dworca
razem z innymi stara³em siê
patrzeæ jedynie przed siebie

tamten skwer nie chce opuciæ mojej
pamiêci
co jaki czas znów widzê w lipcowym
upale
m³ode mamy w kretonowych sukienkach
szczebiocz¹ siedz¹c na zielonych
³awkach
ich pociechy w piaskownicy wytrwale
buduj¹ i burz¹ buduj¹ i burz¹
za plecami na rodku trawnika
tkwi na kolumnie popiersie pisarza
pogodne niebo szum listków
Lwów  miêdzy przyjazdem
i odjazdem poci¹gów
ani przesiedlenie ani rozpacz

KRZYSZTOF LISOWSKI, ur. 1954 w Krakowie. Ukoñczy³ polonistykê na Uniwersytecie Jagielloñskim, jako poeta zadebiutowa³ w 1972 r. Opublikowa³ 10 tomików wierszy i dwa zbiorki liryki dla
dzieci. Za twórczoæ poetyck¹ otrzyma³ szereg nagród, w tym Nagrodê Miasta Krakowa (1990), oraz
stypendium w Toronto.
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Poranek przywita³ nas s³oñcem. niadanie dziwnie nie smakowa³o. By³o ma³o
czasu. Szybkie odwiedziny w katedrze. Wiosenne s³oñce rozwietla³o jej mroczne wnêtrza. Wydawa³a siê przez to jakby mniejsza. Widaæ by³o przygotowania do procesji
Bo¿ego Cia³a. Klêkamy przed g³ównym o³tarzem. Wpatrujemy siê w s³ynny obraz
Matki Bo¿ej. Ala szepcze mi co o jego
historii. Kiwam g³ow¹ z aprobat¹. A ona
m¹drze marszczy czo³o.
W sierpniu 1980 roku by³em w katedrze.
Trafi³em na Maryjne wiêto kocielne. Katedra wype³niona po brzegi. Bocznymi nawami sunê³a procesja. wiece. Mnóstwo
wiec dzier¿onych przez stare kobiety
w dr¿¹cych powykrêcanych reumatyzmem
d³oniach. Dusz¹cy zapach stopionego wosku. Baldachim nad ksiêdzem nios¹cym
monstrancjê z Najwiêtszym Sakramentem
nios³y kobiety. W procesji bra³y udzia³ same
stare kobiety. To by³ niesamowity widok. Ani
jednego mê¿czyzny. Potem kto mi wyt³umaczy³, ¿e siê boj¹. Rzeczywicie w kociele nie by³o m³odzie¿y. Trochê ludzi m³odych
dostrzeg³em jednak w t³umie. Ale kto wie,
czy przyszli, bo s¹ katolikami, czy wykonywali obowi¹zki s³u¿bowe...
wie¿e brzozy tworzy³y w nawie g³ównej swoist¹ alejê. Zapach kadzid³a miesza³
siê z zapachem umieraj¹cych lici. Mimo
wiosennej aury i radosnego nastroju zbli¿aj¹cej siê procesji ten zapach wydobywa³
pogrzebowe skojarzenia. Po wi¹tyni krz¹ta³ siê ma³o przyjemny kocielny w przykrótkiej kome¿ce. Dlaczego kocielni prawie zawsze s¹ ma³o sympatyczni?
Gdy w roku 1980 pierwszy raz przekroczy³em progi tej wi¹tyni, wygoni³ nas kocielny (ten sam? chyba nie!), bo zamyka³
koció³. I tak niewiele moglimy zobaczyæ,
sta³y bowiem we wnêtrzu wi¹tyni jakie
rusztowania. Przed katedr¹ spotkalimy staruszeczkê. Ma³¹. Pokulon¹. ¯ebra³a. Drobn¹, spracowan¹, trzês¹c¹ siê d³oñ wyci¹ga³a w kierunku przechodz¹cych. Zatrzyma-
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Janusz M. Paluch
PRZYSTANEK LWÓW (2)
³em siê na chwilê. Nikt nie zwraca³ na ni¹
uwagi. Miejscowi przechodzili obojêtnie.
Podeszlimy. Wcisnêlimy w d³oñ kilka rubli.
 Wy z Polski?  zapyta³a.
 Z Krakowa.
Staruszka spojrza³a na nas. Na jej ¿ó³tej pomarszczonej twarzy pojawi³ siê grymas umiechu. Po zoranych czasem policzkach pop³ynê³y ³zy. Opowiada³a o swym
nieszczêciu. Chorym synu. Z¿ar³a go praca i alkohol. Teraz nie mo¿e ju¿ pracowaæ.
Le¿y sparali¿owany w domu. A maj¹ tylko
to, co ona przyniesie. Babuleñka mówi³a
prawie szeptem, bacznie rozgl¹daj¹c siê
wokó³. Im d³u¿ej stalimy, tym wiêcej ludzi
zatrzymywa³o siê przy nas. Patrzyli. S³uchali. Milczeli. Poczulimy siê nieswojo.
 Czy mo¿na pani jako pomóc?  zapyta³em, wiedz¹c, ¿e nie potrafiê dla niej
zrobiæ niczego. Mia³em przy sobie zaledwie kilkanacie rubli tranzytowych i talony
na benzynê. A nie mia³em zwyczaju woziæ
towaru na handel.
 Mo¿e macie medalik, ksi¹¿eczkê do
modlitwy albo ró¿aniec?  zaskoczy³a mnie
staruszka.
Nie ma jej ju¿ przed katedr¹.

Rys. Adam Blok

PROZA

Idziemy dalej. Na placu, gdzie pomnik
Iwana Franki, brunatno od ¿o³nierskich
mundurów. Trwaj¹ w s³oñcu w bezruchu.
Czekaj¹. Wród ¿o³nierzy przewijaj¹ siê
pary przybrane w huculskie stroje. Te¿ zamarli w oczekiwaniu. Na ich m³odych wyszminkowanych twarzach dziwny smutek.
A mo¿e strach? Przed czym? Wokó³ zebrany t³um ludzi. Milcz¹. Czekaj¹. Wypatruj¹. Tylko rozprzê¿enie wród orkiestry.
Ale i ta milczy. Czeka na znak dyrygenta.
Nic siê nie dzieje. Wiatr porusza leniwie
sino-¿ó³te chor¹gwie. Nagle zamieszanie.
Podjecha³y limuzyny. Wyszed³ genera³.
Jeden, drugi. Orkiestra da³a tusz. Po chwili
rozpoczê³a siê przysiêga ¿o³nierzy ukraiñskiej armii.
Stoimy przy lwach przed Ratuszem.
Teraz ju¿ wolno. Kiedy by³oby to podejrzane. Patrzê na piêkne mury zabytkowych
kamienic starego Lwowa. One choruj¹. Tego
po wierzchu nie widaæ. Ludzie spaceruj¹.
S¹ zadowoleni ze zbli¿aj¹cego siê lata.
Umiechaj¹ siê jednak ma³o. Rozmawiaj¹
po ukraiñsku. Jaka matka przy fontannie
robi zdjêcie dziecku.
W koñcu zjawia siê pan C., na którego
czekamy. Rozmawiamy po polsku. G³ono.
A matka co szczebiocze w miejscowym
narzeczu do maleñstwa. Poprawia je w wózeczku. Jaskrawy makija¿ twarzy rzuca siê
wyrazicie w oczy. Odchodzi, popychaj¹c
wózek w nasz¹ stronê.
 Dzieñ dobry!  s³yszê nagle jej
dwiêczny, piewny i perlisty g³os.
 Dzieñ dobry! Ca³ujê r¹czki!  odpowiada pan C. Ta, Zosiu, ja cie nie pozna³em. Bêdziesz d³ugo ¿y³a. Uk³ony dla rodziców.
Zosia mieje siê g³ono. Macha nam
radonie rêk¹ i znika w t³umie bezimiennych
ludzi.
Niezwyczajne ju¿ tej mowy go³êbie
strachliwie poderwa³y siê do lotu. Ale na
chwilê... Szybko przysiadaj¹ i szukaj¹ za
po¿ywieniem. Jakby sobie co przypomnia³y. ¯e im ta mowa jest nieobca?
Ju¿ wzbudzamy sensacjê. Patrz¹ na nas
obco przechodz¹cy. Niektórzy podejrzliwie.
Jakby go³êbie w wiat przekaza³y informacje  oto i Polacy!
Obserwowa³em od pewnej chwili jakiego dziadka. Niby niczym siê nie ró¿ni³ od
innych zaniedbanych lwowskich starców.

Ale by³o w nim co swojskiego... Niby co?
Zaniedbanie? Zniszczenie ¿yciem na pewno nie³atwym? Zielony prochowiec przepasany starym rzemieniem? Nie wiem.
Zbli¿a³ siê w naszym kierunku. Twarz po¿ó³k³a. Pomarszczona. I tylko oczy przepojone dziwnym blaskiem. M³odoci? Polskoci? Wspomnieñ o dostojnej przesz³oci? A mo¿e to alkohol? Nie  nie wygl¹da³ na pijaka. Ale czy trzeba wygl¹daæ na
takiego? Tu siê pije przy byle okazji. Kilka
dni zaledwie jestem na Ukrainie i z rausza
nie schodzê. Nie wypada nie piæ. Wytrzewiejê dopiero w Polsce. Staruszek zatrzymuje siê przy nas. Nas³uchuje, czy na
pewno po polsku mówimy. Przek³ada laskê do lewej rêki.
 ¯.-ski jestem. Boles³aw ¯.-ski  przedstawi³ siê. Jedyny spod Monte Cassino tu
¿yj¹cy. Bokserem kiedy by³em. Pan m³ody, to nie pamiêta mojego nazwiska. Czuje
pan mój ucisk d³oni? Mimo wieku pewnie
jeszcze niejednego bym powali³... zawiesi³ g³os, jakby czeka³ na pochwa³ê.
 W Krakowie mamy ksiêdza, kapelana spod Monte Cassino. Ojciec Adam. Jest
u Dominikanów  mówiê.
 Pamiêtam takiego. By³ w moim wieku. Mo¿e trochê starszy. Mo¿e to on. Proszê go pozdrowiæ ode mnie.
Milczenie. Wiem ju¿, co za chwilê.
 Rodacy! Mam 43 grzywny renty.
Wspomó¿cie. Z tego nie da siê ¿yæ. Ja ju¿
nie mogê pracowaæ. Proszê, cokolwiek dajcie. Mog¹ byæ polskie pieni¹dze. Ka¿dy
grosz  to kromka chleba...
Milczê. Jaka si³a odejmuje mi mowê.
Siêgam do portfela. Wtykam mu parê z³otych. ¯egnam siê, ¿yczê zdrowia. Chwilê
zastanawiam siê. Miarkê polskiego ¿ebraka przyk³adam... Nie, ten tych paru groszy
nie utopi w alkoholu.
Z panem C. udajemy siê do siedziby
towarzystwa polskiego. To naprzeciwko ratusza. Zaraz otwieraj¹, zegary wybijaj¹ trzynast¹. Na schodach ju¿ czeka parê osób.
Nikt siê nie denerwuje. Wiadomo  zaraz
otworz¹. Och ta ich wschodnia punktualnoæ i s³ownoæ! Starsza pani patrzy na nas
przyjanie wyp³owia³ymi oczyma i piewnie
zachêca, by zaczekaæ.
 Pan Marian zaraz przyjdzie  zapiewa³a po lwowsku.
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Pewnie przyjdzie. Przecie¿ wie, ¿e czekaæ bêd¹ na niego ¿ywe problemy starych
i m³odych. Jedni organizacyjne sprawy
maj¹. Drudzy, m³odzi, chc¹ do Polski. Do
szko³y, tote¿ i do nich przychodz¹. Stoi pokornie pod drzwiami dziewczyna. Wyraziste usta, ponêtna mini, d³ugie po pas krucze w³osy, czarne oczy i te nogi. Co zagaja piêkn¹ piewn¹ polszczyzn¹. Uroda jednak jakby ska¿ona nies³owiañskimi rysami.
Ta có¿, jestemy we Lwowie.
Niecierpliwimy siê. Szkoda czasu traciæ
na schodach.
 Czekajcie, czekajcie  mówi pani Zofia
T. z ¯ó³kwi  oni zaraz przyjd¹.
 A my pani¹ znamy z telewizji  kto
mówi do niej.
 Filmowali mnie  mówi nie bez dumy
pani Zofia.  W Polsce niektórzy pamiêtaj¹
o starej T. z ¯ó³kwi. Ale tu na miejscu to ju¿
nikt. Choæby tak raz na imieniny mi ¿yczenia przys³ali... Ale gdzie tam! Jak robota
jest, to o mnie pamiêtaj¹.
Starsza pani, grubo po siedemdziesi¹tce. Odziana w mocno zaniedbany p³aszczyk, spod którego wygl¹da³ sp³owia³y sweterek. I buty. Sanda³y. Mój Bo¿e! W takich
wstydziliby siê u nas na ulicê wyjæ.
 Byli kiedy u mnie z Warszawy. Wysz³am do nich w takich starych podartych
³apciach. Ko³o domu zawsze w takich chodzê. Rozmawiamy. Opowiadam im o ¯ó³kwi. Problemach Polaków. Ju¿ ¿egnamy
siê... Nagle, jedna z pañ bierze gazetê i ka-

Kto
zgadnie,
gdzie
to jest?
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¿e mi na niej stan¹æ. A ja, jak ta durna,
robiê co ka¿e i ani mylê pytaæ po co. Nie
wiem, o co jej chodzi. A ona obrysowywuje
mi nogê. I mówi, ¿e za jaki miesi¹c kto
mi dostarczy buty. Ale gdzie tam  mieje
siê  na moj¹ nogê nigdzie nie dostanie
butów. W mojej rodzinie wszyscy mieli du¿e,
nietypowe nogi!
Pan Marian siê nie pojawia. Spogl¹dam
niecierpliwie na zegarek. Jeszcze chwila
i trzeba uciekaæ. Za kilkaset kilometrów powoli zaczniemy ¿yæ swoimi problemami. Oni
zostan¹ na Kresach. No, nie sami. Przecie¿ pamiêtamy o nich. Pomagamy im. Najlepiej ka¿dy sobie sam pomo¿e. Ale jak im
to wyt³umaczyæ. Oni czekaj¹. Czasem podsuwaj¹ pomys³y. Przyda³by siê nauczyciel
 mówi¹, pisz¹ w listach i oficjalnych pismach do w³adz. I czekaj¹! Komunizm zabi³
w nich do cna przedsiêbiorczoæ. Resztê
zrobi miejscowa mafia. A tych, którzy i to
przetrwaj¹, zabije ludzka zawiæ. Taka
mieszna cecha Polaków. Tych ¿yj¹cych
w Polsce i poza jej granicami.

JANUSZ M. PALUCH, ur. 1955 w Stalowej Woli.
Ukoñczy³ archeologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Dziennikarz, wydawca, nale¿y do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dyrektor
ródmiejskiego Orodka Kultury.

Dworek S³owackich w Krzemieñcu

KRZEMIEÑCA SIÊ NIE ZAPOMINA
Jadwiga Gus³awska (Krzemieniec)
Krzemieniec nigdy nie traci kolorów.
Nawet w zimie jest spowity zieleni¹, któr¹
przepe³nione s¹ góry, otaczaj¹ce miasto.
Jesieni¹ do owej doliny w¹skiej nieba nakrytej b³êkitem sp³ywaj¹ z³oto-czerwone fale
listowia klonów, jesionów i brzóz, pomieszane z czyst¹ jeszcze zieleni¹ dêbów i jode³.
Niezwyk³e i urocze jest nasze miasto.
Na wsze czasy pozosta³o takim, mimo klêsk
i tragedii, które prze¿y³o. Fascynowa³o i poci¹ga³o ludzi otwartych na piêkno przyrody
i do dzi jest wymarzonym miejscem dla
mi³oników piêknych widoków, archaicznego spokoju, czystego powietrza, spotkañ
z niepospolitymi ludmi. Widoki, które otwieraj¹ siê z Góry Królowej Bony, z Wo³owicy,
ze Ska³ Dziewiczych, zachwycaj¹ce rozmaitoci¹, s¹ mi³e dla oczu i duszy. Artysta,
który maluj¹c Krzemieniec i jego okolice
usi¹dzie w wybranym punkcie widokowym,
bêdzie mia³ piêkne obiekty ze wszystkich
czterech stron wiata. Nieoczekiwany 
wrêcz nieprawdopodobny w swej bujnej
piêknoci jest kontrast równiny Ma³ego
Polesia ze stromo spadaj¹c¹ doñ krawêdzi¹ p³yty podolskiej. Tu siê koñczy Wo³yñ,
zaczyna Podole. Ciekawe to i dziwne, lecz
ludzie tu ¿yj¹cy niewiele myl¹ o uroku
okolicznej przyrody  bo i na tej piêknej
ziemi s¹ problemy.
Mieszkañcy górnej czêci Krzemieñca
ciesz¹ siê wspania³ymi, ¿yznymi gruntami

w ogrodach, na dzia³kach i polach  to s³ynny podolski czarnoziem. Za to w dolinie, na
p³askiej równinie wo³yñskiej, grunty s¹
piaszczyste, gêsto zaprawione krzemieniami, ró¿nej wielkoci i formy. Narzekaj¹ gospodarze, gdy co roku musz¹ zbieraæ na
nowo wyorane krzemienie. Powiadaj¹: to
didko ich tyle tu nasypa³! Lecz te w³anie
równinne pola w lata d¿d¿yste wydajnie
rodz¹ ziemniaki i ¿yto, które na czarnoziemie zamakaj¹. W dolinie wczeniej zaczyna siê wiosna  ju¿ w polu orka, drzewa siê
zieleni¹, w górnych za partiach jeszcze
zimno, gleba mokra, a wiatr przynosi przymrozki. Jednak jest w tym jaka równowaga: gdy koñcz¹ siê ¿niwa w dolinie  zaczynaj¹ siê na górach, gdy rodz¹ jab³onie na
górach  bêd¹ je mieli mieszkañcy doliny.
Takie s¹ nasze kontrasty w przyrodzie.
Ale s¹ te¿ inne, ludzkie  spo³eczne,
gospodarcze. Teraz szczególnie, kiedy
i w dolinie i na górach ¿yæ trudno. Trudno
¿yæ ludziom najpierw przez lata poniewieranym przez sowiecki re¿im, teraz przez
nieumiejêtnoæ dostosowania siê do nowego ustroju. Dlaczego po 7 latach niepodleg³oci ¿yje siê nam tak le  tego ludzie nie
umiej¹ sobie wyt³umaczyæ. Nie rozumiej¹
sytuacji powsta³ej w postkomunistycznym
spo³eczeñstwie. Na skutek po³amanej moralnoci ludzie bogatsi nie podaj¹ pomocnej rêki zubo¿a³ym, nie interesuj¹ siê ich
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problemami. Naród oddany na pastwê losu,
przez nikogo nie broniony, pozbawiony
wszelkiej opieki  zaczyna têskniæ za czasami w Sojuzie. Trudno to zrozumieæ naszym rodakom z kraju, nawet jeli te¿ doznali biedy w ciê¿kim okresie po prze³omie,
ale jednak tam by³o ca³kiem inaczej. Pañstwo polskie jest krajem ludzi o wysokim
poczuciu w³asnej godnoci, czu³ych na
najmniejsze zmiany w polityce i spo³eczeñstwie, maj¹cych w³asne opinie i d¹¿enia,
których nie uda³o siê podeptaæ tak bezwzglêdnie i okrutnie, jak tu  na terenie
by³ego Zwi¹zku Sowieckiego, gdzie tylu nas
Polaków ¿yje. Od was w waszym pañstwie
zawsze wiele zale¿a³o, nawet w najgorszych
czasach, mielicie wspania³ych duchowych
przywódców i dzia³aczy. A mymy byli z musu milcz¹cymi wiadkami urawni³owki, przemieszania narodowoci, odrywania od rodzinnych stron. I zabierania uzdolnionych
i utalentowanych  niech w Rosji buduj¹
kulturê i naukê socjalistyczn¹. Myl niezgodn¹ z zasadami ideologii  st³umiæ, z³amaæ
w wiêzieniach i psychoszpitalach. Was trudno by³o zastraszyæ, wy mielicie oparcie
w religii. Nam i to zabrano, podeptano.
Trudno po tym wszystkim dziwiæ siê,
dlaczego istnieje i dominuje ukraiñska mafia, dlaczego roz³amane jest prawos³awie
i dlaczego gryz¹ siê miêdzy sob¹ trzy jego
od³amy, dlaczego nowe ustawodawstwo nie
zapuszcza korzeni w spo³eczeñstwie, ludzie
pokrzywdzeni nie maj¹ obrony, a przestêpcy s¹ bezkarni. Wszystko to jest ilustracj¹
starego porzekad³a: nieprawd¹ ca³y wiat
przejdziesz, tylko z powrotem nie wrócisz.
Odeszlimy od tematu krzemienieckiego, ale to wszystko przecie¿ prze¿ywamy,
razem z ¿yj¹cym tu wielonarodowym spo³eczeñstwem. Nas, Polaków, niewielu jest
w miecie  oko³o 250 osób. Du¿o ludzi
starszych i samotnych. Koció³ parafialny
 na nasze szczêcie  nie by³ zamkniêty
w okresie tamtego re¿imu. Opar³ mu siê
duch Wielkiego Krzemieñczanina, patrona
i piewcy naszego miasta  Juliusza S³owackiego. Jemu zawdziêczamy utrzymanie polskoci w naszej spo³ecznoci, i ¿e nie zapomnielimy jêzyka, tradycji, obyczajów.
Pomnik Poety w kociele* sprawi³, ¿e w³adze sowieckie nie mog³y zamkn¹æ tej wi¹tyni, mimo i¿ przez 10 lat nie by³o tu ksiêdza. Komunici uznali S³owackiego za swojego  rewolucjonistê, który przecie¿ walczy³ z caratem. Jednym s³owem nasz
Wieszcz zosta³ podniesiony do rangi pro-
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pagatora ideologii komunizmu, a fakt ten
mia³ im robiæ dobr¹ reklamê w wiecie. Duch
Poety mia³ siê z tego w zawiatach, ale
na pewno cieszy³a go czynna wi¹tynia,
¿ywy ci¹gle jêzyk i rodacy, których ogl¹da³
z wysokoci swego piedesta³u, dla których
¿y³ i tworzy³, do których kierowa³ s³owa,
wyryte na krzemienieckim pomniku: Lecz
zaklinam, niech ¿ywi nie trac¹ nadziei!
Na tej w³anie opoce budujemy na nowo
nasz¹ spo³ecznoæ, krzewimy polskoæ,
kszta³cimy nasze dzieci. Imiê S³owackiego
jest punktem wyjcia dla nas, garstki Polaków w Krzemieñcu  do wiata, do Macierzy. Bez wzmocnienia i utrwalenia kontaktu
z ni¹ zginiemy w morzu obojêtnoci i ¿yciowego niepowodzenia  przede wszystkim
ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoæ naszego
rodowiska i niski poziom wykszta³cenia.
W³anie ten poziom podnieæ pomaga nam
pañstwo polskie, poprzez ca³y system swoich instytucji, wiadcz¹cych pomoc owiatow¹, kulturaln¹, tak¿e materialn¹. Dziêki
Wspólnocie Polskiej m³odzie¿ po maturze otrzymuje stypendia na studia w Polsce  kszta³ci siê ju¿ 13 osób (inna sprawa
 co stwierdzamy ze smutkiem  ¿e nasi
absolwenci z dyplomami nie wracaj¹ do
domu. Pozostaj¹ w RP nie z powodu obojêtnoci dla potrzeb naszej spo³ecznoci,
lecz z obawy przed powszechnym bezrobociem i ca³kowitym brakiem zainteresowania dla losu m³odych fachowców w tutejszym pañstwie. Lecz zawsze ¿ywimy nadziejê, ¿e ten stan siê odmieni na lepsze,
i oni kiedy wróc¹).
Nasze problemy ods³aniamy przed wami. Nie warto siê z nimi borykaæ w samotnoci, to daremne. Jedn¹ z naszych najbardziej bolesnych trosk jest odrodzenie
muzeum Wieszcza w Krzemieñcu. W dworku przy ulicy S³owackiego 16, w którym
mieszka³a rodzina S³owackich przed przeniesieniem siê do Wilna, wykupionym w latach 1930. na muzeum Poety, mieci siê
dzi biblioteka publiczna. Od wielu lat mówi
siê o koniecznoci odrodzenia muzeum
w jego rodzinnym domu, jednak bez skutku. Obecnie zmiana tego stanu rzeczy jest
trudna, poniewa¿ w³adze pañstwa ukraiñskiego zaprzesta³y wszelkiej pomocy finansowej na potrzeby kulturalne, tym bardziej
polskie. Jednak ¿eby nie pozostawaæ w pozycji biernych obserwatorów, my krzemienieccy Polacy zwrócilimy siê z apelem o ratowanie dworku S³owackich, do Polaków na
ca³ym wiecie. Ku naszej wielkiej radoci

Pomnik Juliusza S³owackiego w kociele farnym
w Krzemieñcu*

APEL DO SPO£ECZEÑSTWA POLSKIEGO

i wdziêcznoci, na za³o¿onym
w tym celu koncie w Krakowie zosta³o z³o¿onych oko³o (w przeliczeniu) 6 tysiêcy dolarów. Jest to ci¹gle niewielka cz¹stka potrzebnych
funduszy, wiadczy jednak o zaanga¿owaniu spo³eczeñstwa polskiego w sprawy narodowego dziedzictwa kulturowego. Mamy wiêc nadziejê, ¿e idea muzeum Juliusza
S³owackiego w Krzemieñcu zostanie zrealizowana, tym bardziej ¿e
powa¿ne zainteresowanie spraw¹
dworku wykazuj¹ Wspólnota Polska i Ministerstwo Kultury i Sztuki, a swego poparcia udziela równie¿ pani Marsza³ek Senatu Alicja
Grzekowiak.
Aby wzbudziæ zainteresowanie
jeszcze szerszych krêgów spo³eczeñstwa polskiego problemem
dworku Poety, poruszamy temat na
nowo. Liczymy na oddwiêk ze
strony sfer kulturalnych i biznesu
w ca³ej Polsce.
Juliusz S³owacki budowa³
i wzmacnia³ ducha zniewolonego
wówczas narodu. Teraz w niepodleg³ej, wolnej i bogatej Ojczynie
oddajmy ho³d jego pamiêci i wielkoci powiêcenia dla Polski. Nale¿y siê to Wieszczowi od nas
wszystkich.

W Krzemieñcu na Wo³yniu  rodzinnym miecie
Juliusza S³owackiego  stoi dworek, w którym Poeta
spêdzi³ lata dziecinne. Dworek ten zosta³ uznany za
zabytek i pami¹tkê kultury polskiej. Obecnie mieci siê
w nim miejska biblioteka publiczna im. Juliusza S³owackiego. Nieliczni Polacy z miasta i okolicy, zrzeszeni w Towarzystwie Kultury Polskiej, maj¹ statutowy
obowi¹zek opiekowania siê zabytkami w³asnej historii,
a szczególnie zwi¹zanymi z Poet¹ i jego rodzin¹. Przy
ofiarnym udziale pracowników Energopolu, w roku 1990
wyremontowano zagrzybione sutereny dworku, ale
z powodu sprzeciwu miejscowych w³adz nie dosz³y
wtedy do skutku starania o kapitalny remont i konserwacjê budynku.
Z biegiem czasu ujawni³y siê liczne zaniedbania
i zniszczenia, których nie usuwano z braku funduszy
na ratowanie obiektu. W zwi¹zku z upadkiem gospodarki pañstwowej nie mamy nadziei na uzyskanie potrzebnych kwot w najbli¿szych latach. Mimo wysi³ków
pracowników biblioteki dworek niszczeje z dnia na
dzieñ. Drewno stropów, konstrukcja dachu i ganek s¹
w katastrofalnym stanie.
Kilkanacie lat temu w³adze miasta przyrzek³y przekszta³cenie dworku w muzeum Wieszcza i przeniesienie tam obecnie istniej¹cej w muzeum krajoznawczym
ekspozycji, powiêconej S³owackiemu. Do dzisiaj jest
to jedyna w wiecie ekspozycja Poety  na tyle bogata, by stanowiæ samodzielne muzeum. Kult S³owackiego w Krzemieñcu, pami¹tki po nim i jego matce, stale
organizowane obchody  uroczystoci zwi¹zane z jego imieniem przy udziale polskich instytucji naukowych
i owiatowych, s¹ podstaw¹ utrzymania i krzewienia
polskoci w polskich rodowiskach na terenie tego
pañstwa. S¹ te¿ niezwykle wartociowym elementem
kultury, przyci¹gaj¹cym rzesze zwiedzaj¹cych z Polski
i Ukrainy. Dewastacja dworku i brak funduszy na jego
wyremontowanie przekrelaj¹ nadzieje na odrodzenie
upragnionego muzeum i przynosz¹ wielk¹ moraln¹
stratê kulturze.
Z powy¿szych wzglêdów pragniemy poinformowaæ
wszystkie urzêdy, instytucje pañstwowe, naukowe, kulturalne i owiatowe, stowarzyszenia katolickie i inne
organizacje spo³eczne, a tak¿e rodki masowego przekazu Polski i Ukrainy  o zagro¿eniu tego obiektu. Apelujemy o ratowanie budynku, per³y zabytków krzemienieckich. Wyra¿amy nadziejê na przychylny stosunek
ca³ego spo³eczeñstwa polskiego do naszego apelu.
Konto na rzecz Muzeum Juliusza S³owackiego
w Krzemieñcu zosta³o za³o¿one w Krakowie:
FUNDACJA JANINEUM, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, tel. 639-63-71, w. 375.
PKO BP I O. Kraków, ul. Wielopole 3, Nr 35510164-249-132-3. Has³o: MUZEUM S£OWACKIEGO
W KRZEMIEÑCU.

* Rzeba Wac³awa Szymanowskiego
zosta³a ods³oniêta w roku 1909 w stulecie urodzin Wieszcza.

Prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej
im. J. S³owackiego () Jadwiga Gus³awska, 283280
Ukraina, Krzemieniec, ul. Morgwy 21, tel. /3546/ 241-53
Cz³onek Towarzystwa () E. Szulgan
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BYLIMY
W DUKLI
Emilia Fedyk
Czekalimy na to wiele lat, dziesiêcioleci, nawet stuleci. I oto nadesz³a dla nas
wszystkich, zw³aszcza wysiedleñców z Ma³opolski Wschodniej, chwila radosna, gdy
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II zaliczy³ b³ogos³awionego Jana z Dukli, patrona Lwowa,
w poczet wiêtych. Wydarzenie historycznie donios³e, bo mamy odt¹d pierwszego
lwowskiego wiêtego, choæ nie danym by³o
ani Jemu, ani nam, prze¿ywaæ kanonizacji
tam, gdzie siê ona by³a w pierwszym rzêdzie dokonaæ powinna.
Wdziêczne Panu Bogu Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich zorganizowa³o w sierpniu ub.r.
pielgrzymkê do Dukli, do grobu nowego
wiêtego. Zjecha³o siê wiêc w ow¹ gor¹c¹
niedzielê 24 VIII 1997 r. wiele autokarów
z ca³ego kraju, przywo¿¹c rzeszê wiernych
z wielu diecezji, a tu wszyscy poczuli siê
znów u siebie  w historycznej lwowskiej
metropolii.
Kulminacj¹ pielgrzymki by³a uroczysta
msza w. w piêknej bernardyñskiej wi¹tyni, odprawiona przez siedmiu kap³anów.
Przewodniczy³ koncelebrze o. p³k Adam
Studziñski, dominikanin, kapelan krakowskiego oddzia³u TMLiKPW. A obok niego:
g³ówny kapelan Towarzystwa ks. Janusz
Pop³awski, gwardian dukielskich bernardynów o. Gabriel Kudzia i gwardian bernardynów ze Zbara¿a o. Maksymilian ¯ydowski, ks. prof. Józef Wo³czañski (Lublin
LwówKraków), ks. pra³at Boles³aw Robaczek z Brzegu i ks. Piotr Czerniak  jezuita
z Nowego S¹cza.
Wspania³¹ homiliê wyg³osi³ ks. Janusz
Pop³awski. Jej pierwsz¹ czêæ powiêci³
¿yciu i dzie³u Jana z Dukli, scharakteryzowa³ jego ewangeliczny, chrystocentryczny
program, który doprowadzi³ Go do wiêtoci. Wskaza³ na zwi¹zki Jana ze Lwowem
i ca³ym bogactwem duchowym tamtej ziemi, dla której sta³ siê pierwszym wiêtym.
Piêkne s³owa odniós³ nastêpnie kaznodzieja
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Msza w. koncelebrowana w Dukli. Drugi od
prawej ks. Janusz Pop³awski, trzeci o. Adam
Studziñski.

do ojca Adama Studziñskiego, który w tym
samym czasie obchodzi³ 60-lecie swojego
kap³añstwa [patrz CL 2/97  przyp.red.],
a wspominaj¹c jego wspania³¹ kartê spod
Monte Cassino, nawi¹za³ do dramatu, który rozegra³ siê w naszej wspólnej ma³ej ojczynie. Cytuj¹c s³owa piosenki o makach
na Monte Cassino, wyrazi³ swoj¹ myl przejmuj¹cymi s³owami: ...Ale ja widzia³em maki
na mojej wo³yñskiej ziemi, i widzia³em maki
kwitn¹ce na Podolu... Wierzcie mi, czerwieñsze by³y od tych z Monte Cassino!
Ks. Janusz zakoñczy³ swoje piêkne kazanie wezwaniem do nowego wiêtego 
o porednictwo w naszej modlitwie o jednoæ, prawdê i mi³oæ, i zapewnieniem o naszej i naszego miasta wiernoci Bogu Najwy¿szemu. Uczestnicy mszy w. nagrodzili
ksiêdza  co niespotykane  oklaskami na
stoj¹co!
Po indywidualnych modlitwach w kaplicy, gdzie znalaz³y swoje miejsce od czasu
przywiezienia ze Lwowa relikwie w. Jana,
uczestnicy udali siê na spotkanie do dawnego pa³acu Mniszchów  obecnie muzeum.
Po wstêpnej wypowiedzi prezesa Zarz¹du
G³ównego TMLiKPW, dra Andrzeja Kamiñskiego i komunikatach, ks.prof. Józef Wo³czañski wyg³osi³ prelekcjê o obiektach
sakralnych na kresach po³udniowo-wschodnich, ilustrowan¹ przeroczami, dokumentuj¹cymi obecny stan tych obiektów. Kocio³y niszczej¹ zastraszaj¹co, a ponowne
przejêcie tych, które da³oby siê jeszcze uratowaæ przed zupe³n¹ ruin¹, napotyka trudnoci, niejednokrotnie niemo¿liwe do przezwyciê¿enia.

Spotkanie by³o okazj¹ do bli¿szych kontaktów kresowiaków, zamieszka³ych obecnie w ró¿nych rejonach kraju.
Organizatorzy krakowskiej grupy pielgrzymkowej postanowili wykorzystaæ ten
wyjazd równie¿ turystycznie. Wyjechano
dzieñ wczeniej, w sobotê, by obejrzeæ ciekawe, ma³o znane miejsca na trasie do
Dukli. Zwiedzono muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu, muzeum-skansen kopalnictwa naftowego w Bóbrce, dwa zabytkowe kocio³y w Kronie i zdrój w Iwoniczu.
W niedzielê po uroczystociach pielgrzymkowych zwiedzono Duklê i dojechano do
granicy w Barwinku, ogl¹daj¹c po drodze
Dolinê mierci, gdzie odby³a siê pamiêtna i krwawa bitwa pancerna w 1944 r.
W drodze powrotnej zatrzymano siê w uroczym, zabytkowym Bieczu. Oba dni up³ynê³y w serdecznej, przyjacielskiej atmosferze.
Od redakcji: W tym roku, 2728 czerwca, odbêdzie siê podobna ogólnopolska pielgrzymka  tym razem do Szymanowa pod
Sochaczewem, do Matki Boskiej Jaz³owieckiej. Zarz¹d oddzia³u krakowskiego
TMLiKPW planuje tak¿e dzieñ turystyczny
(27  sobota), ze zwiedzaniem trudno na ogó³
osi¹galnych z Krakowa miejsc (£owicz, Nieborów?). Nocleg ma byæ w Niepokalanowie.

Trumienka z relikwiami w. Jana z Dukli w kociele oo. Bernardynów w Dukli (przeniesiona
z lwowskiego kocio³a Bernardynów po II wojnie)

SYLWETKI
Z W£OSKIEJ ZIEMI
DO NASZEJ
Ziemie polskie zawsze przyci¹ga³y obcokrajowców (nie mamy tu na myli dawnych i wspó³czesnych agresorów!). Ró¿ne
by³y tego powody  zale¿nie od epoki, narodowoci, profesji. Chêtnie siê tutaj osiedlali i  szybko asymilowali. Ma³opolska
Wschodnia nie ró¿ni³a siê pod tym wzglêdem od innych ziem polskich  przeciwnie,
tu jakby szybciej postêpowa³ proces polonizacji! Ju¿ drugie zazwyczaj pokolenie nie
mia³o w¹tpliwoci, ¿e ojczyzna  to Polska.
Jaka by³a tego przyczyna? Ziemiê tê
zamieszkiwa³y dwie g³ówne nacje: polska
i ruska, a by³a jeszcze i trzecia: ¿ydowska.
Przybysze sk³aniali siê oczywicie do tej,
która nad pozosta³ymi górowa³a kulturowo
i cywilizacyjnie, a tak¿e  w miastach  liczebnie. Doæ wiêc szybko siê do niej przypisywali.
Obok najdawniej przyby³ych Ormian
i ¯ydów pojawiali siê Grecy, Wo³osi, W³osi,
nawet Francuzi. Przyk³adem rodzina Longchamps de Berier  jako hugenoci uszli
z Francji na prze³omie XVII/XVIII wieku i od
tego czasu przez dwa i pó³ stulecia ¿yli we
Lwowie. Paradoks, ¿e s¹ dzi najstarsz¹
¿yj¹c¹ rodzin¹ lwowsk¹. By³y te¿ zagraniczne ¿ony: w miêdzywojennym dwudziestoleciu a¿ cztery lwowskie profesorowe by³y
Angielkami: Arctowska, Ciechanowska,
Ehrlichowa i Groerowa.
Szczególny nap³yw obcokrajowców notujemy w 1. po³owie XIX wieku, bo pierwszy zabór (1772) w³¹czy³ tê ziemiê w sk³ad
monarchii austriackiej, w³adza nie mog³a
wiêc pozostaæ w rêkach ujarzmionych tubylców. St¹d masowy nap³yw przede wszystkim urzêdników, g³ównie z krajów niemieckich (nie tylko z w³aciwej Austrii). Ci¹gn¹
tu te¿ Czesi, Wêgrzy, Chorwaci i znowu 
W³osi, z tych regionów, które w owych czasach, podobnie jak Galicja, nale¿a³y do
austriackiej monarchii (tzw. po³udniowy
Tyrol, Wenecja). Przybywaj¹ te¿ inne kategorie obcokrajowców: rzemielnicy, kupcy
 licz¹c na dogodne warunki dzia³ania
i mniejsz¹ konkurencjê. Osiedlaj¹ siê w koñ-
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cu byli ¿o³nierze z armii  najpierw napoleoñskiej, potem austriackiej  jeli trafi³a
siê panna...
Do jednej z tych kategorii nale¿a³ niew¹tpliwie Tomasz Ricci, który osiad³ w Polsce zapewne przed po³ow¹ tamtego wieku
i o¿eni³ siê z Polk¹, Franciszk¹ z Dobrowolskich, mia³ dwóch synów  Tomasza i Leona (jeden z nich urodzi³ siê w r. 1856). Jak
szybko nast¹pi³o wroniêcie tej rodziny
w polsk¹ glebê, dowiadujemy siê ze wspomnienia pomiertnego o Leonie Riccim
(synu Tomasza), zamieszczonego w Gazecie Lwowskiej z 4 X 1933, które przekaza³a nam zamieszka³a w Krakowie prawnuczka i wnuczka dwóch panów Riccich.
(Red.)

brat p. Zmar³ego, Tomasz, ginie za wolnoæ w roku 1863.
p. Leon Kazimierz przez ca³e ¿ycie s³u¿y³ sprawie narodowej i spo³ecznej. Do pomników Jego zas³ug obywatelskich zaliczyæ
nale¿y odnowienie kocio³a w Starym Samborze, wybudowanie plebanii i szko³y podstawowej, za³o¿enie ochronki, do której
sprowadzi³ SS. S³u¿ebniczki. Z Jego inicjatywy i poparcia powsta³ gmach Soko³a.
Uznaniem Jego pracy by³o obywatelstwo
honorowe trzech miast.
Najlepszy M¹¿ i Ojciec  da³ dzieciom
wiedzê poznania wiary, wiat³oci i umi³owanie ziemi, której bronili przed ukraiñskim
i bolszewickim zalewem. Jako cz³owiek kierowa³ siê sercem i rozumem i odznacza³ siê
gor¹c¹ wiar¹. Ociera³ ³zy nêdzy i niedoli
i niós³ swój krzy¿ ¿yciowy, a¿ przyszed³ czas
i kres. Odszed³ do tego Boga, o którym
¿yciem ca³em zda³ siê mówiæ: Mi³oci¹
wieczn¹ umi³owa³em Ciê.
Niech pi w pokoju i niech Mu ziemia
lekk¹ bêdzie.
Pochowany na cmentarzu £yczakowskim we Lwowie.
Bêd¹c niedawno we Lwowie na Cmentarzu £yczakowskim, zasta³am w doæ dobrym stanie grobowiec, kryj¹cy szcz¹tki
moich pradziadków i dziadka Leona. Jest ten
grób niemym wiadectwem historii jednego
z tak wielu polskich rodów tamtej Ziemi.
Anna z Riccich Tumidajska

p. Leon Kazimierz Ricci

GERARD
DE FESTENBURG

Sodalis Marianus, emerytowany starosta, by³y marsza³ek powiatu starosamborskiego, honorowy obywatel Starego Sambora, Starej Soli i Chyrowa, zasn¹³ w Panu
w 77 roku ¿ycia, osierociwszy ¿onê Helenê
z baronów Loeblów, córkê Helenê Daukszynê, synów Adama i Jerzego, wnuczki Maruszkê, Ninê i Annê.
Gasn¹ coraz to czêciej ¿ycia jasne
i czyste, odchodz¹ w zawiaty ciche i ofiarne. Z grona ¿yj¹cych uby³ jeden z tych, którzy nieli wysoko sztandar Bóg i Ojczyzna.
Ojciec Jego, przybywszy przed laty ze
s³onecznej Italii, znalaz³ tu drug¹ ojczyznê
i stan¹³ godnie w szeregach patrycjatu
lwowskiego, a ju¿ w nastêpnym pokoleniu

W styczniu 1998 zmar³a w Krakowie Irena Gerard de Festenburg, artystka malarka (ur. 1915 we Lwowie), wywodz¹ca siê
ze znanej i zas³u¿onej dla Lwowa i Galicji
rodziny. Warto przy okazji przypomnieæ
przynajmniej trzy sylwetki sporód cz³onków tego rodu:
Emil (18001849), dr praw. By³ burmistrzem Drohobycza, potem sekretarzem
Gubernium we Lwowie. W roku 1842 zosta³ burmistrzem Lwowa, dla którego podwignienia wiele zdzia³a³, który powagê
mieszczañstwa podwign¹³, obcuj¹c z mieszczanami po przyjacielsku, odwiedzaj¹c ich
i przyjmuj¹c u siebie, czego od poprzedników jego nigdy nie dowiadczali, [...] ów
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urzêdnik wysokiego stopnia, najszlachetniejszego serca, wysokich nauk i zdolnoci, m¹¿ nad swoj¹ epokê postêpowy i liberalny [...] (Benedykt Gregorowicz, Pamiêtnik, [w:] Pamiêtniki urzêdników galicyjskich,
Kraków 1978). Na skutek prowokacji zosta³
zdjêty ze stanowiska w czasie rozruchów
Wiosny Ludów we Lwowie, w 1848 r.
August (brat Emila), wy¿szy urzêdnik
Gubernium we Lwowie, starosta w Rzeszowie, potem w Stanis³awowie.
Edward (ur. 1843 Lwów, zm. 1914
Lwów), lekarz-akuszer (po³o¿nik). Studia
ukoñczy³ na Uniwersytecie Krakowskim, bo
w tamtym czasie nie by³o we Lwowie fakultetu medycznego. Praktykowa³ we Lwowie
przez lat przesz³o 40. Przez 18 lat by³ prezydentem Izby Lekarskiej we Lwowie,
a w 1903 r. za³o¿y³ pierwsz¹ w ck monarchii Kasê dla chorych lekarzy. By³ ponadto
prezesem Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego i Krajowej Rady Zdrowia. Dziêki tym
wszystkim stanowiskom, dokonanym na
nich pracom i zaletom osobistym by³ jedn¹
z najszanowniejszych postaci wiata lekarskiego w rodzinnym miecie. G³os jego
wa¿y³ na szali w zawi³ych obradach i zwykle by³ decyduj¹cy. (Witold Ziembicki, Polski S³ownik Biograficzny). (Red.)

KORNEL MAKUSZY—SKI

Mija 45 lat od mierci wietnego pisarza i poety, stryjanina z urodzenia i mi³onika Lwowa. Napisa³ mnóstwo znakomitych

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO
HISTORYCZNY
KRAKOWIEC
Po³o¿enie. Miasteczko w pow. jaworowskim,
woj. lwowskim, o 19 km na zach. od Jaworowa
i 18 km na p³n. od Mocisk. Po³o¿ony nad rzeczk¹ Szk³em, na wys. 215 m n.p.m. W latach miêdzywojennych liczy³ ok. 1400 mieszkañców.
Ludnoæ trudni³a siê g³ównie handlem.
Historia. Pierwotnie wchodzi³ w sk³ad dóbr
królewskich i nale¿a³ do starostwa przemyskiego. W 1. po³. XV w. dosta³ siê Fredrom  wedle
jednej wersji  z nadania W³adys³awa Jagie³³y
w r.1423, wedle innej  jako zastaw od Tarnawskich w 1435 r. Status miasta na prawie magdeburskim otrzyma³ Krakowiec w 1425 r. W r.1466
Andrzej (Indrych) Fredro naby³ tamtejsze wójtostwo. Parafia rzym.-kat zosta³a zapewne erygowana równoczenie z za³o¿eniem miasta. Kolejno by³o tam kilka kocio³ów drewnianych, a jeden z nich ufundowa³ w XVI w. Stanis³aw Fredro,
który póniej zamieni³ go na zbór kalwiñski,
a znajduj¹ce siê w nim obrazy kaza³ spaliæ. Katolicy przenieli wtedy swoje nabo¿eñstwa do
kaplicy w pobliskiej Gnojnicy, póniej jednak
wybudowano dla nich nowy koció³.
W posiadaniu Fredrów pozostawa³ Krakowiec
przez ca³y prawie w. XVI, a ostatni w³aciciel z tej
rodziny nosi³ przydomek Krakowiecki. Pod koniec tego wieku w³acicielem zosta³ Aleksander
Ostrogski, który ok. 1590 r. mia³ zbudowaæ w Krakowcu zamek (o dalszych losach tej budowli nic
nie wiadomo). W r.1604 nast¹pi³a rekatolicyzacja Krakowca, a wdowa po A. Ostrogskim na
nowo uposa¿y³a parafiê. W 1721 r. koció³ krakowiecki spali³ siê i przez d³u¿szy czas msze
odprawiane by³y w spichrzu.
Od Ostrogskich dobra krakowieckie przesz³y
do Be³¿eckich, a nastêpnie  przez ma³¿eñstwo
 na okres trzech pokoleñ znalaz³y siê w posiadaniu Cetnerów. Staraniem pierwszego w³aciciela z tej rodziny, Ignacego, odbudowano spalony drewniany koció³, nied³ugo jednak strawiony przez kolejny po¿ar. Wówczas Cetnerowie
wystawili pierwszy murowany koció³, ukoñczony w roku 1724 (istnia³ jeszcze w 1782 r.). W czasie gdy w³acicielem by³ Ignacy Cetner (z ¿on¹
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ksi¹¿ek dla m³odzie¿y i dla dzieci, z niezapomnianym Kozio³kiem Mato³kiem na czele, a tak¿e Bezgrzeszne lata i Umiech Lwowa. Wedle jego powieci nakrêcono ju¿
niezliczone filmy  niedawno ogl¹dalimy
w telewizji Awanturê o Basiê. Kocha³ dzieci
i m³odzie¿, i wszystkich ludzi.
Ojciec Kornela Makuszyñskiego, Edward (182896), pochodzi³ z samborskiego, a jego rodzina utraci³a tam maj¹tek,
kiedy Edward zdezerterowa³ z armii austriackiej i uciek³ do powstania styczniowego. Po kilkuletniej popowstaniowej tu³aczce osiad³ w Stryju, gdzie  bêd¹c (podobno) prawnikiem z wykszta³cenia, lecz bez
mo¿liwoci otrzymania pracy w s¹dzie 
za³o¿y³ biuro pisania podañ. Tam w 1884 r.
urodzi³ siê Kornel Makuszyñski, a ojca straci³, gdy mia³ lat 12 i uczêszcza³ do stryjskiego gimnazjum. Po lekcjach prowadzi³ ojcowskie biuro, by pomóc materialnie mat-

Z TAMTEJ
STRONY
CMENTARZ ORL¥T
PO RAZ KOLEJNY
W poprzednim numerze CL przedstawilimy bilans ubieg³orocznych prac (a czêsto i zmagañ) w sprawie odbudowy Cmentarza Obroñców Lwowa. Dalsze koleje drogi przez mêkê s¹ na ogó³ Czytelnikom znane z krajowych mediów, warto je jednak
nieco uporz¹dkowaæ.
W styczniu odby³o siê które tam z rzêdu spotkanie sekretarza generalnego Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa,
p. Andrzeja Przewonika (towarzyszy³ mu
prezes ZG TMLiKPW p. Andrzej Kamiñski) z ukraiñskimi wy¿szymi urzêdnikami
we Lwowie. Widzielimy potem przygnêbiaj¹cy reporta¿ w telewizji, jednak prawda nie by³a a¿ tak czarna: operator TVP
znalaz³ siê na samym pocz¹tku spotkania,
kiedy tamtejsze jastrzêbie by³y jeszcze pod
wp³ywem swojego okr¹g³ego sto³u (o nim
ni¿ej). Jednak w miarê up³ywu godzin takt
p. Przewonika, a tak¿e mera Lwowa p.
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ce i siostrze. Mo¿e st¹d w³anie ta mi³oæ
do dzieci?
Klasê III gimn. ukoñczy³ Kornel w Stryju, a IV i V w konwikcie jezuickim w Chyrowie, do którego zosta³ wys³any przy finansowej pomocy stryjskiego proboszcza, ks.
Irzykowskiego. Ostatnie lata gimnazjalne
i studia przypad³y na Lwów. To s¹ jednak
czasy i sprawy dobrze znane z Bezgrzesznych lat i doæ bogatej literatury o pisarzu.
W latach miêdzywojennych Makuszyñski mieszka³ i tworzy³ w Warszawie. Po II
wojnie osiad³ w Zakopanem i tam zmar³
w 1953 r. Pochowano go na starym cmentarzu na Pêksowym Brzyzku, a jego mieszkanie w willi Opolanka zosta³o zamienione na muzeum.
Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e drug¹
¿on¹ Kornela Makuszyñskiego by³a Janina
Gluziñska, wywodz¹ca siê ze znanej lwowskiej rodziny lekarskiej.
(Red.)
Kujbidy, doprowadzi³y do pewnych uzgodnieñ.
Strona ukraiñska zgadza siê wiêc na
wszczêcie robót na wiosnê (zreszt¹ zobowi¹zuje j¹ do tego decyzja prezydenta Kuczmy). Ulica, która przeciê³a cmentarz po stronie wschodniej, zostanie czasowo zamkniêta, co umo¿liwi ekshumacjê le¿¹cych pod
ni¹ szcz¹tków ludzkich. Zostan¹ te¿ podjête prace przy katakumbach i ich otoczeniu
(mury oporowe, schody, pomniki) oraz na
polach wokó³ (poni¿ej) nie istniej¹cej kolumnady. Natomiast urzêdnicy ukraiñscy
nadal blokuj¹ odbudowê kolumnady, powrót
kamiennych lwów i przywrócenie niektórych
napisów, m.in. na pomnikach Amerykanów
i Francuzów (!?).
Warto wspomnieæ, ¿e niedawno przebywa³ w Krakowie z ramienia Rady Ochrony Pamiêci WiM dr Janusz Smaza, który
za naszym porednictwem nawi¹za³ kontakt z mieszkaj¹c¹ tu p. arch. Krystyn¹ To³³oczko-Ró¿ysk¹ (wdow¹ po prof. Ró¿yskim, twórcy pomnika lotników amerykañskich), i otrzyma³ od niej sporo ciekawych
i nieznanych mu dot¹d fotografii obu pomników (cilej ich rzebiarskich detali).
Dr Smaza, jako konserwator rzeby, bêdzie wspó³pracowa³ przy odtwarzaniu kamiennych postaci.
Od prof. Andrzeja Koli z Torunia, archeologa kieruj¹cego ekshumacjami, otrzymalimy kilka zdjêæ, z których jedno tu reprodukujemy.

Cmentarz Obroñców Lwowa. Ekshumacja
szcz¹tków S.J. Jastrzêbiec-Mossakowskiego
(grób nr 2201, kwatera XXVIII). Fot. Robert Kola

Zwracamy ponadto uwagê Czytelników
na bardzo dobry, wywa¿ony wywiad, którego na temat Cmentarza Orl¹t udzieli³ Konsul Generalny RP we Lwowie, p. Piotr Konowrocki pani Teresie Pakosz (z Polskiego
Radia-Lwów), opublikowany w Naszym
Dzienniku 34/98.
Na koniec kilka s³ów o wspomnianym
wy¿ej okr¹g³ym stole. Zebra³o siê we Lwowie (daty nie znamy) grono ok. 40 przedstawicieli nauki, spo³ecznych, kulturalnych,
owiatowych organizacji i stowarzyszeñ
Lwowszczyzny, którzy debatowali nad uporz¹dkowaniem polskich mogi³ wojskowych
na Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie.
W wydanym Owiadczeniu roi siê od
stwierdzeñ o polskiej agresji, o walce wyzwoleñczej z okupantem [polskim oczywicie], której ofiar¹ pad³a cywilna ludnoæ
ukraiñska i ¿ydowska [?], o ciemiê¿ycielach
ukraiñskiej ziemi, a potem o pompatycznym
panteonie i o tym, ¿e nie mog¹ byæ odnawiane kolumnada, brama wejciowa od strony Pohulanki, znak pami¹tkowy (pomnik)
rarañczyków, lwy kamienne, g³owy i rzeby z orderem Virtuti Militari na katakumbach, liczne balustrady [balustrady jako
przejaw polskiego imperializmu  przyp.
red.), symbole militarne, pompatyczne rzeby, [...] powinny byæ demontowane odnowione samowolnie wszystkie szowinistyczne polskie napisy [...] typu Obroñca Lwowa, bohaterom poleg³ym w obronie Lwowa i ziem po³udniowo-wschodnich, Orlêta
i napisy na pylonach.
Na koniec okr¹g³y stó³ uwa¿a, ¿e polska strona powinna zabezpieczyæ nale¿ne
odtworzenie ukraiñskich mogi³ wojskowych
na terytorium RP (¿o³nierzy UNR, UGA oraz
UPA).

Ludwik¹ z Potockich), Krakowiec osi¹gn¹³ du¿y
rozg³os dziêki za³o¿onemu przezeñ, parkowi krajobrazowemu z rzadkimi okazami drzew i kwiatów, sprowadzonych z zagranicy. Realizacjê tego
dzie³a powierzy³ Cetner znanemu projektantowi
ogrodów, Franciszkowi Tacher de la Pagerie.
Ignacy Cetner by³ tak¿e fundatorem nowego
kocio³a. Nie wiadomo natomiast, czy pa³ac krakowiecki zosta³ wybudowany przez niego, czy
ju¿ wczeniej.
Po mierci Ignacego dobra krakowieckie
odziedziczy³a jego jedyna córka Anna, zamê¿na
(po raz czwarty) z ks. Karolem Lotaryñskim dElboeuf et Lambesc. Nie mieszka³a ona w Krakowcu, a ca³e wyposa¿enie pa³acu, obrazy
i ksi¹¿ki, porozdawa³a. Natomiast zas³u¿y³a siê
za³o¿eniem szpitalika dla tamtejszych w³ocian.
Po bezpotomnej mierci Anny w 1814 r. dobra
przesz³y na Leona Potockiego, który w 1845 r.
sprzeda³ je Adamowi Lubomirskiemu, a ten
w r.1890 odsprzeda³ ca³y klucz krakowiecki Kazimierzowi £ubieñskiemu. Ostatni¹ w³acicielk¹
by³a do wrzenia 1939 r. jego córka Wiktoria
Franciszkowa Morawska.
Zabytki. Koció³ parafialny pw. w. Jakuba
Aposto³a, fundowany przez Ignacego Cetnera,
zbudowany w l. 178587, neoklasyczny, na prostym salowym rzucie, zamkniêty trójboczn¹ absyd¹, z kolumnowym portykiem na fasadzie frontowej. Po bokach znajdowa³y siê pomieszczenia
zakrystii i skarbca z loggiami dla kolatorów na
piêtrze. Koció³ uwa¿any by³ za rzadki w Galicji
przyk³ad ambitnej neoklasycznej architektury sakralnej. Na pocz¹tku XIX w. zakupiono dla niego
o³tarz g³ówny z kocio³a oo. jezuitów w Przemylu, wykonany w l.177172 przez Stefana Grodzickiego (snycerka), z obrazem wizji w. Ignacego Loyoli. By³o ponadto 6 bocznych o³tarzy,
a w nich m.in. cudowny obraz Matki Boskiej oraz
alegoryczny obraz MB z or³em polskim i klêcz¹cym rycerzem. We wrzeniu 1939 r. wypali³o siê
ca³e wnêtrze kocio³a z wyposa¿eniem.
Pozosta³oci pa³acu z XVIII w. Pierwotnie
sk³ada³ siê on z g³ównego budynku i dwóch parterowych oficyn. G³ówny budynek rozebrano
w 1835 r., a domem mieszkalnym w³acicieli, a¿
do koñca istnienia dworu, sta³a siê jedna z oficyn. Otaczaj¹cy pa³ac 60-morgowy park krajobrazowy dotrwa³ w stanie zaniedbania do II wojny wiatowej.
Stan obecny. W 1958 r. koció³ gruntownie
przebudowano na fabrykê maszyn, która czynna
jest do dzi. Wnêtrze podzielono na kilka kondygnacji, zburzono portyk i sygnaturkê. W zakrystii i skarbcu pomieszczono klatki schodowe, za
absyd¹ dostawiono kot³owniê.
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Warto dodaæ, ¿e jednym z najbardziej
aktywnych uczestników okr¹g³ego sto³u by³
Myros³aw Hni³ko czy Hny³ko, którego nazwisko pamiêtamy (CL 2/97) jako tego, który zaleca³ usuniêcie pomnika Mickiewicza,
by zrobiæ miejsce dla studzienki z figur¹
Matki Boskiej, stoj¹cej nieopodal, na skwerze Wa³ów Hetmañskich (taki pobo¿ny!).
Hny³ko jest autorem koreferatu do Projektu
uporz¹dkowania polskiego wojskowego
cmentarza we Lwowie 19181920, przed³o¿onego przez stronê polsk¹. Trudno tu
powtarzaæ ca³y elaborat, ale ³atwo siê domyliæ, jaki jest jego ton  wszystko na nie.
Nie mo¿emy siê jednak powstrzymaæ od
przytoczenia takiego ustêpu: ...ze wzglêdu
na wspó³czesne miêdzynarodowe stosunki
nawet nietaktem by³oby robienie wyrzutów
Amerykanom i Francuzom z pomoc¹ niezwyk³ych pomników o pope³nieniu niewiadomych politycznych b³êdów przez ich ¿o³nierzy z tych odleg³ych czasów.
Kazimierz Selda
W krakowskim noworocznym Dzienniku Polskim (1/98) doskona³y artyku³ pt. Okaleczone
lwy zamieci³ red. Adam Molenda. Przedstawi³
tam historiê Cmentarza Orl¹t i dzisiejsze perypetie z jego odbudow¹.

Nie stójmy w miejscu
ci¹g dalszy...
Autor nawi¹zuje do tytu³u i treci artyku³u na temat szkolnictwa w Ma³opolsce
Wschodniej, który zamiecilimy w CL4/97,
pt. Nie stójmy w miejscu.
Dopiero rozpad sowieckiego imperium
pozwoli³ oceniæ kompletne spustoszenie
w dziedzinie kultury, jakiego dokona³ komunizm w spo³ecznoci polskiej ¿yj¹cej na
Ukrainie. Zniszczenia widoczne w substancji materialnej próbowano uj¹æ nawet w liczby. Niewymierna ruina pozosta³a w dziedzinie kultury duchowej, a w szczególnoci
w szkolnictwie. Nic dziwnego, gdy¿ ka¿dy
okupant przemierzaj¹cy nasz kraj, w pierwszej kolejnoci likwidowa³ inteligencjê, w tym
nauczycieli. Skutki takiego postêpowania
i w tym przypadku nie kaza³y na siebie d³ugo czekaæ. Wiêkszoæ z 1,5-milionowej rzeszy Polaków zamieszkuj¹cych Ukrainê nie
zna ojczystego jêzyka, historii i kultury swego narodu. Czêæ z nich w przesz³oci,
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z ró¿nych wzglêdów, dobrowolnie, a czêsto
pod przymusem, zmieni³a w dowodach sw¹
przynale¿noæ narodow¹. Na obszarze ca³ej
Ukrainy, tylko we Lwowie, pracowa³y dwie
szko³y polskie. Nieliczne dzia³aj¹ce kocio³y
pe³ni³y funkcjê ostoi katolicyzmu i polskoci.
Obecnie sytuacja zmieni³a siê na lepsze. Coraz wiêcej Polaków powraca do
swych ojczystych korzeni. Po odrodzeniu
kulturalnym, przejawiaj¹cym siê powstawaniem licznych towarzystw i stowarzyszeñ,
przyszed³ czas na odbudowê szkolnictwa
polskiego. W grudniu 1996 roku powo³any
zosta³ Zwi¹zek Nauczycieli Polskich na
Ukrainie. Zwi¹zek, tak oczekiwany i niezbêdny dla koordynacji szkolnictwa polskiego, stan¹³ przed ogromem zadañ i odpowiedzialnoci. Na ka¿dym kroku brak wykwalifikowanych nauczycieli, odpowiednich
podrêczników, pomocy szkolnych i co najwa¿niejsze dowiadczenia.
W zale¿noci od iloci i prê¿noci skupisk polskich niezbêdne s¹ ró¿norakie formy nauczania. Chcia³bym w tym miejscu
podzieliæ siê z Czytelnikami refleksjami
o dowiadczeniach sobotnich szkó³ek jêzyka polskiego. Ta forma nauczania wprowadzona zosta³a w Drohobyczu.
Po wyborach nowego Zarz¹du Drohobyckiego Oddzia³u TKPZL w 1995 roku, ju¿
na pierwszym posiedzeniu zapad³a decyzja o utworzeniu Polskiej Sobotniej Szko³y.
Wybór tego sposobu nauczania uzasadniono tym, ¿e dzieci mieszkaj¹ w Drohobyczu
w ró¿nych dzielnicach oraz wielu okolicznych wioskach. Skorzystalimy te¿ ze wzorca amerykañskiego. Przez d³ugie lata analogiczne szko³y funkcjonuj¹ przy polonijnych
skupiskach na ca³ym wiecie. Dzieci przez
piêæ dni tygodnia ucz¹ siê w szkole pañstwowej, a w sobotê w szkole ojczystej. Tam
siê poznaj¹ i tworz¹ wspólnoty narodowe,
a nade wszystko ucz¹ siê razem ojczystego jêzyka, historii i kultury polskiej.
W pierwszej kolejnoci z³o¿ono do ukraiñskich w³adz owiatowych podanie o rejestracjê szko³y. Do wniosku do³¹czono podania rodziców o przyjêcie dzieci do szko³y. Do pracy zg³osi³o siê te¿ 6 chêtnych
nauczycieli. Praktycznie zaczynalimy od
zera, bez programów nauczania, podrêczników i dowiadczenia. Pani dyrektor Oddzia³u Krakowskiego Wspólnoty Polskiej
dr Krystynie G¹sowskiej zawdziêczamy, ¿e
jeszcze tego samego roku nauczyciele
z Drohobycza mieli mo¿liwoæ dokszta³cenia siê na kursie polonistycznym.

Statut naszej szko³y zosta³ przedstawiony przez Zwi¹zek Ministerstwu Owiaty
Ukrainy jako wzorcowy do rejestracji Sobotnich Szkó³ Polskich na Ukrainie.
Na rejestracjê czekalimy pó³tora roku,
chocia¿ zgodnie z prawem winnimy odpowied otrzymaæ po 30 dniach od z³o¿enia
wniosku. 21 listopada 1996 roku zosta³a
oficjalnie zarejestrowana pierwszy raz po II
wojnie wiatowej polska placówka owiatowa w naszym regionie, piêcioletnia Sobotnia Szko³a Polska. Dziêki ¿yczliwoci dyrektora szko³y nauki jazdy moglimy zajêcia prowadziæ w murach tej szko³y ju¿ od
wrzenia 1995 roku. Z Lublina, z Fundacji
Goniewicza, otrzymalimy niezbêdne podrêczniki do nauki jêzyka polskiego. Oko³o
70 uczniów rozpoczê³o naukê w ojczystej
szkole, któr¹ bezp³atnie prowadzi³o i nadal
prowadzi 6 nauczycieli. W okresie zimy
pomieszczenia by³y nieogrzane. Trudne
warunki nie zrazi³y jednak nauczycieli
i uczniów. Podczas lekcji dzieci siedzia³y
w kurtkach i p³aszczach, a pisa³y nie zdejmuj¹c rêkawiczek. Dziêki ¿yczliwoci Rodaków z Warszawy mamy mo¿liwoæ przygotowywania dzieciom kanapek i herbaty.
Nauczyciele wraz z m³odzie¿¹ organizuj¹
rozmaite odczyty, imprezy i wycieczki, tradycyjny op³atek. W kociele przygotowano
wystawê o Zmartwychwstaniu Pañskim oraz
o w. Wojciechu. Do bardzo udanych zaliczyæ mo¿na spotkanie ze w. Miko³ajem,
na które przyby³y dzieci z Drohobycza i okolicznych wiosek. Ogó³em ponad 300 osób.
Radoæ nie mia³a granic, tak dla dzieci, jak
i dziadków, którzy z rozrzewnieniem wspominali swe dzieciñstwo.
W odleg³ych o 20 km od Drohobycza
Medenicach w roku ubieg³ym zapocz¹tkowano równie¿ naukê jêzyka polskiego.
Dziêki ¿yczliwoci ks. Marka zajêcia odbywaj¹ siê na plebani. Nauczycielka doje¿d¿a z Drohobycza. Dziêki temu w tej
parafii stwarza siê wspólnota rodziców,
dzieci, nauczycieli.
Nadal nasza szko³a nie posiada w³asnego lokalu. Starania o zwrot pustej
ochronki, wybudowanej w 1912 roku ze
sk³adek polskich rodzin, skoñczy³y siê niepowodzeniem. Nadal brakuje nam ksi¹¿ek,
pomocy szkolnych, tablic, filmów video o tematyce edukacyjnej, zeszytów, o³ówków
i d³ugopisów. Pragniemy, by nasze dzieci
by³y m¹dre i roztropne. Marzymy dla nich
o komputerze i regularnych koloniach letnich w Polsce.

Do pozbawionej wi¹tyni grupy wiernych doje¿d¿a obecnie ksi¹dz z Mocisk.
(M.T.)
ROZTOCZE WSCHODNIE
W¹skie pasmo wy¿ynne o charakterze grzbietu, które biegn¹c z p³n.zach. na p³d.wsch. ³¹czy
Wy¿ynê Lubelsk¹ z Podolem, a oddziela Nizinê
Ma³opolsk¹ od Pobu¿a (niziny nadbu¿añskiej).
Przeciêtna szerokoæ pasma zamyka siê w 15
20 km, a jego ca³a d³ugoæ  od Kranika do
Lwowa  wynosi ok. 180 km. R. zachodnie i rodkowe znajduje siê na terenie RP, a reszta  R.
wschodnie  obecnie na terytorium pañstwa
Ukrainy. Najwy¿sze punkty zawieraj¹ siê miêdzy 300 a 400 m n.p.m.  te ostatnie wystêpuj¹
tylko w R. wschodnim, w rejonie Lwowa.
Pod wzglêdem geologicznym R. nie jest jednolite. Jego strukturê tworz¹ ska³y wieku kredowego, a na nich utworzy³y siê wapienie osadowe, zlepieñce i piaskowce, z których pozosta³y
na powierzchni ostañce. L¹dolód skandynawski
pozostawi³ g³azy narzutowe, piaski, gliny morenowe i lessy. Krajobraz R. jest mocno urzebiony: posiada ostre krawêdzie, g³êbokie, d³ugie
doliny, zbocza pociête w¹wozami, jarami i w¹do³ami. Najbardziej urozmaicon¹ rzebê (np.
wzgórza ostañcowe w Grzybowicach k. Lwowa)
i najwiêksze wysokoci ma R. wschodnie. Najwy¿szymi, a zarazem ostatnimi kulminacjami s¹:
Wysoki Zamek (409 m n.p.m) i Czartowska Ska³a (401 m).
Z R. wyp³ywaj¹: Wereszyca na po³udnie,
a Rata i So³okija na pó³noc. Wystêpuj¹ ród³a
mineralne, siarczane: w Szkle (pisa³ o nich w XVI
w. Wojciech Oczko) i Niemirowie. W Woli Dobrostañskiej by³a pobierana znakomita woda
pitna do wodoci¹gów lwowskich.
R. jest czêciowo zalesione, czêciowo pod
uprawami. Po p³n. stronie Lwowa znajdowa³ siê
bór sosnowy (dzi przerzedzony), a w nim utworzy³o siê popularne letnisko podlwowskie  Brzuchowice (zob. CL 3/96), w latach miêdzywojennych doskonale zagospodarowane. Inn¹ atrakcj¹ rekreacyjn¹ w pobli¿u miasta by³ Janów,
z wielkim stawem wród lasów.
W obrêbie R., poza wymienionymi miejscowociami uzdrowiskowo-letniskowymi, le¿y wiele starych miejscowoci (m.in. Potylicz, Magierów), a na obrze¿u znane miasta: Janów, ¯ó³kiew (zob. CL 1/96), Rawa Ruska. Przez te
ostatnie przebiega historyczna droga ze Lwowa
do Warszawy i Lublina (w XX w. szosa i linia
kolejowa. Obecnie przejcie graniczne w Hrebennem).
(A.C.)
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Zdajemy sobie sprawê z faktu, i¿ samotnie
niewiele moglibymy zdzia³aæ. Korzystaj¹c
z okazji, pragnê na tych stronach z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za pomoc i ogrom
serca paniom dr Krystynie G¹sowskiej, Oldze Serwatko, ks. Antoniemu Bednarzowi
z kocio³a w. Jadwigi, o. Dominikowi Bednarczykowi  przeorowi krakowskiego konwentu Bonifratrów, mgr. in¿. arch. Andrzejowi Chlipalskiemu, mgr. Wies³awowi Wentowi  kierownikowi Katedry Wczesnoszkolnej przy Wojewódzkim Orodku Metodycznym w Krakowie, doc. Marianowi Lurskiemu i wielu innym dobrym i ¿yczliwym nam
ludziom.
Adam Ch³opek
Drohobycz

Wydarzenia
n We wrzeniu ub.r. w Kamionce Strumi³owej mia³a miejsce uroczysta koronacja
obrazu Chrystusa Milatyñskiego (cilej
jego kopii, poniewa¿, jak wiemy, orygina³
znajduje siê obecnie w kociele xx. Misjonarzy na Kleparzu w Krakowie  patrz CL
2/96). Koronê na Cudowny Obraz powiêci³
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II w Dukli w czerwcu tamtego roku, a aktu koronacji dokona³
ks. abp Marian Jaworski, dok³adnie w 250.
rocznicê og³oszenia kultu Chrystusa Mi³osiernego z Milatyna. Przypomnijmy, ¿e odnowienie tego kultu odby³o siê przed pó³tora rokiem w Kamionce Strumi³owej, o czym
pisalimy w CL 4/96.
n W padzierniku odby³o siê w Drohobyczu zakoñczenie Konkursu Literackiego
im. Kazimierza Wierzyñskiego. Laureatk¹
III nagrody zosta³a p. Ewa Tajner, a wyró¿nienia otrzymali pp. Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz, W³odzimierz Pop³awski, Krystyna
Angielska i Barbara Zajdel  wszyscy wymienieni ze Lwowa (laureatem I nagrody
zosta³ p. Józef Zerubicki z P³oskirowa, a II
 p. Micha³ Ternawski z Krymu).
n W listopadzie nast¹pi³o we Lwowie zakoñczenie centralnych eliminacji do VI
Konkursu Recytatorskiego Kresy 97.
Recytatorzy reprezentowali dwie grupy wiekowe: do i od 14 lat. W m³odszej grupie dwa
pierwsze miejsca uzyskali Anna Weselska
i Jerzy Waka³a ze Lwowa, a II i III podzieli³y m.in. Anna Kropiwnicka ze wsi Popiele
k. Drohobycza i Gabriela Iwanicka ze Lwo-
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wa. Ze starszej grupy do fina³u w Bia³ymstoku zakwalifikowano m.in. Weronikê Piekarowsk¹, Janusza Magirowskiego, Juliê
Go³banow i Agnieszkê Sosnowsk¹ ze
Lwowa.
n We Lwowie zakoñczy³ swoj¹ misjê dotychczasowy szef Konsulatu Generalnego
RP, p. Tomasz Marek Leoniuk. Nowym
konsulem generalnym zosta³ p. Piotr
Konowrocki, dotychczasowy konsul. Z zawodu jest dziennikarzem, doktorem politologii. Przed przybyciem do Lwowa pracowa³ w wydziale konsularnym Ambasady RP
w Moskwie.
W centrum uwagi konsula Konowrockiego  jak zapewnia  oprócz dzia³alnoci
typowo konsularnej, pozostaje pomoc Polakom na tamtym obszarze, szczególnie
rozwój polskiego szkolnictwa, polskie media  gazeta i radio, oraz Cmentarz Orl¹t.
Piotr Konowrocki ma 35 lat. Jego ¿ona
Julia jest rzecznikiem prasowym lwowskiego Konsulatu Generalnego. Maj¹ dwoje
dzieci.
n Polski konsul handlowy we Lwowie, Jacek Giera³t, zosta³ tam pobity przez m³odocianych bandytów, którzy usi³owali mu
ukraæ s³u¿bowy samochód. Nie potrafili
jednak sforsowaæ autoalarmu.
n W dzieñ Nowego Roku zmar³ we Lwowie w wieku 75 lat Igor Iwanow, muzyk,
kierownik polskiego chóru Lutnia. By³ z pochodzenia Rosjaninem, rodem z Równego.
We Lwowie osiad³ po II wojnie i wszed³
w rodowisko polskie dziêki swej ¿onie, pani
Marii Iwanowej, znakomitej i czêsto w naszym kwartalniku wymienianej polonistce
ze szko³y w. Marii Magdaleny. Pani Marii
oraz córce, pani Zofii (te¿ muzyczce  patrz
CL 4/97) sk³adamy serdeczne wyrazy
wspó³czucia i ¿alu.
n Rada Najwy¿sza Ukrainy cofnê³a dotacjê dla wychodz¹cego w Kijowie polskojêzycznego dwutygodnika Dziennik Kijowski.
By³a to j e d y n a forma dotacji dla mniejszoci polskiej w tym pañstwie. Czasopisma polskie mog¹ siê tam utrzymywaæ tylko dziêki pomocy polskich instytucji, g³ównie Wspólnoty Polskiej i Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie.
Równoczenie rz¹d polski utrzymuje
kilka czasopism, wydawanych przez Ukraiñców w RP. Jest to taka swoista symetria.

n W drugiej po³owie marca odby³o siê we
Lwowie zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej. Nowym prezesem zosta³ p.
Emil Legowicz.
P. Emil Legowicz by³ dot¹d zastêpc¹ redaktora naczelnego Gazety Lwowskiej.
Prezesowi i ca³emu Zarz¹dowi serdeczne
gratulacje oraz ¿yczenia spokojnej a owocnej pracy sk³ada Zarz¹d Oddzia³u TMLiKPW
w Krakowie oraz nasza Redakcja.
n Tak¿e w Drohobyczu nast¹pi³a zmiana
zarz¹du oddzia³u Tow. Kultury Polskiej.
Nowym prezesem zosta³ p. Adam Au¿ecki.
Jest rodowitym drohobyczaninem, z zawodu lekarzem, pracuje w Truskawcu. Panu
Prezesowi i ca³emu nowemu Zarz¹dowi
sk³adamy gratulacje i serdeczne ¿yczenia
pomylnoci i sukcesów.
Przypomnijmy, ¿e dotychczasowym prezesem by³ p. Adam Ch³opek  znakomity
dzia³acz i dzielny cz³owiek. Cz³onkowie
oddzia³u drohobyckiego chcieli go widzieæ
dalej na stanowisku prezesa, na przeszkodzie jednak stan¹³ jego stan zdrowia (niedawno przeby³ ciê¿k¹ chorobê, ale powoli
wraca do formy). Natomiast oczkiem w g³owie Pana Adama jest obecnie Polska Szko³a
Sobotnia w Drohobyczu (pisalimy o niej
w CL 1/97 i 3/97), w której uczy i któr¹
chcia³by przekszta³ciæ w normaln¹ szko³ê
polsk¹. W nastêpnym numerze CL sam
o tym napisze.
n W rodowisku Polaków we Lwowie znany jest p. Ludwik Kobierski, do niedawna
pu³kownik, obecnie ju¿ genera³ armii ukraiñskiej. Gen. Kobierski jest Polakiem, ma
47 lat, urodzi³ siê na Ukrainie w Krzywym
Rogu, ale rodzina wywodzi³a siê z okolic
P³oskirowa. ¯ona genera³a te¿ jest Polk¹
(brali lub kocielny), syn koñczy studia
prawnicze w Lublinie, córka uczy siê
w lwowskiej Szkole nr 10. Dom jest urz¹dzony i prowadzony po polsku. Genera³
interesuje siê prac¹ Towarzystwa Kultury
Polskiej i czêsto udziela mu pomocy.
Informacje powy¿sze zaczerpnêlimy
z rozmowy przeprowadzonej z genera³em
przez redaktorów Gazety Lwowskiej (7/98).
Dowiedzielimy siê tak¿e, ¿e w armii ukraiñskiej jest jeszcze piêciu innych genera³ów z polskim rodowodem.

STRYJ
Po³o¿enie. Miasto powiatowe w wojew. stanis³awowskim, po³o¿one w odleg³oci 75 km od
Lwowa, nad rzek¹ Stryj, na wys. 301 m n.p.m.
Wêze³ kolejowy linii Lwów£awoczne (ZakarpacieWêgry), Stanis³awówSambor oraz trzech
linii lokalnych. W latach miêdzywojennych Stryj
liczy³ 35 tys. mieszkañców, w tym ok. 35% Polaków, 26% Rusinów, 37% ¯ydów i 2% Niemców.

Znaczn¹ czêæ ludnoci stanowili kolejarze i wojsko (stacjonowa³o tu kilka jednostek wojskowych). Niele rozwiniêty by³ przemys³, dzia³a³y
zak³ady budowy i remontu urz¹dzeñ wiertniczych
(Perkinsa), trzy odlewnie metali (w tym Wersteina), warsztaty produkcji i remontu kot³ów i zbiorników, wytwórnia sprzêtu domowego oraz us³ugi
samochodowe (Horodyskiego), szeæ m³ynów
mechanicznych, cztery tartaki, fabryka myd³a i inne. Wychodzi³y trzy czasopisma lokalne, w tym
Dziennik Stryjski. Czynnych by³o kilka klubów
sportowych. Stryj stanowi³ bazê turystyczn¹ dla
Bieszczadów Wschodnich i zachodnich Gorganów (zob. CL 3/97).
Historia. Stryj wchodzi³ w sk³ad królewszczyzn jako starostwo niegrodowe. Wg podania
zal¹¿kiem miasta mia³a byæ pustelnia, wokó³ której powsta³a osada. Najdawniejsza wzmianka
o Stryju pochodzi z r.1396 i dowodzi istnienia ju¿
w tym czasie parafii i kocio³a parafialnego. Data
za³o¿enia miasta nie jest znana. W 1403 r. król
Jagie³³o nada³ je swemu bratu, widrygielle, który jednak nadania nie przyj¹³. Wkrótce potem
miasto musia³o ulec zniszczeniu, skoro w roku
1431 król wyda³ przywilej zezwalaj¹cy walecznemu rycerzowi Zaklice zwanemu inaczej Tar³o

33

POLACY
POLAKOM
BRODY W POTRZEBIE
W CL 4/97 zamiecilimy notatkê o tym,
¿e koció³ parafialny w Brodach nie zosta³
zwrócony tamtejszej spo³ecznoci polskiej,
lecz przeznaczony na katedrê grekokatolick¹ dla nowo utworzonej tam diecezji tego
obrz¹dku. Obecnie zamieszczamy fotografiê z ostatnich tygodni, przedstawiaj¹c¹ ten¿e zabytkowy koció³ z postawionymi na
nim dwiema obcymi kopu³ami. Ten zabieg
budowlany przeprowadzono wbrew protestom Konsulatu Polskiego we Lwowie i tak¿e tamtejszego konserwatora zabytków.
Inicjatorzy i wykonawcy tej akcji nie ukrywali, ¿e jest to... odwet za rozebranie kopu³y na kociele karmelitów w Przemylu.
Komentarz zbyteczny!
Polacy, wyrzuceni ze swojego kocio³a,
od piêciu lat odprawiaj¹ nabo¿eñstwa na
³¹ce pod go³ym niebem  w czasie upa³ów,
deszczów i mrozów. W ubieg³ym roku uzy-

skali zgodê i miejsce na budowê nowego
kocio³a. O tym, czy i kiedy nowy koció³
zostanie zbudowany, zadecyduj¹ zgromadzone rodki pieniê¿ne od ofiarodawców
z Polski. Rodacy na Kresach s¹ wyj¹tkowo
biedni i bez naszej pomocy nie zbuduj¹
sami nawet ma³ej kaplicy. Potrzebna jest
ka¿da ofiarowana z³otówka!
Apelujemy przeto do Czytelników CracoviaLeopolis o datki na ten wa¿ny cel.
Wp³aty prosimy przesy³aæ na konto:
CARITAS Diecezji w Lubaczowie, z dopiskiem: Na budowê kocio³a w Brodach
Bank Depozytowo-Kredytowy O/Lubaczów
Nr 10701496-1397-2221-0100
Wac³aw Fastnacht
Post scriptum redakcji:

W CL 1/97 zamiecilimy na str. 3536
dwa zdjêcia z Brodów: terenu (niedaleko dworca kolejowego), na którym ma powstaæ nowy
koció³, oraz kocio³a przed wystawieniem
kopu³. Zamieszczaj¹c obecnie zdjêcie najnowsze, proponujemy porównanie: mo¿na naocznie stwierdziæ, jak ta XVI-wieczna wi¹tynia
zosta³a zeszpecona tandetnymi nadbudówkami, a w dodatku rozbito polichromowane sklepienie. I to uchodzi bezkarnie, bez rozg³osu.

Do zapamiêtania
n Krakowskie VII Liceum zorganizowa³o
koncert na rzecz lwowskiej Szko³y Nr 10 im
w. Marii Magdaleny. Relacjê z tego wietnego koncertu zamieszczamy w tym numerze, w dziale KulturaNauka.

Koció³ parafialny w Brodach zniekszta³cony
nadbudowanymi kopu³ami. Por. zdjêcie tego
samego kocio³a w CL 1/97, s.36.

n Ju¿ po raz szósty zorganizowano w Krakowie w styczniu kurs przygotowawczy
(wyrównawczy) na studia wy¿sze w RP
dla maturzystów polskich z obszaru pañstwa ukraiñskiego. Udzia³ bra³a m³odzie¿
m.in. ze Lwowa, Stanis³awowa, Drohobycza, Mocisk i Strzelczysk. Kurs organizuje
corocznie krakowski oddzia³ Wspólnoty
Polskiej, a zajêcia prowadz¹ pracownicy
naukowi z UJ i WSP.
n W pierwszej po³owie lutego odby³y siê
w Krakowie warsztaty jêzyka polskiego
dla studentów filologii polskiej z Moskwy
i pañstwa ukraiñskiego. Brali w nich udzia³
m.in. studenci z Instytutów Pedagogicznych
w Drohobyczu i Tarnopolu, a tak¿e w Ostrogu. Tematami wyk³adów by³y jêzyk, historia
Krakowa, teatr i wspó³czesny film polski.
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W Krakowie
i dalej
KONSTYTUCJA
W marcu ub.r. Senat RP obradowa³ nad
sprawami Polaków za granic¹, w szczególnoci na Wschodzie, w tym w pañstwie
ukraiñskim. W debacie wziêli udzia³ prezesi organizacji polskich i polonijnych z ca³ego wiata, a tak¿e prezydent RP na Uchodstwie Ryszard Kaczorowski i prezes Stow.
Wspólnota Polska prof. Andrzej Stelmachowski. Pani senator Alicja Grzekowiak
w ponad godzinnym przemówieniu przedstawi³a problemy Polaków we Lwowie i Ma³opolsce Wschodniej, w tym o szkolnictwie
i nauce jêzyka polskiego, o kocio³ach nie
zwracanych rzymskim katolikom i innych
bolesnych sprawach. Pani Senator wyrazi³a przypuszczenie, ¿e w nowej konstytucji
znajdzie siê odpowiedni zapis, obliguj¹cy
polskie w³adze do czuwania i reagowania
na sprzeczne z miêdzynarodowymi i dwustronnymi uk³adami praktyki innych pañstw
w stosunku do mniejszoci polskich.
Niestety. W tekcie nowej konstytucji
przeczytalimy doæ lakoniczny punkt 2.
w artykule 6.:
Rzeczpospolita Polska udziela pomocy
Polakom zamieszka³ym za granic¹ w zachowaniu ich zwi¹zków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
I tyle. Nasuwaj¹ siê pytania: jaki mo¿e
byæ zakres tych zwi¹zków? Czy nauka ojczystego jêzyka do tego nale¿y? A samoobrona Polaków przed dyskryminacj¹? A co
z innymi dziedzinami ¿ycia, poza kultur¹?
Za to szeroko rozpisano siê (mo¿e s³usznie) o prawach mniejszoci narodowych
w Polsce:
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia
obywatelom polskim nale¿¹cym do mniejszoci narodowych i etnicznych wolnoæ
zachowania i rozwoju [?] w³asnego jêzyka,
zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju w³asnej kultury.
2. Mniejszoci narodowe i etniczne maj¹
prawo do tworzenia w³asnych instytucji
edukacyjnych, kulturalnych i instytucji

ze Szczekarzewic, by na nowo miasto osadzi³
na prawie niemieckim. Król uwolni³ mieszkañców na lat 10 od czynszów i podatków, ustanowi³ targi tygodniowe i dwa roczne. Zezwoli³ tak¿e na u¿ywanie tych samych co we Lwowie miar
i wag. Rycerz Zaklika by³ pierwszym starost¹
stryjskim, po nim przejêli go synowie Jakub i Miko³aj. Król Kazimierz Jagielloñczyk potwierdzi³
w 1460 r. nadania prawa magdeburskiego i podniós³ Stryj do rzêdu niezale¿nych grodów, podleg³ych s¹downictwu wójta, odpowiedzialnego
jedynie przed s¹dem królewskim. Sprzyja³o to
rozwojowi miasta le¿¹cego na szlaku handlowym na Wêgry. Rozkwit³o ono pod rz¹dami kolejnych starostów: Jurszy z Chodorostawu, Andrzeja Ossoliñskiego oraz Paniowskich: Szczêsnego i jego synów  do koñca lat 40. XVI w.
Zapewne za czasów tych ostatnich wybudowany zosta³ zamek. W 1527 r. Zygmunt I zniós³ s¹d
grodzki w Stryju, który na nowo sta³ siê zwyk³¹
królewszczyzn¹. Poci¹gnê³o to za sob¹ powolny
upadek miasta. Dla podratowania go Zygmunt
August w 1549 r. potwierdzi³ przywilej Kazimierza Jagielloñczyka, zwalniaj¹cy Stryj od myt i ce³
targowych.
Po Paniowskich starostwo otrzyma³ Andrzej
Barzy z Odnowa, a nastêpnie hetman Jan Tarnowski, który wzmocni³ zamek sprowadzonymi
ze Lwowa armatami. Po Janie i jego synu Janie
Krzysztofie Tarnowskim (do 1567) starostami byli:
Stanis³aw Starzechowski, Miko³aj Sieniawski,
a od r. 1548 Hieronim Filipowski. W 1588 r. Zygmunt III nada³ starostwo Andrzejowi Têczyñskiemu. Sporz¹dzono wtedy inwentarz zamku,
a z opisu wynika, ¿e by³ on okaza³y: liczy³ 61
pokoi, 3 kuchnie i piekarniê, otacza³y go mury
z 6 basztami i fosa z mostem zwodzonym.
Syn Andrzeja, Gabriel Têczyñski, by³ starost¹ od
1595 r.
Na prze³omie XVI/XVII w. dwukrotne po¿ary
zniszczy³y wiêksz¹ czêæ miasta. By pomóc przy
odbudowie, Zygmunt III uwolni³ poszkodowanych
od podatków na 4 lata. W l. 1620 i 1625 pustoszyli miasto Tatarzy. Starostami byli wtedy Koniecpolscy, Stanis³aw, a po nim Krzysztof  ten
by³ fundatorem pierwszego murowanego kocio³a
parafialnego pw. Narodzenia NP Marii (1624 r.).
W tym czasie by³o w Stryju piêæ cerkwi  Koniecpolski wyjedna³ dla nich u króla Jana Kazimierza w r.1650 przywileje. Otacza³ te¿ opiek¹
ludnoæ ¿ydowsk¹, która pozostawa³a w konflikcie z mieszczanami z powodu przywilejów, nadanych jej przez Stefana Batorego w latach 1576
i 1577. Mieszczanie uzyskali od króla zakaz osiedlania siê ¯ydów w Stryju, jednak dziêki protekcji Koniecpolskiego nie dosz³o do opuszczenia
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Notatki
u W grudniu 97 zmar³a pod Pary¿em w wieku 92 lat Anna Sosnowska, córka wielkiej
pary aktorskiej, Ireny i Ludwika Solskich, urodzona we Lwowie. Solscy, zaanga¿owani do
nowo otwartego Teatru Miejskiego (Wielkiego), osiedli w 1900 r. we Lwowie i tam po piêciu latach przysz³a na wiat ich córka. W tym
samym jednak 1905 r. Solski zosta³ powo³any
na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego
w Krakowie (nak³oni³ go do tego namiestnik
Potocki, w zwi¹zku z kryzysem dyrekcyjnym,
jaki zapanowa³ w krakowskim teatrze. Kontrkandydatem by³ Stanis³aw Wyspiañski). Irena
Solska z ¿alem opuszcza³a Lwów, bo bardzo
to miasto i jego publicznoæ pokocha³a. Solscy chyba wi¹zali swoj¹ przysz³oæ ze Lwowem  z którego nie pochodzili  bo tam na
Cmentarzu £yczakowskim zbudowali sobie nawet grobowiec. Ale spoczê³a w nim jedynie
matka Solskiej, Bronis³awa Powikowa (zm.
1902, co mo¿na dzi wyczytaæ na czarnej marmurowej p³ycie) oraz  wedle relacji Anny Sosnowskiej  ojciec, Mieczys³aw Powik.
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Grobowiec Ludwika i Ireny Sosnowskich-Solskich na Cmentarzu £yczakowskim

s³u¿¹cych ochronie to¿samoci religijnej
oraz uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw
dotycz¹cych ich to¿samoci kulturowej.
Czy nie nale¿a³o tamtego punktu (dla
Polaków za granic¹) rozwin¹æ przynajmniej
tak, jak te dla mniejszoci w Polsce? I koniecznie zobowi¹zaæ siê do przeciwdzia³ania dyskryminacji naszych rodaków, stosowanej w bardziej lub mniej jawnych formach
(nader czêsto s³yszymy i czytamy o tych
praktykach, obserwujemy je). Tak¿e do
ochrony ich fizycznego bytowania (w³¹cznie
z pomoc¹ humanitarn¹ w uzasadnionych
przypadkach). Czy nie maj¹ nas obchodziæ
rodacy, oddzieleni sztucznymi granicami?
Ale popatrzmy na to jeszcze inaczej.
Kraje, cilej ich sfery rz¹dz¹ce i spo³eczeñstwa, kieruj¹ce siê zawsze dobrze pojêtym
interesem pañstwowym (lub wrêcz racj¹
stanu) traktuj¹ w³asne mniejszoci narodowe poza granicami  zw³aszcza te autochtoniczne  wcale nie tylko w kategoriach
narodowej solidarnoci i sentymentu. Upatruj¹ w ich istnieniu, wiadomoci i dobrym
bycie swój wieloraki interes, przede wszystkim ekonomiczny, tak¿e polityczny. Tak to
rozumiej¹ Niemcy i Rosjanie, S³owacy
i Ukraiñcy, a przede wszystkim ¯ydzi. Tylko u nas z tym ciê¿ko. Zapis w konstytucji
wykazuje to dobitnie.
Andrzej Chlipalski

Anna Sosnowska (po mê¿u Malatyñska)
by³a wychowywana przez rozwiedzion¹ póniej matkê (Solski zawar³ kolejne  trzecie ma³¿eñstwo w 1916 r.). Zarówno Irena, jak i Ludwik Solski wielokrotnie  a¿ do II wojny 
wracali do Lwowa na gocinne wystêpy. Oboje w swoich pamiêtnikach powiêcili wiele ciep³ych s³ów temu miastu i panuj¹cej w nim atmosferze.
Ludwik Solski, Wspomnienia (Kraków 1955
56), Irena Solska, Pamiêtnik (Warszawa 1978)
u Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam
Zieliñski wyst¹pi³ do marsza³ka Sejmu o ochronê praw polskich kombatantów mieszkaj¹cych
po wschodniej stronie tzw. linii Curzona
i o ustawowe przyznanie im odszkodowania za
represje NKWD (dosta³ w tej sprawie wiele
listów). Przypomnia³, ¿e S¹d Najwy¿szy w roku
1995 pozbawi³ odszkodowañ ¿o³nierzy AK i innych organizacji walcz¹cych o suwerenn¹
Polskê na Ziemiach Wschodnich, motywuj¹c
to zmian¹ granic i faktem, ¿e s¹ obywatelami
innych pañstw (!). Zakwestionowa³ to orzeczenie Trybuna³ Konstytucyjny, ale sprawa wymaga ustawowego uregulowania.
Przypomnijmy, ¿e o oburzaj¹cym stanowisku S¹du Najwy¿szego pisalimy w CL 2/95
(nazwalimy je hañb¹). Zwrócilimy siê nawet
listownie do jego prezesa, prof. Adama Strzembosza, niestety jego odpowied nas zmrozi³a.
Na szczêcie znaleli siê ludzie, którzy na
sprawê spojrzeli godniej (patrz Hañba zmazana w CL 3/96)  na pewno nale¿y do nich prof.
Adam Zieliñski.
u Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie zosta³ pochowany z honorami wojskowymi major Bronis³aw Tomczyk (Tom Conrad), weteran polskiego lotnictwa, zmar³y w grudniu ub.r.
w Londynie. Przed II wojn¹ pracowa³ w Dyrekcji PKP we Lwowie. Aresztowany przez

NKWD dosta³ siê do ³agru na Syberii. Zwolniony na mocy traktatu Sikorski-Majski, jako
attaché wojskowy Delegatury Rz¹du Polskiego w Semipa³atyñsku organizowa³ pobór do
wojska na terenie ZSRR. Póniej, w Wielkiej
Brytanii, by³ oficerem ³¹cznikowym w dywizjonach 308, 306 i 129 RAF. Po wojnie wyjecha³
do USA, sk¹d skierowano go do Wydzia³u
Wspó³pracy Naukowej z Zagranic¹ w ambasadzie USA w Londynie, awansuj¹c do stanowiska jego kierownika.
u W Londynie zmar³ Marian Kratochwil
(19061997), wietny malarz i rysownik, urodzony w Kosowie na Huculszczynie, w latach
m³odzieñczych zwi¹zany ze Z³oczowem. Szerzej pisalimy o nim z okazji wystawy jego
rysunków w Krakowie przed dwoma laty 
w CL 3/96.
u W styczniu Ojciec w. Jan Pawe³ II og³osi³
listê nowych kardyna³ów. Jednym z nominatów (i jedynym Polakiem) jest abp Adam Koz³owiecki, misjonarz w Afryce od lat powojennych, b. biskup Lusaki w Zambii. Adam
Koz³owiecki urodzi³ siê w rodzinnym maj¹tku
w Hucie Komorowskiej k. Niska (do II wojny
woj. lwowskie). Studia teologiczne ukoñczy³
we Lwowie, wiêcenia kap³añskie otrzyma³
tam¿e w 1937 r. By³ wiêniem Dachau.
u W CL 4/97 informowalimy o ubieg³orocznej podró¿y samorz¹dowców ma³opolskich na
teren pañstwa ukraiñskiego i nawi¹zaniu kontaktów z tamtejszymi samorz¹dami. Pierwszym efektem zapocz¹tkowanej wspó³pracy
by³o zorganizowanie w marcu br. przez Stowarzyszenie Gmin Ma³opolski (kierowane
przez min. Kazimierza Barczyka) w Krakowie
szkolenia dla samorz¹dowców z tamtego pañstwa, w zakresie zagadnieñ organizacji samorz¹dów lokalnych, finansów, owiaty, gospodarki komunalnej. Na szkolenie przyby³o ok.
20 merów, cz³onków zarz¹dów gmin itp. (m.in.
z Mocisk, Gródka Jagielloñskiego, Dublan,
a tak¿e z dalszych okolic). W przysz³oci na
podobne szkolenia maj¹ byæ zapraszani równie¿ Polacy z tamtych terenów, jako naturalni
³¹cznicy miêdzy samorz¹dami po tej i po tamtej stronie granicy.
Uznajemy celowoæ takich imprez i mo¿liwoæ wynikniêcia z nich po¿ytków tak¿e dla
tej strony. Ukraiñscy uczestnicy kursu nie ukrywali zadowolenia z mo¿liwoci nabycia tu wiedzy i dowiadczeñ  teorii i praktyki, w oparciu o realnie tutaj funkcjonuj¹c¹ samorz¹dnoæ. Pobytem w RP i obserwacj¹ ¿ycia byli
zachwyceni. W Krakowie najbardziej podoba³
im siê porz¹dek (!) i... stra¿ miejska.

przez nich miasta. W XVII w. mieli tu ¯ydzi synagogê i dwie bó¿nice.
Ludnoæ Stryja zajmowa³a siê handlem i rzemios³em. Handlowano winem wêgierskim, napitkami miejscowej produkcji (wódk¹, piwem, miodem), sol¹, tkaninami, koñmi. Miasto posiada³o
sk³ady win i sukiennice. Rzemios³o by³o dobrze
rozwiniête: w 1635 r. istnia³o 6 cechów: szewski,
garncarski, krawiecki, kunierski, tkacki i kowalsko-lusarski. Cios rzemios³u stryjskiemu zada³
rok 1648 i nastêpne: wojny kozackie, g³ód i zaraza. Zniszczona zosta³a wiêkszoæ miasta
i przedmiecia (200 domów na 362). W r.1657
za³o¿y³ tu swoj¹ kwaterê Franciszek Rakoczy
i tu przyjmowa³ poselstwo Lwowa.
W latach nastêpnych, za starostwa Jana
Sobieskiego, miasto zaczê³o poma³u podnosiæ
siê z upadku. Powsta³ wtedy klasztor franciszkanów przy istniej¹cym ju¿ w XVI w. kociele
w. Marii Magdaleny. Sobieskiemu uda³o siê zakoñczyæ konflikt miêdzy ludnoci¹ chrzecijañsk¹ i ¿ydowsk¹, w r.1670 zrównano mieszczan
i ¯ydów w prawach i obowi¹zkach. W 1672 r.
podczas napadu Tatarów miasto znowu uleg³o
zniszczeniu przez po¿ar. W r.1696 miasto bardzo ucierpia³o z powodu ogromnego wylewu rzeki, a poszkodowani mieszkañcy odwo³ali siê od
p³acenia podatków i zapo¿yczali siê u okolicznej szlachty, zastawiali grunty i domy. Na prze³omie XVII/XVIII w. miasto nêka³y ci¹g³e przemarsze wojsk, ponawiaj¹ce siê po¿ary i morowa
zaraza. Po mierci Jana III starostwo stryjskie
dosta³a Maria Kazimiera jako uposa¿enie wdowie, a starost¹ by³ wtedy Miko³aj ¯ebrowski. Po
nim nast¹pili Sieniawscy: Andrzej Miko³aj i jego
¿ona El¿bieta. W 1730 r. starost¹ zosta³ Stanis³aw Poniatowski, który w r.1754 zrzek³ siê go
na rzecz swego syna, Stanis³awa Augusta, póniejszego króla. Ten by³ ostatnim starost¹ stryjskim doby przedrozbiorowej.
W I. po³ XVIII w. miasto znów zaczê³o siê
trochê podnosiæ, ale w 1743 r. du¿¹ jego czêæ
zniszczy³ po¿ar. Kolejna klêska po¿aru wydarzy³a siê w 1772 r.  sp³on¹³ wtedy stary koció³
parafialny. Austriacy po zajêciu Stryja zlikwidowali klasztor franciszkanów, zamieniaj¹c budynek na szpital garnizonowy, a koció³ oddaj¹c
na cerkiew. Za czasów austriackich rozebrany
zosta³ zamek, a z materia³u uzyskanego z rozbiórki zbudowano koszary. Po ca³ym za³o¿eniu
zamkowym pozosta³y tylko lady wa³ów. W roku
1824 znowu pali³o siê miasto, lecz najwiêkszy
w historii Stryja po¿ar wybuch³ w 1886 r. i zniszczy³ prawie ca³kowicie zabudowê miejsk¹. Spali³
siê wie¿o odbudowany koció³ parafialny, zbór
ewangelicki, synagoga i bó¿nice. Po po¿arze
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Leszek D³ugosz recytuje Odê

KULTURA
NAUKA
KRAKOWSCY ARTYCI
LWOWSKIEJ SZKOLE
Znane krakowskie VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Z. Na³kowskiej (przy ul. Skarbiñskiego) postanowi³o nawi¹zaæ kontakt
z lwowsk¹ Magdusi¹, czyli Szko³¹ Nr 10
im. w. Marii Magdaleny. Zwi¹zek obu szkó³
zainaugurowano mocnym uderzeniem 
poniek¹d w sensie dos³ownym. W po³owie
stycznia dyrekcja Liceum  dyrektor Wojciech Zagórny przy znakomitej pomocy p.
Barbary Biel  zorganizowa³a koncert pt.
Polskim uczniom we Lwowie, z udzia³em
znakomitych (i honorowych) wykonawców
krakowskich, a wp³ywy przeznaczono na
pomoc lwowskiej szkole.
Trzygodzinny program koncertu by³ niezwykle urozmaicony  znalaz³o siê w nim
dla ka¿dego co mi³ego w najlepszym
rozumieniu tych s³ów. Rozpoczê³y go tañce
maluchów w krakowskich strojach, potem
by³o coraz dojrzalej (miejscami coraz g³oniej), coraz bardziej wzruszaj¹co. Zapiewa³a uczennica VII Liceum Maja Tomaszewska (zadatki na autentyczn¹ piosenkarkê)
oraz ¿ywio³owa i wszechstronna (piosenkarka, poetka, malarka) Paulina Bisztyga z Liceum Technik Plastycznych w Winiczu.
Piêknie deklamowa³a wiersz o Lwowie Danusia Didycz, uczennica lwowskiej Szko³y.
Organizatorom koncertu uda³o siê zaprosiæ kilka prawdziwych gwiazd. Pierwszy
(w kolejnoci) wród s³aw by³ poeta, kompozytor i pieniarz Leszek D³ugosz, który
przekaza³ s³uchaczom dwa dary: zagra³ i zapiewa³ swoje niezwyk³e utwory, ale przedtem odczyta³ w³asny wiersz, mo¿e ju¿ znany z publikacji  czy jednak wszystkim?
ODA DO MOWY KRESOWEJ
Witaj ga³¹zko mowy kresowej
Po d³ugim milczeniu twój zapiew z bliska
s³yszê
Te same pieni i pacierze u naszych korzeni
I groby jednakowo bliskie
Bliniacza witko od wschodniej strony,
witaj mi
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I wybacz
 w pimie nie mog³em ciê przygarn¹æ
Ponad zasieki, ze s³owem pociechy
Przedrzeæ siê przez eter
By³o to mo¿liwe?
 Czas z³y rozdzieli³
Wiem, krêpowano oddech
Transportami w syberyjskie niegi
Wywo¿ono pamiêæ
 Lecz wiem z daleka i nie wszystko 
Dzi na ulicach miasta mego s³yszê
Jak krz¹tasz siê zlêkniona
 Uboga czasem tak kuzynka
Z czemodanem w d³oni
Niemia³o w progi domu wchodzi
Niepewna, jak j¹ po latach przyjm¹
Swoi?... Czy nie swoi?...
 Witam ciê z radoci¹ i ze skruch¹
 Ty nie jak goæ tu, ale domownica
Ty masz tu prawo, jak po us³anej kontuszami
Królewskiej drodze
Na Wawel prosto iæ do siebie
I jak po swoje...
 Z ciebie siê przecie¿ kiedy wywiod³y
Ksiêgi Adama, Testament Juliusza
Ga³¹zko mowy wschodniej
 Zruszczona
 Potargana burz¹
Pomiêdzy tymi sarkofagi
Ty jeste tu jak laur
Najtrudniej doniesiony.
Mocne uderzenie, o którym by³a mowa
na wstêpie, da³ obok Pauliny Bisztygi i jej
muzycznych partnerów, kapitalny zaspó³
Noon: czterej panowie, dzi znani in¿ynierowie i biznesmeni, a niegdysiejsi  w cza-

sach studenckich  muzycy zespo³ów rockowych. Schodz¹c z estrady zawo³ali: kochajcie Lwów  my go te¿ kochamy! Zmianê nastroju da³o trio studentów krakowskiej
Akademii Muzycznej, wykonuj¹c utwór Szostakowicza.
Urozmaiceniem innego gatunku by³a
aukcja albumu Lwów Adama Bujaka, przeprowadzona przez znanego krakowskiego
antykwariusza Andrzeja Starmacha, który
przy entuzjazmie sali, zaczynaj¹c od 1 z³otówki wylicytowa³ ten egzemplarz na 530 z³
(5,3 miliona starych z³). Jeszcze innym przerywnikiem imprezy by³ trzykrotny wystêp
Piotra Piechy, krakowskiego aktora, który
wietnie opanowa³ lwowskie piosenki  gra³
na harmonii i piewa³, a sala mu wtórowa³a.
I mocne zakoñczenie: Anna Sza³apak
przy akompaniamencie samego Zygmunta
Koniecznego zapiewa³a kilka niezwyk³ych
pieni ze swego repertuaru. Ostatni  hymn
Dziêki Ci, Panie, za ten wiat  wywo³a³
owacjê na stoj¹co.
Profesjonalnie, serdecznie, dowcipnie
zapowiada³ Bogus³aw Sobczuk. Nagrodzono go zas³u¿onymi brawami. Na koncercie
by³a obecna dyrektorka Szko³y w. Marii
Magdaleny p. Marta Markunina, która gor¹co podziêkowa³a organizatorom i wykonawcom. Dziêkowa³ te¿ dyrektor VII Liceum, p.
Wojciech Zagórny.
Takiej imprezy dawno nie widzielimy.
Maria Klara Bohomolec
W marcu 98 zmar³ w Krakowie

p.
dr LES£AW CZABANOWSKI
lekarz, b. dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie.
Lwowianin z urodzenia (1931),
cz³onek TMLiKPW.
Jego córce, p. dr Annie Czabanowskiej-Wróbel (autorce piêknego
artyku³u z poprzedniego numeru CL)
oraz ziêciowi, p. dr. Józefowi Wróblowi,
wiceprezesowi Wspólnoty Polskiej
w Krakowie  bardzo serdeczne wyrazy
wspó³czucia sk³ada
Towarzystwo Mi³oników Lwowa
i Kresów P³d.Wsch.
oraz Redakcja CracoviaLeopolis

przyst¹piono do odbudowy miasta, reguluj¹c przy
tej okazji ulice i przestrzegaj¹c krycia domów
ogniotrwa³ymi dachami.
W Styju urodzili siê: pisarz i poeta Kornel
Makuszyñski (18841953); genera³ WP, legionista Józef Kustroñ (18921939); kompozytor-dodekafonista Józef Koffler (18961941); wspó³czesny pisarz amerykañski Louis Begley (Ludwik Begleiter, ur. 1933). Stryjskie gimnazum
ukoñczyli K. Makuszyñski, poeta Kazimierz Wierzyñski, pisarz Stanis³aw Wasylewski, re¿yser
Wilam Horzyca.
Zabytki. Koció³ parafialny pw. Narodzenia
NP Marii, neoromañski, z jedn¹ wie¿¹, wybudowany na prze³omie XIX/XX w., na miejscu spalonego. Wewn¹trz neogotycki o³tarz i ambona
z bia³ego alabastru, rzebione. W g³ównym o³tarzu obraz tronuj¹cej Matki Boskiej, pêdzla krakowskiego malarza Floriana Cynka, s³yn¹cy ³askami i oczekuj¹cy na koronacjê. Z dawnego
kocio³a ocala³ drewniany krucyfiks, otoczony
kultem. Greckokatolicka cerkiew w dzielnicy
£any.
Budynek Soko³a, oddany do u¿ytku w roku
1914. Ozdob¹ jego sali teatralnej by³a wierna
kopia kurtyny Henryka Siemiradzkiego z teatru
krakowskiego.
Pomnik 200 ¿o³nierzy, pochodz¹cych ze Stryja, poleg³ych w 1859 r. pod Solferino i Magent¹,
wzniesiony za czasów austriackich przez oficerów stacjonuj¹cego tu pu³ku.
Czasy obecne. Koció³ parafialny, okupowany w 1945 r. przez grupê tercjarzy franciszkañskich, broni¹cych go przed zamkniêciem, pozosta³ otwarty i wierni mogli siê gromadziæ w nim
na wspóln¹ modlitwê. Ksi¹dz móg³ odprawiaæ
mszê w. raz do roku, na Wielkanoc. Wierni dbali
o utrzymanie kocio³a w dobrym stanie, a osob¹
szczególnie w tym zas³u¿on¹ by³a p. Julia Kapko. Od 1991 r. Stryj ma sta³ego proboszcza 
jest nim ks. kanonik Jan Nikiel. W parafii pracuj¹
ss. józefitki. W r.1996 parafia obchodzi³a 600lecie istnienia i przy tej okazji koció³ zosta³
podniesiony do rangi sanktuarium MB Piastunki
Ludzkich Nadziei. Stary cmentarz miejski zosta³
zniwelowany i zamieniony na plac zabaw dla
dzieci.
W Stryju istnieje oddzia³ Tow. Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. W szkole odbywaj¹ siê
fakultatywne lekcje jêzyka polskiego.
STRZA£KOWICE
Po³o¿enie. Wie w pow. samborskim, wojew.
lwowskim. Po³o¿ona w odleg³oci 6 km od Sambora i 2 km od stacji kolejowej w Waniowicach
(linia SamborSianki), przy ujciu rzeczki D¹-
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Naszym zdaniem
RATOWAÆ
NAJBARDZIEJ ZAGRO¯ONE
Z omawianego obok artyku³u prof.
Brykowskiego o wa¿nej i piêknej dzia³alnoci Orodka do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami
Kraju wynika, ¿e szczególn¹ uwagê
w Ma³opolsce Wschodniej powiêcono
Ko³omyi i Pokuciu. To piêkny i wa¿ny
region, jednak wymieniane obiekty nie
nale¿¹ do najbardziej zdewastowanych.
Powstaj¹ wiêc nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy Orodek wysuwa jakie inicjatywy i starania o ratowanie miertelnie zagro¿onych cennych obiektów, jak
np. (i przede wszystkim) koció³ zamkowy w Brze¿anach, kocio³y w Podhajcach, Zbara¿u, Hodowicy i jeszcze parê
innych (poza Pokuciem, które przecie¿
nie nale¿y do najbardziej zniszczonych
regionów)? Co na to p. prof. Tadeusz
Polak, którego artyku³ O niezbêdnoci
umów miêdzypañstwowych i lokalnych
dla ratowania dziedzictwa kulturalnego
na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej przeczytalimy w tomiku
Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich (Biblioteka Ziem
Wschodnich, Warszawa 1997)? Wygl¹da na to, ¿e nie ustalono dot¹d ¿adnej
hierarchii potrzeb, obracamy siê w sferze abstrakcji. A co z kamienic¹ Bandinellich przy lwowskim Rynku?
2. Rozpoczêto inwentaryzacjê b. piêknego cmentarza w Ko³omyi, a co z najcenniejszym dla naszej kultury Cmentarzem £yczakowskim? Kilka oddzia³ow
TMLiKPW (z inicjatywy krakowskiego) finansuje tam prace, zapobiegaj¹ce ostatecznej destrukcji wielu obiektów, ale
mo¿e w³anie Orodek powinien sprecyzowaæ jaki program i zorganizowaæ
koordynacjê? S¹ tam przecie¿ liczne
grobowce, nagrobki i pomniki wojskowe,
kocielne, ludzi kultury, sztuki, nauki,
dzia³aczy, polityków  i ca³a reszta. Wydawa³oby siê rozs¹dne, by TMLiKPW
zaj¹³ siê w³anie t¹ reszt¹, a dla tych
pierwszych znaleæ instytucjonalnych
sponsorów. Czy próbowano?
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NA RATUNEK POLSKIEMU
DZIEDZICTWU
Mija piêciolecie dzia³alnoci Orodka
do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poz Granicami Kraju, powo³anego przez Wspólnotê Polsk¹ w 1993 r. By³a
to realizacja uchwa³y Zjazdu Polonii wiata, który odby³ siê w Krakowie w sierpniu
1992. Celem Orodka jest z jednej strony
pomoc fachowa (niestety nie finansowa!)
polskim rodowiskom za granic¹  z natury
rzeczy g³ównie na Wschodzie  które otaczaj¹ lub zamierzaj¹ (albo powinny) otoczyæ opiek¹ polskie zabytki architektury,
dzie³a sztuki lub pami¹tki historyczne 
w zakresie ochrony, konserwacji lub odbudowy. Z drugiej strony ma to byæ budzenie
u Polaków zrozumienia wa¿noci (dla nas
wszystkich) narodowych dóbr kultury, potrzeby ich ochrony  przynajmniej w takim
zakresie, w jakim jest to dla nich mo¿liwe.
Dzia³alnoæ Orodka realizuje siê kilkoma torami. Pierwszy to koordynacja na terenie RP miêdzy w³adzami i urzêdami, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami
itd., które zajmuj¹ siê (lub powinny siê zajmowaæ) ochron¹ zabytków i miejsc pamiêci narodowej na Wschodzie. Drugi tor to
organizacja Kursów Mi³oników Zabytków
Ojczystych i Pami¹tek Historycznych 
odby³y siê dwa takie kursy, w latach 1993
i 1994. Kiedy nastêpne  nie wiemy.
Trzeci tor to rozpoznawanie stanu zabytków architektury i ruchomych, malowide³ ciennych itp. W tym celu dokonano
objazdu Wo³ynia (39 miejscowoci) i Pokucia (10 kocio³ów, cmentarze, pomniki, tablice pami¹tkowe), a tak¿e Ziemi Wileñskiej,
Grodzieñskiej i Nowogródzkiej oraz Ukrainy (za Zbruczem).
Czwarty tor to prowadzenie robót konserwatorskich  przy niewielkich w³asnych
mo¿liwociach finansowych  ograniczone
oczywicie do obiektów dostêpnych, tzn.
czynnych kocio³ów. Tu jednak jest i drugi
w¹tek  na zlecenie Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa przeprowadzono
konserwacjê pomników: Ofiar Kosaczowa
w Ko³omyi, Legionistów z II Brygady w Rafaj³owej, A. Mickiewicza w Truskawcu (pisalimy o tym w poprzednim numerze) oraz
nagrobków w Gwodcu i Starym Siole.
Orodek zainicjowa³ przeniesienie zrujnowanego drewnianego kocio³a z Wiszenek do Kowla, co nastêpnie zosta³o zrealizowane (pisalimy o tym w CL 3/97).

Sklepienia w czêci gotyckiego kocio³a w Podhajcach ju¿ runê³y, trzymaj¹ siê jeszcze niektóre ¿ebra

Wreszcie pi¹ty tor to dzia³alnoæ informacyjno-propagandowa (objazdowe wystawy), inwentaryzacyjna (tu m.in. pomoc finansowa dla ekip studenckich z Historii
Sztuki UJ oraz z Architektury Politechniki
Warszawskiej), a tak¿e wydawnicza (w tym
numerze piszemy o pierwszym tomiku 
patrz Nowe ksi¹¿ki).
Powy¿sze informacje zaczerpnêlimy
(w skrócie) z artyku³u prof. Ryszarda Brykowskiego, og³oszonego w Biuletynie Stowarzyszenia Wspólnota Polska 12/97. Nasuwaj¹ siê jednak pytania, które zamieszczamy w rubryce Naszym zdaniem.
(Red.)

Kronika
q G³ówn¹ nagrodê w ubieg³orocznym XXVI
Miêdzynarodowym Konkursie Krasomówczym
na zamku w Golubiu-Dobrzyniu (k. Torunia,
listopad 97) zdoby³a Jadwiga Pañkowska ze
Lwowa. Swój wystêp potraktowa³a jako spacer po starym Lwowie, ilustrowany poezj¹
Mariana Hemara i przeplatany lwowskim ba³akiem. Laureatka opisa³a swoj¹ przygodê
i triumf w Gazecie Lwowskiej 2/98. Serdecznie gratulujemy.
q W Collegium Maius UJ by³a czynna w grudniustyczniu Wystawa pami¹tek akademickich ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego Silva Rerum. By³y to g³ównie
pami¹tki po profesorach, a tak¿e ich lub innych osób zapisy, niekoniecznie zwi¹zane

brówki do Dniestru. W 1880 r. by³o tu 260 gospodarstw oraz 1167 mieszkañców, w tym 1142
Polaków i 25 Rusinów. Ludnoæ z dawna trudni³a siê g³ównie tkactwem.
Historia. Wie za³o¿ona przy koñcu XIV w.,
o czym wiadczy przywilej lokacyjny, wydany
przez Spytka z Melsztyna w 1395 r. Nale¿a³a do
dóbr koronnych ekonomii samborskiej. Danych
historycznych o Strza³kowicach jest niewiele,
wiadomo tylko, ¿e w 1686 r. wójtem by³ tam niejaki Marcin £oziñski, z inwentarza z 1760 r. wynika za, i¿ posesorami wójtostwa byli wówczas
Jan i Konstancja z Bieñkowskich Popielowie.
Data erekcji parafii rzym.-kat. pozostaje nieznana  po raz pierwszy zosta³a wymieniona w aktach biskupstwa przemyskiego w 1494 r. W 1589
r. zosta³a oddana mansjonarzom samborskim.
Pierwotny koció³ parafialny by³ drewniany, lecz
zniszczy³ go napad tatarski w 1624 r. Grekokatolicy ze Strza³kowic nale¿eli do parafii w Waniowicach.
Zabytki. Koció³ parafialny pw. WW. wiêtych, murowany, z w. XVII (konsekrowany 1692),
rozbudowany i odnowiony przez proboszcza ks.
Staszkiewicza w 1830 r. W kociele znajdowa³a
siê stara chrzcielnica, drewniana, rzebiona, i zabytkowy kielich piêknej roboty.
Czasy obecne. Po II wojnie wiatowej koció³ zamieniono na magazyn zbo¿a, a nastêpnie materia³ów budowlanych. W 1989 r. zwrócono go wiernym. Pos³ugê duszpastersk¹ pe³ni¹
doje¿d¿aj¹cy z Sambora ks.ks. zmartwychwstañcy: Andrzej Kurek i Marian Bañski.
W Strza³kowicach ¿yje 36 rodzin polskich.
Miejscowa szko³a prowadzi fakultatywnie naukê
jêzyka polskiego (prowadzi j¹ zamieszka³a tu
Maria Razmus, zwana samborsk¹ Si³aczk¹).
SPROSTOWANIE
Dr Tadeusz Kukiz zwróci³ nam uwagê na kilka rzeczowych b³êdów, jakie zakrad³y siê do kilku hase³ w poprzednich numerach:
CL 2/96  MILATYN: na s. 38 treæ wierszy
1714 od do³u nieprawdziwa. Ma byæ: W pokarmelitañskim kociele w Milatynie Nowym jest
obecnie cerkiew prawos³awna.
CL 2/97  KUKIZÓW: na s. 27, w wierszu 28
od góry ma byæ: Od 1907 r. Zgromadzenie...,
a w wierszu 15 od do³u ma byæ: ...przed I wojn¹...
CL 4/97  PAW£ÓW: na s. 31, w ostatnim
wierszu ma byæ: ...jego prawnuk...
B³êdy powsta³y z naszej winy. Autora i Czytelników bardzo przepraszamy.
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z samym uniwersytetem. Wród mnóstwa ró¿norodnych przedmiotów roi³o siê od leopolitanów.
Ju¿ na samym wstêpie sta³a gablota z tog¹ i biretem doktora h.c. Uniwersytetu w Oksfordzie  dar prof. Ludwika Ehrlicha (1889
1968), ur. w Tarnopolu, znakomitego profesora prawa miêdzynarodowego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a po II wojnie
na UJ. I zaraz kolejna gablota z pami¹tkami
po profesorach Uniwersytetu Krakowskiego:
Macieju Józefie Brodowiczu (17901885), lekarzu rodem z Grzyma³owa; Piotrze Ignacym
£ada-Bieñkowskim (18651925), archeologu
rodem ze Z³oczowa; W³odzimierzu Jerzym Demetrykiewiczu (18591937), archeologu i konserwatorze zabytków, rodem ze Z³oczowa,
a nieco dalej  po Udalryku Heyzmannie
(18351918), profesorze prawa i administracji, rodem z Husiatyna.
Hojnym darczyñc¹ (zapisa³a UJ-owi kosztownoci i dzie³a sztuki) by³a Daniela z Tennerów Gromska (18891973), filozof i filolog klasyczny, ur. we Lwowie. Swoj¹ naukow¹ karierê rozpoczê³a jako asystentka na Uniwersytecie Lwowskim, po II wojnie zosta³a profesorem
UJ. Kolejne pami¹tki po jêzykoznawcach: Tadeuszu Milewskim (190666), rodem z Ko³omyi, i Jerzym Kury³owiczu (18951978), ur.
w Stanis³awowie, profesorze UJK, a po II
wojnie UJ, poliglocie i jednym z najwybitniejszych jêzykoznawców w Europie (przypominamy anegdotê o nim, podan¹ w CL 2/96).
Pokazano pami¹tki z jego doktoratów h.c.
w Pary¿u i Ann Arbor (Michigan, USA). Wreszcie zbiór pami¹tek po Boles³awie Wallek-Walewskim (18851944), ur. we Lwowie pianicie i kompozytorze.
Ogromnie interesuj¹c¹ wystawê przygotowa³a p.dr Anna Piskorz z Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego, a przy tym cz³onkini
krakowskiego oddzia³u TMLiKPW.
q Ukazuje siê nowa edycja map topograficznych Polski, wydawanych przez Zarz¹d Topograficzny Wojska Polskiego. O wczeniejszej
serii pisalimy w CL 2/97; nowe mapy maj¹
dok³adniejsz¹ skalê (1 : 100 000) i inny uk³ad
terytorialny. Sporód ju¿ dostêpnych interesuj¹ nas na razie trzy, zawieraj¹ce tereny poza
medyck¹ granic¹:
 Przemyl (M-34-81/82), w tym skrawek P³askowy¿u Chyrowskiego z wa¿niejszymi miejscowociami: Medyka/Szeginie, Ni¿ankowice,
Mie¿yniec;
 Lwów (M-34-83/84, M-35-73), obejmuje wielki obszar od Mocisk po Lwów (w³¹cznie);
 Sanok (M-34-93/94), zawiera m.in. spory
obszar z Chyrowem, Dobromilem i Nowym
Miastem, siêga po Stary Sambor.
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Na odwrocie map znajdujemy encyklopedyczne informacje geograficzno-historycznokrajoznawcze. Nie mamy zastrze¿eñ do tej
czêci, raczej pochwa³y. Bez zarzutu te¿ wydaje siê strona kartograficzna (choæ nie jestemy fachowcami w tej dziedzinie), atoli istotne uwagi mamy do nazewnictwa.
Nie o to nam chodzi, ¿e miejscowoci na
mapach, wydanych w latach 199597 maj¹
nazwy w brzmieniu rosyjskim, a nie ukraiñskim
 dla nas to w koñcu jeden diabe³ (i s³odka
tajemnica redaktorów). Rzecz idzie natomiast
o stosowane tu i ówdzie  ma³ymi literkami 
nazwy polskie. W³anie: tu i ówdzie. Powstaje
pytanie, dlaczego akurat te, a nie inne? Jak¹
zasadê przyjêto? Otó¿ chyba ¿adn¹. Na przyk³ad: na mapie Lwów pod ruskimi nazwami
Stariawa, Nik³owiczi, dopisano Starzawa, Nik³owice, ale nieopodal Czerniowoje lub Strieleckoje to ju¿ nie wiadomo co. A przecie¿ chodzi o Czerniawê i s³ynne Strzelczyska. Wród
ca³ej grupy starych nazw, zawieraj¹cych rdzeñ
od lachów, wyjaniono tylko Zawiazancy  polskie Laszki Zawi¹zane. Ale pró¿no by szukaæ,
¿e Gostincowo to Laszki Gociñcowe (bo przy
g³ównym gociñcu do Lwowa), ¿e Murowanoje to herburtowskie Laszki Murowane (wspania³y zamek wielkiego rodu, przodków po k¹dzieli Miko³aja Reja), lub ¿e Solanowatka to
Lacko (k. Dobromila). Czy trzeba t³umaczyæ
akurat, ¿e Kulikow to Kulików, a Dawydow to
Dawidów, ale na mapie Sanok nie wyjaniono, ¿e Skielewka to Felsztyn (te¿ Herburtów)?
I tak z dziesi¹tkami innych miejscowoci, traktowanych na chybi³-trafi³, bez sensu.
W konkluzji: je¿eli nie da siê t³umaczyæ
wszystkich nazw (a w³aciwie dlaczego? Przecie¿ redaktorzy dysponuj¹ przedwojennymi
mapami), to logika nakazuje, by wyjaniaæ
przede wszystkim takie, które zosta³y mocno
zniekszta³cone, albo wrêcz zatarte. Pamiêtajmy, ¿e wród miejscowoci zawartych na wymienionych mapach jest mnóstwo wa¿nych dla
historii i kultury polskiej. A skoro sprzedaje siê
te mapy dla potrzeb turystycznych  wypada
to te¿ braæ pod uwagê. Czy o sensown¹ koncepcjê tak trudno?
q Wystawa Architektura Lwowa XIX w., o której pisalimy w CL 1/98, pojecha³a z Krakowa
do Warszawy i tam w lutymmarcu br. by³a
eksponowana na Zamku Królewskim. Z tej
okazji w Gazecie Wyborczej z 20 II Jerzy S.
Majewski (w artykule Lwów Habsburgów) da³
doskona³e wprowadzenie w problematykê nie
tylko architektury Lwowa ubieg³ego wieku. Przy
okazji zaproponowa³ kolejn¹ wystawê  wspania³ej architektury lwowskiego modernizmu
z miêdzywojennego 20-lecia.

Do artyku³u zg³aszamy tylko jedn¹ poprawkê: w³aciciel wielkiej i piêknej kamienicy za
pomnikiem Mickiewicza nazywa³ siê Sprecher
(a nie Speicher).
q Muzeum Okrêgowe w Radomiu sta³o siê
w ca³ej Polsce s³awne dziêki swej niezwyk³ej
dynamice, która siê wyra¿a w coraz to nowych,
zawsze oryginalnych i wa¿nych wystawach.
W ostatnich kilku latach odby³o siê tam m.in.
kilka znakomitych wystaw, na które eksponaty (dawna sztuka, militaria, portrety) sprowadzano ze Lwowa. Na wystawy te niejednokrotnie jecha³y specjalne autokary z g³ównych
miast polskich  tak¿e z Krakowa, bo okazje
by³y niepowtarzalne. Wielka to zas³uga energicznego i pomys³owego dyrektora Janusza
Pulnara, który z koñcem ub.r. otworzy³ now¹
wystawê: Epoka Pana Tadeusza. Warto odnotowaæ, ¿e na pó³tora tysi¹ca eksponatów,
sprowadzonych z 50 muzeów krajowych i zagranicznych (nawet z Pary¿a), a¿ 500 przywieziono specjalnie ze Lwowa  z trzech
tamtejszych muzeów.
q W lutym by³a czynna w krakowskim Klubie
Zau³ek wystawa Z³oczów i okolice w XIX
w., z³o¿ona z reprodukcji litografii ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Krakowie.
q Z krakowsk¹ Galeri¹ Nafta (przy ul. Lubicz) zwi¹zane jest Muzeum Historii Fotografii
Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego,
maj¹ce sw¹ siedzibê w tym samym budynku
(nie myliæ z innym muzeum o tym samym profilu, mieszcz¹cym siê przy ul. Józefitów). W lutym br. by³a tam czynna wystawa autorska
Ludwika Reitera (19281997), in¿yniera-mechanika z zawodu, a fotografika-reporta¿ysty
z zami³owania. Reiter by³ lwowianinem z urodzenia, we Lwowie spêdzi³ dzieciñstwo i m³odzieñcze lata, i tam rozpocz¹³ swoje wêdrówki z aparatem fotograficznym. Od 1943 r. dzia³a³ w lwowskim konspiracyjnym harcerstwie,
kolportowa³ bibu³ê i rozkleja³ niepodleg³ociowe plakaty. W 1946 r. osiad³ w Krakowie (tu
uwaga do treci wystawowej ulotki, z której
korzystamy: Ludwik Reiter nie wróci³ jako repatriant z tysi¹cami lwowian, lecz przyby³ tu
jako wygnaniec. Dziwi nas, ¿e autor ulotki sam
nie dostrzega tej subtelnej ró¿nicy). By³ cz³onkiem krakowskiego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów P³d.-Wsch., czym
siê szczyci³.
Na wystawie znalaz³o siê sporo fotografii
ze Lwowa, z tamtych czasów i z lat powojennych. Warto przypomnieæ, ¿e w Galerii Nafta czêsto goszcz¹ wystawy o tematyce
wschodnioma³opolskiej. Niedawno ogl¹dalimy
3-czêciowy cykl, powiêcony Zag³êbiu Naf-

towemu  pisalimy o tym w naszym kwartalniku.
q Natomiast w Muzeum Historii Fotografii przy
ul. Józefitów w lutym by³a czynna wystawa
autorska znanego fotografika Zbigniewa £agockiego, profesora krakowskiej ASP (Katedra Fotografiki na Wydziale Grafiki). Na wystawie znalelimy nieco m³odzieñczych zdjêæ
ze Lwowa, w którym autor siê urodzi³ (1927)
i dorasta³. Z wykszta³cenia jest architektem.
Kolejn¹ wystaw¹ w tym samym miejscu by³a
ekspozycja prac fotograficznych uczniów Z.
£agockiego.
q W marcu 98 otwarto w Krakowie cztery
nastêpne wystawy, w ca³oci albo w czêci
zwi¹zane ze Lwowem: w Muzeum Historycznym M. Krakowa (w pa³acu Krzysztofory):
Lwów i Kraków w kamerze fotograficznej.
W Muzeum Narodowym (nowy gmach): Malarzy polskich portret w³asny  70 autoportretów, wypo¿yczonych z tzw. Lwowskiej Galerii Obrazów; w tym samym gmachu: Malarstwo Tadeusza Brzozowskiego (ur. we Lwowie, 191887); w Muzeum Etnograficznym:
Sztuka Ormian Polskich.
Wystawy te przybli¿ymy Czytelnikom w nastêpnym numerze.
q Wspólnota Polska i Muzeum Diecezjalne
w Opolu zorganizowa³y w marcu br. wystawê
zdjêæ Stanis³awa Wierzgonia pt. Kocio³y na
Kresach dawnej Rzeczypospolitej, obejmuj¹c¹ ponad 50 kolorowych fotogramów z Ma³opolski Wschodniej, Podola (za Zbruczem)
i Wo³ynia. Ta i poprzednich piêæ (!) wystaw
malarstwa i fotografii to owoc wyprawy entuzjastów z Opola do Polaków za wschodni¹
granic¹.
q M³ody historyk krakowski dr £ukasz Walczy od kilku lat interesuje siê dziejami Lwowa
(ju¿ w CL 2/96 by³a wzmianka na jego temat)
i coraz g³êbiej wchodzi w tê problematykê.
W marcu wyg³osi³  na posiedzeniu naukowym Komisji Urbanistyki i Architektury krakowskiego oddzia³u PAN  referat pt. Pocz¹tki
Lwowa w wietle najnowszych badañ. Dr
Walczy obieca³ napisaæ dla nas artyku³ na ten
temat, dzi mo¿emy jedynie zapewniæ Czytelników, ¿e obrany przezeñ kierunek poszukiwañ i ich efekty bardzo nas satysfakcjonuj¹.

Panu dr. £ukaszowi Walczemu bardzo
serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu mierci Matki sk³ada Redakcja CracoviaLeopolis
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Ksi¹¿ki
czasopisma
& Rok 1996 wcale siê jeszcze w naszej rubryce nie zakoñczy³. Ostatnio dotar³a do nas
ksi¹¿eczka niewielka, ale wa¿na dla dokumentowania polskiej kultury na ziemiach za medyck¹ granic¹. Inskrypcje historyczne fary
w Drohobyczu zinwentaryzowali i opisali Tadeusz M. Trajdos, Anna Brzóstkowska i Adam
Kulewski (Kraków 1996). Zajêcie siê przez
autorów tym w³anie obiektem by³o niezwykle
uzasadnione: drohobycka fara jest po katedrze lwowskiej najwa¿niejszym gotyckim kocio³em w Ma³opolsce Wschodniej, niezbyt bogatej w wi¹tynie o redniowiecznym rodowodzie (bo doæ liczne kocio³y w stylu gotyckim
 nie myliæ z neogotyckimi z XIX w.  powstawa³y na tych ziemiach jeszcze w wiekach XVI
i XVII, gdy równolegle panowa³ tam ju¿ renesans i barok). Budowê drohobyckiej wi¹tyni
rozpoczêto na prze³omie XIV/XV w. i przez
wiele wieków wzbogacano jej strukturê, wystrój i wyposa¿enie. St¹d naros³o tam wiele
napisów po polsku i po ³acinie, wyrytych i namalowanych  dokumentów historii, wydarzeñ
i ludzi. Uwagê zwracaj¹ przede wszystkim
olbrzymie barokowe tablice z drewna z koñca
XVIII w., ale s¹ oczywicie napisy starsze,
renesansowe, i nowsze, XIX-wieczne, a nawet
z XX wieku.
Wszystko to zosta³o odczytane, przet³umaczone, naukowo opracowane i sfotografowane.
& Przechodzimy do roku 1997. O ogromnym
zainteresowaniu tematyk¹ Ziem Wschodnich
 Wilna i Wileñszczyzny, Lwowa i Ma³opolski
Wschodniej  wiadcz¹ liczne, kosztowne
przecie¿, ale coraz bardziej poszukiwane albumy fotograficzne. W poprzednim numerze
pisalimy o trzech wspania³ych albumach
lwowskich, wydanych w ci¹gu ubieg³ego roku
(1997), a dzi z przyjemnoci¹ zwracamy uwagê na album pt. Zamki na Kresach, autorstwa
Tadeusza Polaka  aktualnie Pe³nomocnika
Rz¹du ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹ i wiceministra Kultury i Sztuki.
Album obejmuje 75 polskich zamków (z jednym wyj¹tkiem: Chocim nigdy nie by³ zamkiem polskim), po³o¿onych na terenie dzisiejszych pañstw: litewskiego, bia³oruskiego
i ukraiñskiego. Ka¿dy obiekt jest udokumentowany 14 zdjêciami (³¹cznie jest tam 259
fotografii), planem oraz opisem historycznym
i sytuacyjno-architektonicznym.
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Kru¿ganki zrujnowanego zamku w Pomorzanach. Wg. T. Polaka Zamki na Kresach.
Najwiêksza liczba obiektów, bo ponad
po³owa, pochodzi oczywicie z Ma³opolski
Wschodniej: 38. Reszta rozk³ada siê na ziemie Wileñsk¹, Nowogródzk¹ i Grodzieñsk¹,
Wo³yñ oraz Ukrainê.
Warto ten album nabyæ, bo dotyczy miejsc
bliskich sercu. Ale i dlatego, by zobaczyæ bezmiar barbarzyñstwa: co zrobiono z kwitn¹cymi przed II wojn¹ zamkami w Podhorcach,
Brze¿anach, Pomorzanach...

& Zabytki kultury polskiej poza granicami
kraju to nowa seria, której wydawnictwo podejmuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska
 Orodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego poza Granicami Kraju. Redaktorem naukowym jest prof. dr Ryszard Brykowski, a jej zeszyt 1. to ¯ó³kiew i jej Kolegiata,
napisany przez dra Jerzego T. Petrusa, znakomitego znawcê ¯ó³kwi, jej historii oraz jej
zabytków kultury i sztuki. A nawet wiêcej: mi³onik i poniek¹d dobrodziej tego grodu  to
on, dr Petrus jako krakowski radny, wystara³
siê o niema³e sumy w krakowskim Magistracie na pokrycie dachu Kolegiaty i konserwacjê krypty ¯ó³kiewskich.
Ksi¹¿eczka ma charakter popularny i powinna trafiæ do szerokiego grona mi³oników
polskiej historii, polskich Ziem Wschodnich
i polskiej sztuki. Jej naukowym zapleczem jest
napisana przez tego¿ autora monografia kocio³ów i klasztorów ¯ó³kwi, wydana jako tom
2. Materia³ów do dziejów sztuki sakralnej (wyd.
Miêdzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
1994). O serii tej pisalimy w CL 4/96 i 2/97.
& Jeszcze nigdy nie omawialimy w tej rubryce ksi¹¿ki o tematyce muzycznej. Nadarza
siê wiêc okazja: bardzo aktywna wydawniczo

rzeszowska Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
rozpoczê³a now¹ seriê, zatytu³owan¹: Musica
Galiciana. Niedawno dotar³ do nas tom I (Rzeszów 1995) pod redakcj¹ prof. dra Leszka
Mazepy, a powiêcony kulturze muzycznej
Galicji  jako pok³osie sesji naukowej, jaka
mia³a miejsce w Rzeszowie dok³adnie przed
trzema laty (IV 95).
W tomie zamieszczono 16 referatów. Dla
nas najbardziej interesuj¹ce s¹ dwa teksty samego prof. Mazepy: o ¿yciu muzycznym Lwowa XIIIXVII w. i o szkolnictwie muzycznym
we Lwowie w czasach zaboru austriackiego.
Dalej czytamy relacjê o obecnych lwowskich
zbiorach muzycznych (niezwykle zasobnych,
lecz w ba³aganie), o ludowych instrumentach
muzycznych, omawianych na ³amach lwowskiego pisma Lud (niedawno pisa³a o tym
pimie prof. J. Klimaszewska w naszym kwartalniku). Na sesji mówiono te¿ o muzykach i ich
twórczoci: o Pieniach ludu galicyjskiego Wac³awa z Oleska (Zaleskiego) i Karola Lipiñskiego, o kontaktach J. Paderewskiego z lwowskim
kompozytorem Stanis³awem Niewiadomskim
(ten temat porusza³ Ukrainiec ze Lwowa),
a wreszcie o dzia³alnoci innego lwowskiego
kompozytora, Adama So³tysa, mówi³a jego
córka.
Wypada na koniec wyjaniæ, ¿e prof. Leszek Mazepa, muzykolog dzia³aj¹cy do niedawna wy³¹cznie we Lwowie, obecnie wyk³ada te¿ w Rzeszowie (podobnie jak p. Maria
So³tys dzieli swój czas miêdzy Lwów i Warszawê). Trzeba te¿ przypomnieæ, ¿e p. L.
Mazepa by³ we Lwowie za³o¿ycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej.

Wertuj¹c wydawnictwa
ð W numerze 47/97 Naszej Polski (War-

szawa) Boles³aw Dobrzyñski opisa³ Przeklêty los Kresowiaka, wytykaj¹c AWS-owi, i¿
w swoim programie wyborczym nie wspomina³, ¿e jest w Polsce czêæ spo³eczeñstwa,
w stosunku do którego pañstwo polskie ma
zagwarantowane prawem zobowi¹zania. AWS
nie stawia sprawy zabu¿añskiej jako tematu
do pilotowania i rozwi¹zania w przysz³ym
Sejmie. A przecie¿ ludzie z tamtych stron od
przesz³o ju¿ piêædziesiêciu lat czekaj¹ na rekompensaty za mienie pozostawione poza
obecnymi granicami pañstwa. Autor artyku³u
przypomina: Historia Polski wskazuje, ¿e to
g³ównie z tych ziem od wieków wywodzili siê
wybitni przywódcy narodu. Dla w³adców komunistycznych by³o wiadome, ¿e ta spo³ecznoæ ma w sobie siln¹ patriotyczn¹ tkankê.
Dlatego zosta³a opracowana na nich specjal-

na nagonka i organizacyjne rozwi¹zania zamykania im ust.

ð W numerach 2123 oraz 2426 Czasopi-

sma Technicznego (pisalimy o tym miesiêczniku w CL 2 i 3/97) jego naczelny redaktor prof.
B. Kopyciñski w swoim cyklu Lwowskie biografie przedstawia ¿yciorysy czterech kolejnych wybitnych profesorów Politechniki Lwowskiej:
W£ODZIMIERZ TRZYWDAR BURZYÑSKI (1900 Przemyl  1970 Gliwice). Ukoñczy³ PL, w 1934 r. zosta³ jej profesorem, kierownikiem Katedry Mechaniki Teoretycznej, od
1938 by³ dziekanem Wydzia³u Mechanicznego. Po wojnie w Gliwicach na Politechnice
l¹skiej, by³ tam rektorem. Jako student by³
obroñc¹ Lwowa w l. 191820. W r. 1944 aresztowany i maltretowany przez NKWD.
KAZIMIERZ BARTEL (1882 Stryj  1941
Lwów). Po ukoñczeniu Szko³y Przemys³owej
we Lwowie by³ mistrzem lusarskim. Ukoñczy³ PL. Tam¿e od 1912 jako profesor i kierownik Katedry Geometrii Wykrelnej. Napisa³ podstawowe podrêczniki w tej dziedzinie.
W 1918 r. obroñca Lwowa. W l. 1920. by³ pos³em, ministrem, a 192630 premierem. Zamordowany przez Niemców 26 lipca 1941.
W£ODZIMIERZ STO¯EK (1883 Mosty
Wielkie, pow. ¯ó³kiew  1941 Lwów), profesor
matematyki na PL. Studiowa³ na UJ w Krakowie i w Getyndze. Po I wojnie pracowa³ na
krakowskiej Akademii Górniczej, a w 1921 r.
obj¹³ kierownictwo Katedry Matematyki na Wydziale Ogólnym, potem na Wydz. Komunikacyjnym i Wydz. Budownictwa L¹dowego i Wodnego. By³ specjalist¹ w dziedzinie teorii potencja³u i funkcji zmiennej zespolonej. Nale¿a³ do
inicjatorów utworzenia opieki zdrowotnej dla
lwowskich studentów. Na pocz¹tku okupacji
niemieckiej 4 lipca 1941 r. rozstrzelany na
Wulce wraz z innymi profesorami lwowskimi
i swoimi dwoma synami.
ANTONI £OMNICKI (1881 Lwów  1941
Lwów), profesor matematyki na PL, jeden
z czo³owych cz³onków Lwowskiej Szko³y Matematycznej. Studia ukoñczy³ we Lwowie.
W 1919 r. zosta³ profesorem na Wydziale
Mechanicznym PL. Jako jeden z pierwszych
w skali wiatowej opracowa³ podstawy rachunku prawdopodobieñstwa w oparciu o teoriê
mnogoci i teorii miary. W lipcu 1941 r. rozstrzelany na Wulce.

ð Towarzystwo Przyjació³ Polskiego Uniwer-

sytetu na Obczynie (PUNO) wydaje kwartalnik pn. Universitas (LondynZurych). Jego
redaktorem jest profesor Andrzej ¯aki, doskonale znany w Krakowie archeolog, który
od dwudziestu kilku lat mieszka w Szwajcarii.
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W kwartalniku wiele o sprawach wschodnioma³opolskich. Np. w nrze 64/65 z 1966 r.
znajdujemy: prof. Jana Ostrowskiego: Inwentaryzacja, badania i ochrona zabytków kultury
polskiej na dawnych Kresach Wschodnich, dra
Tadeusza Kukiza: Pomnik genera³a Dwernickiego na cmenarzu w £opatynie, prof. Andrzeja ¯akiego: Osobliwy zabytek w kociele
w Przemylanach: «pami¹tka» wizyty z zawiatów, Ireny Lachman: Kazimierz Twardowski
(18661938). W stulecie pierwszego wyk³adu,
a Nina Taylor omawia listy Tymona Terleckiego z lat wojny o teatrze. T. Terlecki to przedwojenny lwowski krytyk literacki i teatrolog. Jak
na jeden numer to niema³o.
Pan profesor ¯aki obieca³ napisaæ tak¿e
do naszego kwartalnika. Liczymy na to, Panie
Profesorze!

ð Przypadkiem wpad³ mi w rêce nr 4 (1977)

miesiêcznika powiêconego obrotowi dzie³
sztuki pt. Gazeta Antykwaryczna (wydaje antykwariat Nautilus w Krakowie). Pismo ³adnie wydane, sporo ilustracji  g³ównie obrazów, rzeb, mebli, broni, ceramiki, a nawet
starych radioodbiorników  do kupienia aktualnie w antykwariatach. Nie ten atoli aspekt
mnie zainteresowa³ najbardziej, lecz  mnogoæ leopolitanów w tym numerze.
Ju¿ na pierwszej stronie, w zawiadomieniu o aukcji w warszawskiej Art Gallery Panorama, spotykamy nazwiska wybitnych malarzy o lwowskim rodowodzie: Batowskiego,
Fa³ata, Rosena, Sichulskiego, a tak¿e reprodukcjê jednego z oferowanych obrazów: Rosena Walka Rosjan z Turkami.
Dalej obszerny artyku³ Jerzego Zieliñskiego o serii widokówek fotograficznych dworku
w ¯arnowcu (9 km od Krosna, przed wojn¹
woj. lwowskie), ze scenami przybycia doñ Marii
Konopnickiej. Przypomnijmy, ¿e dworek ten 
dzi muzeum poetki  otrzyma³a ona w darze
od narodu, a jego zakup zosta³ dokonany przez
Komitet Jubileuszu Marii Konopnickiej, zawi¹zany we Lwowie. Przewodnicz¹c¹ komitetu
by³a lwowianka, Stefania Wechslerowa.
Prof. Zdzis³aw ¯ygulski jun. w artykule Kolekcjonerzy w Stowarzyszeniu Mi³oników
Dawnej Broni i Barwy przedstawia ¿yciorysy
kilku wybitnych cz³onków tej organizacji. Wród
nich Feliks ciba³³o, nie¿yj¹cy ju¿ lwowianin,
który swoj¹ znakomit¹ kolekcjê militariów przewióz³ po II wojnie ze Lwowa do Krakowa, i tu
zosta³ kustoszem wawelskiej zbrojowni. Niektóre obiekty z jego zbiorów wzbogaci³y Wawel i Muzeum Narodowe w Krakowie oraz
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
W kolejnym artykule ten sam autor omawia wystawê S³awne bitwy orê¿a polskiego
w krakowskim Muzeum Narodowym, której by³
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twórc¹, a któr¹ przedstawilimy w CL 1/97.
Przypomnijmy, ¿e prof. ¯ygulski to rodowity
lwowianin (jego artyku³ o T. Mañkowskim drukowalimy w CL 1/96).
Wreszcie, w kalendarzu aukcji zauwa¿ylimy, ¿e w jednym z krakowskich antykwariatów wystawiono pierwsze wydanie Biblii Leopolity z r.1561, a cena wywo³awcza wynios³a
23 000 z³ (230 milionów starych z³)!

ð Z koñcem stycznia zacz¹³ wychodziæ Nasz

Dziennik, wydawany w Warszawie przez toruñskie Radio Maryja. Pierwsze numery robi¹
dobre wra¿enie: jest to normalna gazeta dla
ka¿dego, o szerokim zakresie tematyki, bynajmniej nie zawê¿onym do problematyki religijnej i kocielnej, choæ artyku³y s¹ oczywicie pisane z pozycji chrzecijañskich, narodowych i prawicowych (bez nachalnoci). Redaktorem naczelnym jest Artur Górski.
Ju¿ w pierwszych numerach znalaz³y siê
ju¿ leopolitana: w nrze 1. curriculum vitae W³adys³awa Be³zy, w nrze 3. du¿y artyku³ o lwowskim Cmentarzu Orl¹t (Groby, ludzie i... czas)
oraz omówienie monumentalnego dzie³a Romana Aftanazego o rezydencjach na Ziemiach
Wschodnich. Mamy nadziejê, ¿e z czasem 
w miarê krzepniêcia pisma  problematyka
kresowa przybierze kszta³t dodatku (cotygodniowego?), bo w sumie materia³ów wschodnich jest tam sporo.

ð Krakowski Dziennik Polski opublikowa³ ar-

tyku³ Osiemnasta Olimpiada  rzecz o najstarszym obecnie olimpijczyku polskim  Kazimierzu Soko³owskim (ur. 1908), lwowskim hokeicie, dwukrotnym olimpijczyku z lat 1932 i 1936,
zamieszka³ym obecnie w Tarnowie. Wspomnienia Soko³owskiego, zapisane przez Jana
Ota³êgê, to kawa³ historii lwowskiego hokeja
i klubów sportowych.

ð O Kurierze PKP pisalimy ju¿ w jednym

z poprzednich numerów. W styczniu tego roku
w wagonach ekspresów relacji KrakówWarszawa znajdujemy nr 28 (XII 1997), a w nim
artyku³ o odbudowie i rozwoju kolei polskich
w l. 191828, zilustrowany dwoma (z trzech!)
zdjêciami wspania³ych kamiennych wiaduktów
kolejowych na Prucie: w Jaremczu i Worochcie. To dobrze, ¿e je pokazano, bo wspó³czesne pokolenie Polaków nie ma ju¿ pojêcia, co
to Jaremcze, Worochta czy Prut. Ale z uwag¹: wiadukty te powsta³y o wiele wczeniej,
bo w latach 90. XIX w., a budowali je polscy
in¿ynierowie. Co podkrelamy, bo czêsto s³yszy siê, ¿e to, co pochodzi z czasów zaboru 
jest austriackie. Nieprawda, wszystko (albo
prawie wszystko), co powsta³o w Galicji, czyli
Ma³opolsce od lat 1860., stworzyli Polacy.

Nadszed³ ciekawy i niezwykle wzruszaj¹cy list ze Strza³kowic pod Samborem:
Podnie rêkê, Bo¿e Dzieciê, i b³ogos³aw ludziom wielkiego i dobrego serca.
Moc najserdeczniejszych ¿yczeñ w tym
nowym roku dla ca³ej Redakcji le z Sambora Maria Detyna z synem.
Jestemy bardzo wdziêczni Pani dyrektor Wspólnoty Polskiej Krystynie G¹sowskiej za zorganizowanie i sfinansowanie
leczenia oraz turnusu rehabilitacyjnego dla
Rysia. Od roku 1995 Rysio jest pod wspania³¹ opiek¹ Pani doktor Moniki Gasiñskiej
z Instytutu Pediatrii w Krakowie. Po kilku
zabiegach i ci¹g³ej rehabilitacji stan zdrowia syna jest coraz lepszy. Wielk¹ radoci¹
by³ widok syna, który jecha³ na rowerku (rehabilitacyjnym) samodzielnie.
Mi³ym i sympatycznym wydarzeniem
w roku ubieg³ym dla mnie i dla syna by³
wyjazd do Muszyny na turnus hipoterapeutyczny. Uczestniczy³o w nim 20 dzieci o ró¿nych typach schorzeñ, wraz z opiekunami.
Dla dzieci to z pewnoci¹ nie tylko czas
intesywnej pracy, ale i atrakcja. Dla rodziców zmêczonych codziennoci¹  tak¿e
odmiana i wypoczynek, choæ czasem bardzo aktywny. A wszystko to w wakacyjnej
atmosferze i otoczeniu piêknego pejza¿u.
Zajêcia z hipoterapii zaczyna³y siê o godz.
9.30. Oprócz zajêæ, prowadzonych przez
terapeutów  na koniach, które by³y osi¹
programu ca³ego turnusu, ka¿de dziecko
mia³o tak¿e indywidualne æwiczenia rehabilitacyjne. Po obiedzie odbywa³y siê zajêcia pedagogiczne. Pomiêdzy zajêciami
zawsze znalaz³a siê chwila na spacer, aby
odwiedziæ konie w stajni, pog³askaæ je i podaæ garæ siana. Zarówno dzieci, jak i doroli mieli swoich ulubieñców.
Oprócz zajêæ typowo rehabilitacyjnych
organizowane by³y imprezy rekreacyjne:
pasowanie na koniarza, ogniska z pieczeniem kie³basek, festiwal twórczoci, dyskoteka dla dzieci i olimpiada sportowa. Nale¿y podkreliæ, ¿e i dzieci i doroli bawili siê
wspaniale.

Autorka listu z synem Rysiem

Listy do redakcji

Tak wiêc ten turnus sta³ siê wspóln¹
przygod¹ wszystkich. Byæ mo¿e  to jedna
z tych okazji, gdy terapia przestaje byæ sytuacj¹ sztuczn¹.
Z ca³ego serca w imieniu w³asnym i swego syna kierujê specjalne podziêkowania
Pani dyrektor Krystynie G¹sowskiej oraz
Pañstwu Romie i Zdzis³awowi Machowskim
za przyjêcie mnie i Rysia pod swój dach,
za okazanie serca, czu³oci i cierpliwoci.
Wszyscy Wy macie bardzo wielkie serca
i dziêkujê Wam za to.
Szczêæ Bo¿e ludziom dobrej woli.
Maria Detyna
Strza³kowice k. Sambora
woj. Lwów
Z Wroc³awia otrzymalimy list od pani
Janiny Oparowskiej. Pani Janina jest emerytowan¹ nauczycielk¹-polonistk¹, a pochodzi z Nawarii k. Lwowa. Mi³oæ do ziemi
ojczystej i rodzinnej miejscowoci poch³ania j¹ niemal bez reszty. Dzia³a w Komitecie Pomocy w Odbudowie Kocio³a w Nawarii, corocznie odwiedza tê miejscowoæ
i napisa³a na ten temat ksi¹¿kê: W cieniu
nawaryjskiej wi¹tyni  nasze pielgrzymowanie do Nawarii k. Lwowa (Wroc³aw 1997).
Pani Janina pisze tak¿e wiersze  ich
treci¹ jest niezmiennie Nawaria. Zamiecimy kiedy ich wybór  kiedy, bo mamy
ca³¹ kolejkê wierszy. A dzi próbka:
MOJE ODWIEDZINY  MOJE POWROTY
Witam ciê moja ziemio rodzinna
znowu przybywam w odwiedziny 
czekasz na mnie  jak zawsze gocinna 
bo ja znowu wracam do swojej krainy.
Witam ciê w drzewach i krzewach
co tutaj tak bujnie rosn¹ 
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witam w s³oñcu i w chmurach 
i pozdrawiam sercem radosnym.
Niech mi ptak tu têsknie zapiewa 
niech deszcz orzewiaj¹cy porosi 
niech miê wiatr kresowy owiewa 
i woñ traw i zbó¿ z ³¹k i pól przynosi.
Po dró¿kach i cie¿kach pochodzê
pod grusz¹  co pamiêta  usi¹dê
wspomnieniami moje serce odm³odzê
ale p³akaæ  za tym czego nie ma  ju¿ nie bêdê.
Raz jeszcze popatrzê na wzgórza
co kiedy dolinê otacza³y 
nie widaæ na nich pól pe³nych zbo¿a 
które ziemi¹ i chlebem pachnia³y.
Spogl¹dam teraz na pagórki 
które w rozlan¹ wodê siê wtapiaj¹ 

a rosn¹ce na nich wysokie wierki
swe cienie w jej toni odbijaj¹.
Posiedzê nad t¹ wod¹ w ciszy 
mo¿e mg³ê nad zatopion¹ dolin¹ zobaczê
mo¿e g³osy z tamtych czasów us³yszê 
pos³ucham  mo¿e ¿aby znów zarechocz¹.
Pochylê siê nad tafl¹ wody 
Poszukam w niej swoje odbicie 
bo mo¿e w jej lustrzanej g³êbi
zobaczê dawne moje tutaj ¿ycie.

SANKTUARIUM MARYJNE...

i PRL, a klasztor sokalski, usytuowany po
zachodniej stronie Bugu i dot¹d pozostaj¹cy po polskiej stronie kordonu, znalaz³ siê
na terytorium sowieckim. W ramach ekspatriacji zosta³ opuszczony w padzierniku
1951. Wyposa¿enie kocio³a i zakrystii przewieziono do klasztoru w Le¿ajsku, za bibliotekê i archiwum do klasztoru w Krakowie. Dzi obraz Matki Bo¿ej Sokalskiej odbiera czeæ w ma³ej, lecz piêknej kapliczce
kocio³a oo. Bernardynów na Stradomiu.
Sokalski klasztor i koció³ do dnia dzisiejszego trwaj¹ w niezmienionej postaci,
a obecne w³adze urz¹dzi³y tam wiêzienie.

(dokoñczenie ze str. 12)

ZOSTAJE NADZIEJA
Tragicznym ciosem, który sta³ siê jakby
dope³nieniem dawnego wietnego okresu,
by³ po¿ar kocio³a i klasztoru w nocy 25
maja 1843 roku. Sp³onê³o oko³o 160 du¿ych obrazów w klasztorze i ca³e urz¹dzenie wewn¹trz kocio³a. Ocala³a tylko zakrystia z cennym zbiorem zabytkowych ornatów, archiwum i biblioteka. Sp³on¹³ tak¿e
cudowny obraz Matki Bo¿ej Sokalskiej.
Podjête prace remontowe trwa³y szereg lat. Skromne nabo¿eñstwa odbywa³y siê
w korytarzu przykocielnym. Dnia 8 wrzenia 1848 roku powiêcono nowy obraz MB
Sokalskiej. Zosta³ on namalowany na wzór
pierwszego przez lwowskiego malarza
Maszkowskiego. Wielka zas³uga w odbudowie kocio³a i klasztoru przypad³a o. Anzelmowi Pizuñskiemu, który usun¹³ skutki
po¿aru, sprawi³ nowe o³tarze, organy, polichromiê, odremontowa³ i urz¹dzi³ klasztor.
Dalsze lata by³y tylko t³em do wietnej
historii. Sokal nie osi¹gn¹³ ju¿ tak wielkiej
rangi. Owszem, pos³uga duszpasterska by³a
nadal sprawowana, odbywa³y siê odpusty,
lecz by³a to tylko namiastka dawnej wietnoci.
W 1951 roku zapad³a decyzja o zmianie granicy pañstwowej miêdzy ZSRR

Wszystkim naszym Drogim Korespondentom serdecznie dziêkujemy!
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Rekacja sk³ada podziêkowanie w imieniu w³asnym i Czytelników.
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KONKURS POETYCKI
Miejski Orodek Kultury oraz Towarzystwo Rodzin Kresowych w Che³mie
og³aszaj¹
X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
U PROGU KRESÓW.
Intencj¹ organizatorów konkursu jest nawi¹zanie do literackiej tradycji Kresów
Wschodnich oraz ich wybitnych przedstawicieli, historii regionów z uwzglêdnieniem
kulturotwórczej roli miast kresowych. W tegorocznej edycji proponujemy uwzglêdnienie
kulturotwórczej i historycznej roli Nowogródka, z okazji dwusetnej rocznicy urodzin
Adama Mickiewicza.
Utwory nades³ane na konkurs powinny nawi¹zywaæ do wspomnianego wy¿ej
za³o¿enia lub stanowiæ dobrowolnie ukszta³towan¹ wizjê poetyck¹.
Konkurs ma charakter otwarty  mog¹ wzi¹æ w nim udzia³ równie¿ poeci
mieszkaj¹cy poza krajem.
Nale¿y nades³aæ trzy utwory poetyckie, dotychczas niepublikowane, w trzech
egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rêkopisu, opatrzone god³em. To samo god³o
powinno znaleæ siê na zaklejonej kopercie, wewn¹trz której powinny byæ zawarte dane
uczestnika: imiê, nazwisko, dok³adny adres, data i miejsce urodzenia, wiek, zawód
wykonywany. W przypadku przynale¿noci autora do zwi¹zków twórczych  pe³n¹
nazwê zwi¹zku.
Organizatorzy przewiduj¹ cenne nagrody oraz udzia³ w Sympozjum Literackim
na koszt zapraszaj¹cych. Nagrodê specjaln¹ przyzna Jury za wiersz zwi¹zany
z Nowogródkiem.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 35 VII 1998.
Organizatorzy zapewniaj¹ publikacje prasowe wg mo¿liwoci.
Prac konkursowych oczekujemy do dnia 20 V 1998 r. pod adresem:
Miejski Orodek Kultury, ul. Szymanowskiego 2, 22-100 CHE£M
z dopiskiem U progu Kresów.
ERRATA: Horrendalny b³¹d wkrad³ siê do poprzedniego numeru CL (nr 1/98), i to ju¿ na drugiej
stronie. Podpis pod ilustracj¹ powinien brzmieæ: Julian Fa³at: nieg (1907). Obraz ten pochodzi
z przedwojennego Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie, obecnie znajduje siê w tzw. Lwowskiej
Galerii Obrazów (przy ul. Ossoliñskich).
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