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ima tego roku by³a wyj¹tkowo mrona i nie¿na. W ogrodzie wszystkie alejki
by³y jak przekopane w niegu tunele. nieg siêga³ wysokoci ogrodzenia i tylko z jednego miejsca mo¿na by³o spojrzeæ na stok przeciwleg³ej góry. Rzeczka p³yn¹ca u stóp
klasztoru zamarz³a i tylko miejscami w s³oñcu pob³yskiwa³a lodowa tafla.
Patrzy³am na obroniête lasem zbocze s¹siedniej góry; jesieni¹ mieni³o siê purpur¹ i z³otem, a teraz drzewa sta³y szare, nagie, pozbawione lici. Nagle na skraju
lasu pokaza³a siê sarna. Sta³a chwilê nieporuszona, potem wykona³a wielki skok do
przodu i a¿ po uszy zary³a siê w niegu. Z daleka widaæ by³o jak usi³uje wydostaæ siê
z nieoczekiwanej pu³apki, szamocz¹c siê to w bok, to w ty³, to w przód, i zapadaj¹c
siê coraz g³êbiej. Wystawa³ jej ju¿ tylko ledwo widoczny na bia³ym niegu br¹zowy
czubek g³owy, który z daleka wygl¹da³ jak miotany wiatrem liæ. Zadzwoni³ dzwonek
od progu budynku i trzeba by³o wracaæ do domu odrabiaæ lekcje. Nie wiem co sta³o siê
z sarn¹.
Moje kole¿anki siedzia³y ju¿ w ³awkach i niby co robi³y, ale w³aciwie to by³o to
niecierpliwe czekanie. Zbli¿a³ siê sylwestrowy wieczór, mia³ymy obiecane nabo¿eñstwo w kaplicy, a potem sylwestrow¹ zabawê. Trzeba by³o odczekaæ kiedy z budynku
klasztornego odejd¹ wszyscy nauczyciele, a przede wszystkim dyrektor szko³y, który
zostawa³ zawsze popo³udniu w kancelarii. Siostry przemyka³y siê od czasu do czasu
korytarzem, a¿eby przekonaæ siê, czy szpara w drzwiach kancelarii b³yszczy jeszcze,
czy ju¿ zniknê³a. My nadstawia³ymy uszu, ¿eby us³yszeæ trzask zamykanych drzwi
i kroki na schodach.
Tego roku wszystkie dni siê nam pomyli³y, wiêta nie by³y wiêtami, a nasze oczekiwanie rozk³ada³o siê nie tylko na poszczególne tygodnie, ale na ca³e miesi¹ce. Czeka³ymy a¿ przyjdzie wiosna, a z wiosn¹... ach Bo¿e... skoñczy siê wojna, wróc¹
polscy ¿o³nierze, przed Matk¹ Bosk¹ Jaz³owieck¹ pochyl¹ siê proporczyki Jej u³anów.
Wreszcie trzasnê³y drzwi, zaskrzypia³y schody, czarna figurka dyrektora ukaza³a
siê na bia³ym dziedziñcu i zniknê³a w bramie. Pêdem pobieg³ymy do kaplicy. I wszystko odby³o siê tak piêknie! Siostry w bia³ych habitach i b³êkitnych p³aszczach, i kolêdy
piewane na g³osy, i ponad wszystkim Matka Boska z bia³ego marmuru. A potem
wi¹teczna kolacja i zabawa, i zegar odmierzaj¹cy z powag¹ i namaszczeniem dwanacie godzin odchodz¹cego roku.
A rano, o szarym wicie obudzi³ nas dochodz¹cy z korytarzy przeraliwy, rozdzieraj¹cy lament. Zdawa³o siê, ¿e to mury pêkaj¹ z bólu. A to by³ p³acz matek, ¿on
i córek, które noc¹ bieg³y po zanie¿onej drodze za ciê¿arówkami, uwo¿¹cymi niewiadomo dok¹d ich mê¿ów, ojców, synów...
By³ ranek nowego, 1940 roku, i by³a to pierwsza noc wywózek. Na zasypany niegiem klasztor, na miasteczko, pad³a groza. A przecie¿ jeszcze poprzedniego dnia by³o
tak piêknie.
Wspominaj¹c tamte czasy, a przede wszyskim Jaz³owiec, mylê sobie nieraz, jak
to dobrze, ¿e dana jest nam ³aska niewiadomoci tego co ma przynieæ nam ¿ycie. Bo
wtedy, 1 stycznia 1940 roku nikt z nas nie wiedzia³, ile przed nami ciê¿kich lat i
przez ile strasznych dni trzeba nam bêdzie przejæ. I w tamte dni mielimy, mimo
wszystko, jak¹ wielk¹, choæ pozbawion¹ sensu nadziejê, ¿e wszystko siê dobrze i
szybko zakoñczy. Kiedy jednak spogl¹dam wstecz na te, przebyte od tamtejszych sylwestrowo-noworocznych wydarzeñ lata, to widzê, ¿e ta bezsensowna nieraz nadzieja
pomog³a nam wszystkim przetrwaæ wiele ciê¿kich lat. Bo przecie¿ zawsze oczekuje siê
na tê prawdziw¹ wiosnê. Jeli jeszcze nie jest ni¹ ta, która nadchodzi, to mo¿e ta
nastêpna, albo te po niej nadchodz¹ce?
Barbara Cza³czyñska
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LWÓW W MUZYCE POLSKIEJ
Tadeusz Kaczyñski
Poni¿szy tekst zosta³ napisany z okazji
pierwszego wykonania koncertu HOMAGIUM
LEOPOLI w Krakowie przed dwoma laty (pisalimy o nim w poprzednim numerze) i zamieszczony w jego programie. Za zgod¹ Autora
przedrukowujemy ten doskona³y tekst w naszym
czasopimie, uwa¿aj¹c, ¿e w ten sposób powstaje
szansa zapoznania z nim szerszego grona osób,
które nie mia³y mo¿liwoci otrzymania programu w trakcie koncertów w Krakowie (listopad
1994), Lwowie i Przemylu (wrzesieñ 1996).
Czy Lwów jest miastem muzykalnym? Jakie miejsce zajmuje w dziejach
muzyki polskiej? Jak¹ rolê w jej rozwoju
odegra³, czy mo¿e nadal jeszcze odgrywa? Jak wygl¹da³aby nasza muzyka,
gdybymy ca³¹ twórczoæ muzyczn¹, zrodzon¹ we Lwowie, podarowali jego
obecnym gospodarzom? Takie s¹ podstawowe pytania, nasuwaj¹ce siê ka¿demu, kto chcia³by siê czego dowiedzieæ o muzyce w tym niezwyk³ym miecie, po³o¿onym u stóp Wysokiego Zamku.
¯e Lwów jest, a w ka¿dym razie by³
przez kilka stuleci  miastem niezwyk³ym, to oczywiste. Dowodem tego  umi³owanie go nie tylko przez jego rodowitych mieszkañców, lecz tak¿e ich synów
i wnuków, znaj¹cych Lwów jedynie z opowiadañ. Ale dowodem jeszcze bardziej
przekonywaj¹cym jest fascynacja Lwowem wielu ludzi nie bêd¹cych lwowiakami. Potwierdzeniem za niezwyk³oci
tego miasta  m.in. wielka muzykalnoæ
jego mieszkañców.
Podobnie jak o muzykalnoci narodów wiadczy bogactwo ich folkloru, tak
wiadectwem muzykalnoci miast jego
obfitoæ repertuaru piosenek popularnych, piewanych w domach i na ulicach. A pod tym wzglêdem Lwów zajmuje w Polsce pierwsze miejsce, bo tak bogatego folkloru miejskiego nie ma ¿adne
inne polskie miasto, nawet stolica. Repertuar piosenek zwi¹zanych ze Lwo-
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wem jest imponuj¹cy nie tylko ilociowo,
ale i jakociowo, skoro mo¿na z niego
uk³adaæ coraz to nowe widowiska, budz¹ce zainteresowanie bardzo rozmaitej
publicznoci. Nader pozytywnie wygl¹da
zatem muzykalnoæ tego miasta, widziana od do³u. Czy równie piêknie prezentuje siê wówczas, gdy jest rozpatrywana
od góry, to znaczy od strony twórczoci
muzycznej wysokiego lotu  z perspektywy filharmonicznej, konserwatoryjnej
i operowej?
Naj³atwiej odpowiedzieæ na to pytanie zaczynaj¹c od tej ostatniej, bo wysoka ranga opery lwowskiej jest faktem
historycznym, potwierdzonym przez specjalistów. W okresie miêdzywojennym
(niestety jedynie do roku 1934, bo w latach 193539 dzia³a³a tylko epizodycznie) nale¿a³a do trzech najlepszych polskich teatrów operowych  obok warszawskiej i poznañskiej. Przed I wojn¹
wiatow¹  przodowa³a wród polskojêzycznych teatrów operowych, czego dowodem pierwsze prezentacje najwybitniejszych naszych oper powsta³ych
w tamtym okresie (prapremiery Konrada
Wallenroda i Janka W³adys³awa ¯eleñskiego, Boles³awa mia³ego Ludomira
Ró¿yckiego oraz krajowa premiera Manru Paderewskiego) i pierwsze polskie
przedstawienie Wagnerowskiego Piercienia Nibelunga (a dok³adnie: trzech
pozycji tej tetralogii: Z³ota Renu, Zygfryda
i Zmierzchu bogów). Innym dowodem
prymatu lwowskiego Teatru Wielkiego
jest liczba znakomitych piewaków, wystêpuj¹cych na tej scenie. Janina Korolewicz-Waydowa, Ewa Bandrowska-Turska, Helena Zboiñska-Ruszkowska, Salomea Kruszelnicka, Aleksander Myszuga, Adam Didur, Zygmunt Mosoczy  nale¿eli do naszych czo³owych piewaków
w skali krajowej, a niektórzy z nich 
w skali miêdzynarodowej. Zarazem g³osili oni chwa³ê lwowskiego konserwatorium, albo szerzej  lwowskiej pedagogi-

ki wokalnej, a zw³aszcza dwojga profesorów dzi ca³kiem zapomnianych: Walerego Wysockiego i Zofii Koz³owskiej.
Warto przypomnieæ, ¿e powojenna
Opera l¹ska w Bytomiu opiera³a siê
g³ównie na piewakach przyby³ych ze
Lwowa. Z czasem rozjechali siê po ca³ej
Polsce, zasilaj¹c teatry operowe Wroc³awia, Poznania, Warszawy. Ich nazwiska
s¹ powszechnie znane: Zofia Fedyczkowska, Franciszka Denis-S³oniewska, Les³aw Finze, Romuald Cyganik, Andrzej
Hiolski. Ten ostatni wystêpuje do dzi na
scenie i estradzie z wielkim powodzeniem.
Lata wietnoci opery lwowskiej
wi¹¿¹ siê z wybudowaniem w roku 1901
wspania³ego gmachu w centrum miasta, stanowi¹cego dzie³o sztuki architektonicznej, a zarazem pomnik kultury narodowej, dziêki kurtynie Henryka Siemiradzkiego, malowid³om w foyer (ukazuj¹cym sceny z polskich sztuk teatralnych
i oper) oraz  w wiêkszoci ju¿, niestety,
nie istniej¹cym  popiersiom polskich
artystów. Ale opera lwowska prze¿y³a
pomylne epizody równie¿ wczeniej,
wystawiaj¹c takie utwory jak Zabobon

Mieczys³aw So³tys, karykatura S. Sonnewenda,
1914

czyli Krakowiacy i Górale Kurpiñskiego
do tekstu lwowianina (co prawda nie
z urodzenia) Jana Nepomucena Kamiñskiego (1816), oraz utwory sceniczne
m.in. Stanis³awa Dunieckiego, Elsnera,
Moniuszki, Henryka Jareckiego. Duniecki i Jarecki to lwowiacy (pierwszy z urodzenia, drugi  z faktu prowadzenia
w tym miecie przez blisko 30 lat teatru
operowego i spoczêcia na Cmentarzu
£yczakowskim).]
Lwowskie konserwatorium muzyczne za³o¿y³ w po³owie ubieg³ego stulecia uczeñ Chopina Karol Mikuli. Istnia³o
nieprzerwanie do roku 1939, po I wojnie
wiatowej zmieniaj¹c jedynie swojego
sponsora (przedtem by³o nim Galicyjskie, od tego czasu  Polskie Towarzystwo Muzyczne). Liczba znakomitych muzyków, którzy byli jego pedagogami b¹d
uczniami, jest tak wielka, ¿e wype³ni³aby
miejsce, przeznaczone na ca³y ten artyku³. Trudno wszak¿e nie wymieniæ przynajmniej najwybitniejszych: kompozytorzy: Henryk Melcer, Stanis³aw Niewiadomski, Witold Frieman, Mieczys³aw So³tys, Jan Gall, Józef Koffler; dyrygenci: Artur Rodziñski, Adam Do³¿ycki, Stanis³aw
Skrowaczewski; pianici: Mieczys³aw
Horszowski, Leopold Münzer, Raul Koczalski, Artur Hermelin; skrzypkowie: Karol Lipiñski, Wac³aw Kochañski, Emma
Wolfsthalówna; piewacy  poza wymienionymi ju¿ wy¿ej: Maria Mokrzycka, Józef
Mann, Stanis³awa Korwin-Szymanowska; teoretycy: Zdzis³aw Jachimecki, Józef M. Chomiñski, Zofia Lissa, Stefania
£obaczewska, Seweryn Barbag, Karol
Stromenger. Dorobek lwowskiego konserwatorium pod wzglêdem jego znaczenia dla polskiej kultury muzycznej jest
porównywalny jedynie z konserwatorium
warszawskim, a w niektórych dziedzinach (na przyk³ad wokalistyki) mo¿e ze
sto³ecznym
pomylnie
konkurowaæ
o pierwszeñstwo. Natomiast niew¹tpliwie przodowa³ Lwów  do czasu II wojny
wiatowej, a tak¿e i póniej  w dziedzinie muzykologii, i to w podwójnym
sensie. Po pierwsze dlatego, ¿e utworzona w roku 1912 przez Adolfa Chybiñskiego na Uniwersytecie Lwowskim katedra
historii i teorii muzyki wyda³a najwiêcej
wybitnych muzykologów, którzy zasilili po
wojnie (lub za³o¿yli) wszystkie polskie
orodki muzykologiczne. A po drugie dla-
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Prof. Stanis³aw Niewiadomski, karykatura S. Sonnewenda, 1914

tego, ¿e pierwsz¹ w kraju katedr¹ muzykologii, wczeniejsz¹ o rok od lwowskiej
 krakowsk¹, za³o¿y³ lwowianin Zdzis³aw
Jachimecki!
Takimi sukcesami nie mo¿e siê, niestety, poszczyciæ, lwowskie ¿ycie koncertowe, a zarazem to wszystko, co nazywamy
dzisiaj szeroko pojêt¹ filharmoni¹. Jej
pocz¹tki zwi¹zane s¹ z osob¹ Józefa Elsnera, który dwiecie lat temu za³o¿y³ we
Lwowie Towarzystwo Filharmoniczne. Po
wyjedzie Elsnera do Warszawy jego dzia³alnoæ (uprawiana pod nazw¹ Akademii
Muzycznej) upad³a, ale wkrótce narodzi³a
siê kolejna podobna inicjatywa. Wysz³a
ona od dzia³aj¹cego we Lwowie na pocz¹tku XIX wieku syna Wolfganga Amadeusza
Mozarta, Ksawerego, który za³o¿y³ Towarzystwo im. w. Cecylii i zwi¹zan¹ z nim orkiestrê, daj¹c¹ doæ regularnie koncerty symfoniczne. Sta³ej filharmonii Lwów nigdy siê
 za polskich czasów  nie dorobi³, ale
w niektórych okresach historii ¿ycie koncertowe miasta by³o bogate. Zas³u¿yli siê
tu szczególnie obaj So³tysowie  Mieczys³aw i jego syn Adam, muzycy wszechstronni, bo nie tylko wietni dyrygenci
i kompozytorzy, lecz tak¿e znakomici pedagodzy i animatorzy (jak bymy to dzisiaj
okrelili) kultury muzycznej. Okres dzia³alnoci Mieczys³awa So³tysa (18991929)
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mo¿na uznaæ za z³ote trzydziestolecie muzyki lwowskiej, który zreszt¹ po jego mierci nie urwa³ siê nagle, bo syn Adam godnie
kontynuowa³ dzie³o ojca. Wród rozlicznych
cennych przedsiêwziêæ Mieczys³awa So³tysa nale¿y wymieniæ pierwsze wykonanie
we Lwowie Missa solemnis Beethovena
(w roku 1914, które prowadzi³ w zastêpstwie chorego ojca jego syn). Zas³ug¹
Adama So³tysa by³y m.in. pierwsze prezentacje w tym miecie Pasji Bacha, dzie³ oratoryjnych Haendla, Glucka, Haydna, Schumanna, Verdiego, Wagnera, Honeggera
i Kodalya, a tak¿e utworów dawnych mistrzów muzyki polskiej  Gomó³ki, Pêkiela,
Wac³awa z Szamotu³.
Jeszcze jedn¹ dziedzin¹ muzyczn¹,
w której Lwów wiód³ prymat przez d³ugie
lata, sta³a siê chóralistyka. Za³o¿ona w roku 1880 Lutnia lwowska by³a pierwszym
na naszych dawnych ziemiach stowarzyszeniem chóralnym. Za jej wzorem posz³y
wkrótce wszystkie wiêksze miasta polskie.
Chóralistyka zawdziêcza³a swój szybki rozwój nie tylko umi³owaniu muzyki, ale i ojczyzny, bo ³¹czono siê w zespo³y po to, aby
wspólnie piewaæ po polsku. Zaborcy dopuszczali uprawianie patriotyzmu w tak
³agodnej formie, wiêc siê zbierano i piewano, a nawet organizowano zjazdy wielu
chórów z ró¿nych zaborów. W padzierniku
1910 r. odby³ siê taki zjazd we Lwowie.
Dziêki obecnoci na nim Ignacego Paderewskiego, który wyg³osi³ wówczas swoj¹
p³omienn¹ mowê powiêcon¹ Chopinowi
i muzyce narodowej, ten zlot muzyków
z trzech zaborów pod Wysokim Zamkiem
przekszta³ci³ siê w wielk¹ manifestacjê patriotyczn¹.
Od tego czasu zjazdy i wystêpy zbiorowe chórów sta³y siê lwowsk¹ tradycj¹.
W roku 1930 Adam So³tys zorganizowa³
koncert, na którym 12 zespo³ów (10 mêskich i 2 mieszane) piewa³o pieni ludowe; trzy lata póniej odby³ siê we Lwowie
zlot chórów Ma³opolski wschodniej. Du¿ym wydarzeniem w ¿yciu muzycznym miasta by³o wykonanie w roku 1928 oratorium
Mieczys³awa So³tysa luby Jana Kazimierza z udzia³em po³¹czonych chórów Konserwatorium Lutnia i Bard. Sporód
licznych dzia³aj¹cych w tym miecie amatorskich zespo³ów wokalnych bodaj¿e najwspanialej rozwin¹³ siê chór Echo, prowadzony przez wiele lat przez Jana Galla.

znaczy od XVI wieku, do Andrzeja Nikodemowicza, czyli do koñca XX, a wiêc przez
blisko po³owê tysi¹clecia, Lwów by³  obok
Warszawy i Krakowa  trzecim najwa¿niejszym orodkiem muzyki polskiej. W ró¿nych okresach jego znaczenie wzrasta³o
lub mala³o, ¿ycie muzyczne niekiedy wiêd³o, a niekiedy rozkwita³o tak bujnie, ¿e
Lwów stawa³ siê stolic¹ naszej muzyki.
Dzisiejszy uroczysty koncert Cappelli Cracoviensis
pod
dyrekcj¹
lwowian
z Ostrowczyka na Podolu2 i znad Bajka³u3
jest wietn¹ okazj¹, aby o tym przypomnieæ.

Stanis³aw Ga³oñski

Sporód licznych kompozytorów
polskich dzia³aj¹cych we Lwowie trudno
wyodrêbniæ autentycznych lwowiaków, bo
prawie ¿aden nie przebywa³ w tym miecie
przez ca³e ¿ycie. Jedni studiowali albo wyje¿d¿ali gdzie indziej (jak Marcin Leopolita,
który znaczn¹ czêæ ¿ycia spêdzi³ w Krakowie), inni, choæ urodzeni poza Lwowem,
zas³uguj¹ na miano lwowiaków, skoro
spêdzili tu d³ugie lata i zostali pochowani
na £yczakowie. S¹ i tacy, którzy tu ¿yli bardzo krótko, ale pozostali lwowiakami z duszy i cia³a, co s³ychaæ nie tyle w stworzonej
przez nich muzyce, ile w ich mowie, charakteryzuj¹cej siê lwowskim akcentem.
Tak mówi m.in. Roman Palester, który urodzi³ siê w niatynie, we Lwowie mieszka³
krótko, lecz skomponowa³ oparty na huculskim folklorze Taniec z Osmo³ody. Czy
mo¿na nazwaæ lwowskimi kompozytorami tych, którzy urodzili siê w tym miecie
i opucili je w latach dzieciêcych wraz z fal¹
polskich przesiedleñców?
Na to pytanie organizatorzy dzisiejszego koncertu1 odpowiedzieli pozytywnie,
chocia¿ miasta, które obecnie zamieszkuj¹, maj¹ prawo uwa¿aæ ich za swoich
artystów. Jedynym rozwi¹zaniem by³oby tu
przyznanie im podwójnego obywatelstwa! Krystyna Moszumañska-Nazar, Tadeusz Machl i Bogus³aw Schaeffer byliby
zatem równoczenie lwowiakami i krakowianami, Wojciech Kilar  pó³-lwowiakiem
i pó³-l¹zakiem, Andrzej Kurylewicz  zarazem lwowiakiem i warszawiakiem, Andrzej Nikodemowicz  lwowiakiem i lublinianinem. Chc¹c nie chc¹c Lwów musi
siê dzieliæ z tymi miastami ow¹ cenn¹ w³asnoci¹, jak¹ stanowi twórczoæ tych kompozytorów. Ale dawniej te¿ bylimy wiadomi, ¿e to ukochane przez nas miasto nie
jest jedynie nasze. ¿e mieli do niego prawo
 ¯ydzi, Rusini, Ormianie, Austriacy, którzy
zreszt¹ na ogó³ dobrowolnie i szybko siê
polszczyli. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e Horszowski i Münzel pochodzili z rodzin
¿ydowskich, Kruszelnicka i Myszuga byli
Ukraiñcami, Mikuli za z pochodzenia Ormianinem. Te trzy narody podarowa³y nam
wielu wybitnych artystów, bez których kultura muzyczna Lwowa by³aby znacznie ubo¿sza.
Jak wygl¹da³aby muzyka polska bez
tego wszystkiego, co zrodzi³o siê w tym
miecie  trudno sobie wyobraziæ. Jedno
jest oczywiste, ¿e od Marcina Leopolity, to

________
Koncert HOMAGIUM LEOPOLI zosta³ wykonany po raz pierwszy 24 listopada 1994 r.
2
Stanis³aw Ga³oñski, dyrektor Capelli Cracoviensis.
3
Stanis³aw Krawczyñski urodzi³ siê na Syberii, gdzie w ³agrach przebywali jego rodzice
1

TADEUSZ KACZYÑSKI ur. 1932 w Warszawie (matka lwowianka ur. w niatynie). Muzykolog, krytyk i dzia³acz muzyczny. Po studiach
muzykologicznych na Uniwersytecie Jagielloñskim pracowa³ w Warszawie m.in. w Polskim Radiu i przez wiele lat w redakcji Ruchu
Muzycznego. W okresie stanu wojennego
za³o¿y³ Filharmoniê im.Traugutta  zespó³ muzyków i aktorów, specjalizuj¹cych siê w muzyce patriotycznej, wystêpuj¹cy do dzi w
kraju i zagranic¹ (tak¿e we Lwowie) z okazji
rocznic narodowych. Autor kilkuset artyku³ów oraz kilku monografii kompozytorów
(Messiaena, Lutos³awskiego, Panufnika). Odznaczony m.in. Nagrod¹ Kulturaln¹ Solidarnoci w 1984 r.
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POLSKIEGO RADIA
Irena Suchanek

Radio Kraków obchodzi w tym roku swoje 70-lecie
Radio Lwów rozpoczê³o dzia³alnoæ w roku 1930
Zafascynowani szybkim postêpem
technicznym, jaki dokonuje siê na naszych oczach i z którego tak ³atwo korzystamy, nie zdajemy sobie sprawy z tego,
¿e stosunkowo niedawno, bo pod koniec
lat trzydziestych, selektywny odbiornik detektorowy by³ nazywany nowoczesnym.
Mo¿na go by³o z³o¿yæ samemu z czêci
oferowanych wraz z instrukcj¹ przez sklepy ze sprzêtem elektrotechnicznym. Dla
spopularyzowania wród mniej zamo¿nych obywateli tego nowego wspania³ego rodka przekazu zosta³y nawet znacznie zró¿nicowane op³aty radiofoniczne. Na
przyk³ad za aparat detektorowy miesiêczna op³ata wynosi³a 1 z³oty, za za radio
lampowe  kilka razy wiêcej.
W roku 1939 w Polsce dzia³a³o 12 rozg³oni radiowych  w Warszawie, Wilnie,
Poznaniu, Katowicach, £ucku, Baranowiczach (dla Polesia i Ziemi Nowogródzkiej), Lwowie (dla 3 województw po³udniowo-wschodnich), Toruniu (Rozg³onia
Pomorska), £odzi, Krakowie i Gdañsku.
Mia³y te¿ swoje rozg³onie Korpusy Ochrony Pogranicza, które nadawa³y programy nie tylko dla ¿o³nierzy, ale i dla miejscowej ludnoci, uwzglêdniaj¹c jej potrzeby i
specyfikê. Autorami i wykonawcami audycji w tych oddzia³owych rozg³oniach byli
najczêciej sami ¿o³nierze.
Ka¿da radiostacja posiada³a swoj¹
odrêbnoæ, uwarunkowan¹ geograficznie, spo³ecznie, kulturowo. Na przyk³ad
³ódzka nazywana by³a rozg³oni¹ wiata
pracy, s³u¿¹c¹ przede wszystkim rodowisku robotniczoprzemys³owemu. Pomorska w Toruniu wziê³a na siebie ambitne
zadanie rozmi³owania narodu w sprawach morza, w rozg³oni pracowa³o wielu
wybitnych marynistów z ró¿nych dziedzin,
a wiêc przewaga tematów morskich by³a
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wizytówk¹ tej rozg³oni. A jak przedstawia³y siê sprawy programowe w rozg³oniach
krakowskiej i lwowskiej? Zanim podam
garæ informacji na ten temat przypomnê,
powo³uj¹c siê na spis z roku 1939 stacji
d³ugo- i redniofalowych Miêdzynarodowej Unii Radiofonicznej, ¿e moc, a wiêc i
zasiêg poszczególnych stacji by³y wtedy
niewielkie: Raszyn  300 kW, po 50 kW
mia³y Lwów, Katowice, Poznañ, Baranowicze, £uck, Wilno; Toruñ mia³ 24 kW, po
10 kW Kraków, £ód i Warszawa II. Najmniejszy zasiêg mia³ Gdañsk. Nie bylimy jednak kopciuszkiem w radiofonizuj¹cej siê Europie. Dla porównania, opieraj¹c siê na wy¿ej wspomnianym wykazie
MUR, Praga I mia³a w tym czasie 120 kW,
Berlin i Sofia po 120 kW, Wenecja i Lizbona po 20 kW. Zasiêg i moc poszczególnych radiostacji przes¹dza³ wiêc o ich lokalnym kolorycie, zró¿nicowaniu problematyki, proporcjach pomiêdzy rodzajami
s³uchowisk.
Na przyk³ad w Krakowie nadawano
30% muzyki i 10% audycji opartych na s³owie, ale póniej pod wp³ywem listów od
s³uchaczy-melomanów zmieniono te proporcje, preferuj¹c tych co narzekali na zagadywanie s³uchaczy. Dzi trudno nam to
zrozumieæ, bo ka¿de nawet najs³absze radio daje mo¿liwoæ przestawienia siê na
inn¹ falê, ale wówczas nad rozwi¹zywaniem zg³aszanych przez s³uchaczy uwag
g³owi³ siê Referat Muzyczny, z którym
wspó³pracowali: muzykolog prof. dr Zdzis³aw Jachimecki, dyr. Boles³aw WallekWalewski, dyrygent i kompozytor Wac³aw
Geiger oraz wielu innych znanych pieniarzy, piosenkarzy i muzyków (H. ZboiñskaRuszkowska, Olga Markuszewska, Irena
Orska, St. Mikuszewski i inni).

Siedziba Polskiego Radia przy ul. Batorego we
Lwowie (stan dzisiejszy). Fot. A. Chlipalski

Dzia³ literacki krakowskiej rozg³oni
pozyska³ do wspó³pracy takie talenty jak
Janusz Meissner, autor powieci nie tylko
lotniczych (pisywa³ tak¿e dla dzieci np.
Przygody Micha³ka Cyncyba³ka), Jalu
Kurka, laureata nagrody Polskiej Akademii Literatury za powieæ Grypa szaleje
w Naprawie, Kazimierza Wykê, pisuj¹cego szkice literackie, krytyka Kazimierza
Czachowskiego, Mariana Miku³ê, organizatora i wspó³wykonawcê audycji regionalnych i jeszcze innych.

W gronie reporterów mia³ Kraków redaktorów W³. Wasilewskiego, Witolda Zechentera, tryskaj¹cego humorem Antoniego Wasilewskiego, Ludwika Tomanka
i wielu m³odych, którzy wchodzili dopiero
w szranki reporta¿u radiowego. Dzia³ popularnonaukowy szczyci³ siê wyst¹pieniami profesorów M. Siedleckiego, W³.
Szafera, J. Smoleñskiego  który mówi¹c
o g³êbokim rozumie przyrody przestrzega³
przed nierozwa¿nym naruszaniem jej
równowagi, W. Goetla, R. Dyboskiego,
dr K. Pieradzkiej specjalizuj¹cej siê w wyszukiwaniu przeró¿nych ciekawostek historycznych i obyczajowych. Utworzony w
1939 roku dzia³ regionalny Nasz jêzyk
uzyska³ patronat Towarzystwa Mi³oników
Jêzyka Polskiego a sam Rector Magnificus prof. Tadeusz Lehr-Sp³awiñski, znakomity jêzykoznawca, wyg³osi³ odczyt inauguracyjny.
Dyrekcja Polskiego Radia w Krakowie
cieszy³a siê ¿yczliwoci¹ w³adz miejskich,
w³adz duchownych, dyrekcji teatrów, uczelni
a tak¿e zwi¹zków zawodowych i instytucji
u¿ytecznoci publicznej. Podnosi³o to presti¿ Rozg³oni i wp³ywa³o mobilizuj¹co na
realizatorów programu radiowego.
Lwów w 1939 roku by³ najlepiej zradiofonizowanym miastem w kraju, posia-

da³ 45 tysiêcy abonentów, a to dziêki dzia³aj¹cemu od 1937 roku Spo³ecznemu Komitetowi Radiofonizacji Kraju. W programach Radia Lwów wierne odbicie znajdowa³y sprawy ¿ywotne dla obszaru Ma³opolski Wschodniej. Dziêki niekonwencjonalnym Rozmowom ze s³uchaczami 
które prowadzi³ osobicie dyrektor Rozg³oni Juliusz Petry, nawi¹zuj¹c siln¹,
serdeczn¹ wiê ze spo³eczeñstwem
trzech
po³udniowo-wschodnich
województw  Lwów zajmowa³ drugie po Warszawie miejsce pod wzglêdem iloci korespondecji nap³ywaj¹cej po cotygodniowej audycji Petryego.
Rozg³onia lwowska wprowadza³a do
swego programu ró¿ne inicjatywy spo³eczne. Na przyk³ad ju¿ w roku powstania
Rozg³oni (1931) ks. Micha³ Rêkas rozpocz¹³ cykl audycji Radio chorym. Plonem ich by³y fundusze na doran¹ pomoc
finansow¹, a tak¿e zapewnienie szpitalom odbiorników radiowych, dziêki którym
chorzy mieli nie tylko kontakt z reszt¹ kraju,
ale mogli te¿ s³uchaæ nabo¿eñstw transmitowanych z kocio³ów obrz¹dku ³aciñskiego, ormiañskiego i greckiego. Opieraj¹c siê w³anie na lwowskich dowiadczeniach ks. Rêkasa rozpoczêto radiofonizacjê szpitali we W³oszech i innych krajach europejskich, a tak¿e w Brazylii.
Z mikrofonu Radia Lwów korzystali
wojewodowie i prezydenci miast po³udniowowschodnich, dzia³acze kultury, popularyzatorzy wiedzy cis³ej. Do grona
prelegentów nale¿eli m.in. profesorowie
St. £empicki, K. Ajdukiewicz, L. Chwistek,
literaci T. Parnicki, M. Promiñski, J. Brzoza,
krytyk filmowy B.L. Lewicki, poeta, felietonista, laureat literackiej nagrody miasta
Lwowa H. Zbierzchowski, inicjator ruchu
sportowo-turystycznego prof. R. Wacek,
ks. dziekan p³k. Miodoñski.
Dziêki wietnie uk³adaj¹cej siê wspó³pracy z dyrekcj¹ teatrów miejskich, dzia³
radiowy nazywany lwowskim teatrem wyobrani dysponowa³ w 1939 roku kilku zespo³ami: artystów teatralnych i bezrobotnych artystów emerytów oraz zespo³em
Lwowskiej Fali. Weso³e audycje przechodzi³y ci¹g³¹ ewolucjê: najpierw by³o
Nasze Oczko, potem Weso³e Niedziele, nastêpnie Weso³a Fala  Ta- Joj,
oraz Gospoda pod Lwem która by³a ju¿
programem o szerszych ramach, w których mieci³y siê: rozmowa z lwami
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sprzed Ratusza (by³y to aktualnoci lwowskie z wyranie, choæ na weso³o wprowadzanym w¹tkiem spo³ecznym), Weso³y
tygodnik dwiêkowy oraz skecz z udzia³em Szczepka i Toñka i pozosta³ych radiowych rozmieszaczy z zespo³u redaktora
W. Budzyñskiego.
Lwów, który w czasach zaborów by³
kolebk¹ ruchu piewaczego (powsta³y
wówczas znane chóry LutniaMacierz
i EchoMacierz), kontynuuj¹c tê tradycjê
zapewni³ zespo³om piewaczym znaczne
miejsce na swojej antenie, darz¹c pieniami patriotycznymi i ludowymi s³uchaczy w ca³ym kraju. Warto wspomnieæ, ¿e
chór EchoMacierz pod kier. J. Ko³aczkowskiego zdoby³ w 1938 roku pierwsz¹
nagrodê w konkursie chórów ma³opolskich. W³asna orkistra Rozg³oni pod dyr.
T. Seredyñskiego dawa³a w radiu koncerty
o charakterze popularnym, rozrywkowym i
tanecznym, za chór i orkiestra Polskiego
Towarzystwa Muzycznego, prowadzona
przez dyr. A. So³tysa specjalizowa³y siê w
muzyce powa¿nej, jak oratoria i kantaty.
Reporta¿ami muzycznymi zajmowa³a siê
ich autorka Celina Nahlik. Bogaty i zró¿nicowany program rozg³oni lwowskiej
uzupe³nia³y ekipy technicznoreporta¿owe, które organizowa³y w terenie tzw. dni
regionalne, przyswajaj¹c szerokim rzeszom odbiorców ró¿ne odcienie bogactwa ludowej obrzêdowoci ziem po³udniowowschodnich.
Naczelne w³adze Polskiego Radia,
doceniaj¹c dzia³alnoæ lwowskiej rozg³oni, wspar³y inicjatywê miejscowych
w³adz co do budowy gmachu, przystosowanefgo do wymogów radia. Kaminica
przy ul. Batorego gdzie mieci³o siê studio
i biura (w lokalu przerobionym z kawiarni i
paru mieszkañ) wymogów tych ju¿ nie
spe³nia³a. Nowy gmach rozg³oni, budowany przy ul. Mochnackiego, w pobli¿u
Cytadeli, mia³ byæ oddany radiowcom pod
koniec 1939 roku, ale wrzesieñ przekreli³
wszystkie, nie tylko radiowe plany.
IRENA SUCHANEK, ur. we Lwowie. Po II wojnie
studiowa³a w Pañstwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz pedagogikê
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
By³a pracownikiem naukowo-dydaktycznym
WSP w Krakowie, obecnie na emeryturze.
Autorka artyku³ów i publikacji o treciach pedagogiczno-metodycznych i wspomnieniowych.
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Archiwum

MIERÆ
W GÓRACH
Zaraz po Bo¿ym Narodzeniu ub.r.
minê³a 60.rocznica mierci pod lawin¹ w Czarnohorze dwóch m³odych
lwowskich narciarzy: Les³awa Chlipalskiego (lat 25, lekarz wie¿o po dyplomie) i Andrzeja Steusinga (lat 19,
student). Wypadek zdarzy³ siê 29
grudnia 1936 o godz.15, gdy wskutek
nag³ego ocieplenia zesz³y w kotle pod
Howerl¹ dwie lawiny omiometrowej
gruboci i porwa³y zje¿d¿aj¹cych narciarzy. Dwaj inni (w tym m³odszy brat
Steusinga, Jan) zatrzymali siê i ocaleli.
Poszukiwania zaginionych trwa³y
9 dni, a bra³o w nich udzia³ wojsko
(oddzia³ pionierów z pu³ku Strzelców
Kresowych ze Stanis³awowa), robotnicy z tartaku w Worochcie oraz harcerze z obozu narciarskiego. Cia³a odnaleziono dopiero 7 stycznia 1937.
Obie ofiary pochowano we wspólnym
grobie na Cmentarzu £yczakowskim
we Lwowie, a na miejscu ich mierci
rodziny wystawi³y krzy¿.
Opisany wypadek zyska³ szeroki
rozg³os w ca³ej Polsce  podobne
wydarzenia nie by³y wtedy czêste.
W roku 1931 zgin¹³ pod lawin¹ ko³o
S³awska Ludwik Ralski ze Lwowa,
a w 1933 w kotle Bresku³a w Czarnohorze równie¿ lwowianin Henryk Garapich.
O wypadku Chlipalskiego i Steusinga szeroko rozpisywa³a siê prasa 
powy¿sze informacje zaczerpnêlimy
g³ównie z krakowskiego IKC, który zamieszcza³ codziennie nap³ywaj¹ce
wiadomoci. Relacjê zamieci³ równie¿ w Sygna³ach z gór (wyd. Sport
i Turystyka, Warszawa 1973) Jerzy
Hajdukiewicz  po latach pomyli³ jednak daty  oraz Stefan Lenkiewicz
w Na nartach w Czarnohorze (wyd.
PTTK Kraj, Warszawa-Kraków 1990).

Z Bogus³awem
Schaefferem
rozmawia
Janusz M. Paluch

co siê p³aci, na co mo¿na otrzymaæ korzystne zamówienie? Czy sukcesem jest to, ¿e
wyda³em 30 sztuk teatralnych, które pisa³em
dla siebie, w tajemnicy przed innymi, po to, by
w nich rozwin¹æ i ukazaæ nowe mo¿liwoci
teatru? Dziêki dyscyplinie, ³atwoci tworzenia sztuki i pisania ksi¹¿ek, dziêki nie ustaj¹cej fascynacji muzyk¹ i teatrem osi¹gn¹³em
to, ¿e chce Pan ze mn¹ rozmawiaæ, na tematy, które przecie¿ ma³o kogo obchodz¹, bo
nowa muzyka i mo¿liwoci nowego teatru
nie s¹ dzi ¿adnymi tematami (vide nasza
prasa). Moje dzie³o (mogê siê tak wyraziæ)
jest sukcesem polskiej kultury, nie moim prywatnym.
Z wykszta³cenia jest Pan muzykiem
i muzykologiem. Jak Pan godzi twórczoæ
artystyczn¹,
kompozytorsk¹
z krytyczn¹? To bliskie, ale odmienne
dziedziny.

Jest Pan Profesor znanym i cenionym
artyst¹ w Polsce i wiecie. Kompozytor,
pianista, autor sztuk teatralnych, re¿yser, pisarz muzyczny i krytyk. Czy uwa¿a siê Pan za cz³owieka sukcesu?
Wie Pan, mo¿e zacznijmy od tego, ¿e w Polsce, któr¹ tak uwielbiamy, wyeliminujemy 
przynajmniej w tym wywiadzie  obrzydliwe
epitety w typie cz³owiek sukcesu. Wiemy,
kto nim jest lub bywa (bo wszystko przemija
jak zapach mimozy): przewa¿nie jaki typek,
o którym nic bli¿szego nie wiemy, który nagle
 ni st¹d, ni zow¹d  jest g³ony, mówi siê o
nim, pisze i daje innym do wierzenia (ludzie
uwierz¹ we wszystko); w sztuce mo¿e to
byæ hochsztapler, przeciêtniak, a nawet plagiator. Uwa¿am siê za cz³owieka, który w
wymienionych przez Pana dziedzinach ma
co wa¿nego do powiedzenia. I to wszystko. Czy sukcesem jest to, ¿e jako kompozytor
jestem autorem a¿ 14 ksi¹¿ek powiêconych
nowej muzyce, nastêpny jest Pierre Boulez
(4 ksi¹¿ki) i Karlheinz Stockhausen (3 ksi¹¿ki)? Czy sukcesem jest to, ¿e napisa³em mnóstwo kompozycji na najprzeró¿niejsze instrumenty i zespo³y, gdy inni pisz¹ tylko to, za

W Polsce utar³o siê mniemanie (którego nie
podzielam), ¿e kompozytor nie mo¿e byæ krytykiem. Mniemanie p³yn¹ce z ostro¿noci: je¿eli on komponuje, to pewno nie bêdzie
obiektywny w ocenie twórczoci innych.
Kiedy na Warszawskiej Jesieni nieoceniona
Gra¿yna Bacewicz powiedzia³a g³onym
szeptem  w czasie wykonania mojego
utworu orkiestrowego  teraz on bêdzie
chcia³, ¿ebymy wszyscy tak pisali. A mnie 
nawet co takiego by na myl nie przysz³o.
Przede wszystkim nie lubiê plagiatorstwa,
powtarzania moich pomys³ów, niech ka¿dy
poka¿e w³asne, a poza tym nawet moi
uczniowie nigdy mnie nie naladowali, bo to
jest po prostu zabronione. Nowa muzyka jest
tak bogata, ¿e nie ma potrzeby uciekania siê
do takich kombinacji. Jej z³o¿a s¹ nieskoñczone, czasem us³yszymy, ¿e jaki dureñ
powie, i¿ wszystko ju¿ by³o, ale co on tam
wie... W dziejach muzyki bywali kompozytorzy, którzy parali siê krytyk¹  Berlioz, Schumann, Wolf, Debussy, lista by³aby doæ d³uga. Rzecz charakterystyczna: nie by³a to jasna strona ich dzia³alnoci, ten czy ów pos³ugiwa³ siê pseudonimem, kto inny nie by³
zbyt uczciwy (Schumann pisa³ sam o sobie,
raz dla okrasy napisa³, drañ jeden, nawet
bardzo z³¹ recenzjê na temat swojego utworu), Wolf by³ w najwy¿szym stopniu niesprawiedliwy. Dlatego od lat nie mieszam siê do
oceniania utworów innych kompozytorów
(ma³o mnie oni zreszt¹ obchodz¹, wiêc by³oby to zmuszanie siê do pracy na nieprzyja-
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znym polu), natomiast namiêtnie zajmujê siê
ogóln¹ ocen¹ sytuacji w muzyce, problemami dalszego rozwoju muzyki i nowymi warunkami w jakich przychodzi nam dzi  nie
tylko w Polsce, ale (co gorsze), w ca³ej Europie  ¿yæ.
Równolegle z muzyk¹ uprawia Pan
twórczoæ teatraln¹. Jest to równie¿
wa¿na dziedzina Pañskiej pracy artystycznej. Ale czy kosztem teatru nie
cierpi muzyka? A mo¿e odwrotnie?
Pytanie, które w moim przypadku wci¹¿ siê
powtarza: czy maj¹c tzw. sukcesy w teatrze, nie zaniedbam muzyki i jak godzê te
dwie ró¿ne dziedziny. Godzê je od roku
1955, od czasu, kiedy napisa³em sztukê Webern, wieloobsadow¹ sztukê na kilkanacie
osób (sztuka dotyczy genialnego austriackiego kompozytora, który mia³ ciê¿ki ¿ywot w
pierwszej po³owie naszego stulecia, a zgin¹³
 g³upio  od kuli amerykañskiego ¿o³nierza,
kucharza, który po latach rozpi³ siê i pope³ni³
samobójstwo, kiedy dowiedzia³ siê w koñcu,
kogo zabi³). Od tego czasu nic mi nie przeszkadza pracowaæ dwutorowo. Wie Pan,
muzyka wymaga mozolnej pracy, s¹ to  w
przypadku symfonicznej partytury  tysi¹ce
nut, które trzeba sensownie i logicznie zestawiæ na wielu piêcioliniach wspó³czesnej
partytury  praca ogromna, natomiast pisanie
sztuk  to po prostu przyjemnoæ. Ca³e lata
studiowa³em teatr, poznawa³em jego zalety
i s³aboci, podziwia³em wspania³e kreacje i
nudzi³em siê jak mops, z tych studiów wysz³a ca³a teoria postêpowania z teatrem. Mój
teatr jest interesuj¹cy dlatego, ¿e wywodzi
siê z muzyki, a w muzyce ceni siê ka¿de
dziesiêæ sekund, bo jest to po³owa strony
partyturowej (któr¹ pisze siê bardzo d³ugo,
jeli jest to muzyka z³o¿ona, a g³ównie tak¹
piszê). Mój przypadek jest wyj¹tkowy, w
dziejach muzyki nie by³o kompozytora, który
by³by autorem sztuk teatralnych, owszem,
kompozytorzy bywali librecistami, ale to co
innego. Wiele sztuk napisa³em na prawach
muzycznych i teatr jest mi za to wdziêczny.
Aktorzy lubi¹ graæ w moich sztukach, maj¹
wiele do grania, wiele do pokazania, wiele do
nauczenia siê od nowa.
Która z tych dziedzin sta³a siê kluczem
do Pañskiego sukcesu, popularnoci?
Naturalnie: teatr. Proszê ³askawie zwa¿yæ,
¿e na mój koncert, nawet jeli bêdzie to kon-
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cert monograficzny, przyjdzie co najwy¿ej
kilkaset osób. Przyjd¹, pos³uchaj¹ utworów
raz jeden (i nigdy wiêcej), wynios¹ jakie
wra¿enia, ale poniewa¿ muzyka jest autonomiczna, samodzielna, poniewa¿ jest tylko
sob¹  muzyk¹ i niczym wiêcej  wkrótce
zapomn¹ o utworach, o wykonawcach, a
nawet mo¿e o kompozytorze... Tymczasem z
moim teatrem jest inaczej. On ma swoj¹ klientelê, niektórzy widzowie przychodz¹ po raz
wtóry, mówiono mi o przypadkach absurdalnych, kto by³ na Scenariuszu (na Peszku)
piêtnacie razy, tak mu siê aktor  i mo¿e autor  spodoba³. Popularnoæ wyrabia mi zatem teatr, nie muzyka, która na ogó³ jest z³o¿ona, dla wielu uszu zbyt skomplikowana.
Co innego teatr! Publicznooæ bawi siê na moich sztukach, podziwia aktorów, czasem re¿yseriê; moje sztuki daj¹ wiele do mylenia,
wiêc dochodzi jeszcze atrakcyjnoæ i oryginalnoæ tematu czy chwytu teatralnego, np.
takiego, jaki zastosowa³em w Tutam, gdzie
aktor i aktorka graj¹ po dwie krañcowo ró¿ne
role. Niedawno w Teatrze Powszechnym w
Warszawie zagrano Tutam po raz dwusetny. Naturalnie, nie przypisywa³bym tylko sobie popularnoci tego utworu w bardzo trudnej do zdobycia Warszawie, ten utwór jest
brawurowo grany przez Joannê ¯ó³kowsk¹ i
Janusza Gajosa, to jest popis, na który chodzi siê po kilka razy.
W spisie Pañskich muzycznych utworów jest jeden z 1994 r. pt. Leopolis.
Czy tylko jeden utwór poowiêci³ Pan
Lwowowi? Lwów jest Pañskim rodzinnym miastem. Czy fakt, ¿e tam Pan dorasta³ mia³ wp³yw na Pañskie ¿ycie
twórcze? Czyta³em Pañskie s³owa, ¿e
gdziekolwiek Pan jest, ni o Lwowie,
miecie, w którym ju¿ nigdy siê Pan nie
obudzi. Odnoszê wra¿enie, ¿e po
opuszczeniu rodzinnego miasta jeszcze go Pan nie odwiedzi³.
Nie jestem zwolenikiem muzyki programowej.
Przed dwudziestu laty zdziwiono siê niepomiernie, gdy przedstawi³em na dwu Warszawskich Jesieniach poematy symfoniczne
 Uwerturê warszawsk¹ (któr¹ re¿yser wybra³ dla dwu filmów o naszym Papie¿u; jeden
z nich to Pielgrzym) oraz Romualda Traugutta, utwory krótkie, zwarte, co w rodzaju
wybuchu si³y i wyj¹tkowego dramatyzmu
(jestem z natury mojego talentu raczej lirykiem). Kiedy od Towarzystwa Mi³oników
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Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
otrzyma³em zachêtê do napisania utworu o
Lwowie, ucieszy³em siê i bez wahania zabra³em siê do pracy. By³a to praca arcyprzyjemna z wielu powodów: przede wszystkim
 Lwów, miasto mojego dzieciñstwa, miasto,
które pamiêtam dobrze, bo pozwalano mi wêdrowaæ po nim (samemu czy z kolegami); a
dalej: Lwów kojarzy³ mi siê z dziedzin¹ mojej
wielkiej i naprawdê jedynej namiêtnoci  z
muzyk¹; a jeli ju¿ w grê wchodzi³a muzyka
 to przede wszystkim skrzypce. A zatem
napisa³em (jeszcze jeden) koncert skrzypcowy, który zatytu³owa³em po prostu Leopolis.
Uszczêliwiony by³em przy tym faktem, ¿e
koncert mo¿e zagraæ koncertmistrz Capelli
Cracoviensis, Maciej Czepielowski, którego
znam  od niemowlêcia, wspania³y muzyk,
którego rozwój obserwowa³em przez d³ugie
lata, mia³em bowiem bliski przyjacielski kontakt z jego wspania³ymi Rodzicami, równie¿
pochodz¹cymi ze Wschodu (jego ojciec, niezwykle uzdolniony graficznie  nb. ¿o³nierz
AK  jest autorem kaligraficznego rozpracowania partytury utworu Azione a due). Dla
Macieja Czepielowskiego i jego ¿ony (równie¿ skrzypaczki) napisa³em cztery kadencje
do koncertu, ostatni¹ dla duetu skrzypiec.
Partytura koncertu skrzypcowego Leopolis
bêdzie wydana drukiem, zaopatrzona w
spory komentarz na temat miasta, a nawet w
rysunki moje i pewnej Polki z Kazachstanu,
ma to byæ wydanie wyj¹tkowo luksusowe,
byæ mo¿e na swój sposób rozs³awi imiê naszego miasta. Urodzi³em siê na Zamarstynowie, w dzielnicy zamieszka³ej g³ównie przez
¯ydów. Owo trójjêzyczne miasto da³o mi
wietny start. Teraz gdy uczê w piêciu jêzykach kompozycji, gdy mam przed sob¹ re¿yserowanie sztuki Multi, która grana jest symultanicznie w piêciu jêzykach, z zadowoleniem powracam do owego wielojêzycznego
ród³a. To by³a moja pierwsza wielka szko³a
wczuwania siê w losy ludzkie (tak potrzebne w nowej dramaturgii), rozumienia i mylenia o innych, nie tylko o sobie (dlatego  jak
przypuszczam  mogê byæ dobrym pedagogiem). A poza tym: Lwów  owo weso³e
miasto  tak niegdy le potraktowane
przez Roda-Rodê, miasto ¿ywe (dzisiejsze
miasta  to trupiarnie), energiczne, zape³nione najprzeró¿niejszymi typami od wielkich logików i matematyków a¿ po najgorsze typki
batiarskie, które nigdy innych do³ów spo³ecznych w niczym nie przypomina³y (mój
Bo¿e, dzisiejsze szumowiny, które pn¹ siê
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nawet po laury polityczne!), miasto wielu narodowoci i wyznañ, czy mo¿e byæ dla dramaturga co bardziej barwnego! To miasto
¿yje we mnie i z pewnoci¹ o¿ywia te¿ moj¹
dramaturgiê, w której humor i ¿ywy stosunek
do ¿ycia na ró¿nych stopniach egzystencji
ludzkich ma swoje osobne miejsce (oczywicie nie piszê sztuk wy³¹cznie weso³ych, s¹
to sztuki w sporym stopniu intelektualne,
trzeba je tylko bli¿ej poznaæ). Lwów ¿yje we
mnie i dlatego odwiedzê to miasto (Jeli Bóg
pozwoli) dopiero wtedy, gdy zapomnê to
wszystko, o czym dzi tak ¿ywo pamiêtam...
Nad czym i gdzie Pan Profesor obecnie
pracuje? Jakie ma Pan plany twórcze?
Nigdy niczego nie planujê. Ukoñczy³em niemal dwugodzinny utwór symfoniczny, Sinfonia/Concerto dla 15 solistów i wielkiej orkiestry (dzie³o olbrzymie, same g³osy maj¹ ponad dwa metry wysokoci!); jest to chyba
dzie³o mojego ¿ycia  trudno mi bowiem przypuszczaæ, ¿e napiszê jeszcze kiedy partyturê, która ma 442 wielkie strony. Ostatnio
chêtnie piszê koncerty instrumentalne, to
wspania³e zajêcie, a nadto wielkie utwory
religijne, du¿o muzyki kameralnej (równie¿ z
u¿yciem komputera, co na naszej niwie nie
jest jeszcze popularne). Ale siê rozgada³em...
Serdecznie dziêkujê Panu Profesorowi
za rozmowê.

BOGUS£AW SCHAEFFER, ur. 1929 we Lwowie. Ukoñczy³ studia muzyczne (kompozycjê
u prof. A.Maklakiewicza) w krakowskiej
PWSM, oraz muzykologiê na UJ. Komponuje
od 17. roku ¿ycia, jego dorobek obejmuje ponad 300 utworów (w tym wiele dzie³ eksperymentalnych, wyprzedzaj¹cych swoj¹ epokê),
wykonanych w oko³o 250 miastach wiata.
Otrzyma³ wiele nagród krajowych i miêdzynarodowych, napisano o nim ksi¹¿ki. Obecnie
jest profesorem kompozycji w Akademii Muzycznej w Krakowie i w salzburskim Mozarteum.
Jest równie¿ dramaturgiem: napisa³ 29 sztuk,
wystawianych na ca³ym wiecie, a ponadto
autorem 17 ksi¹¿ek o muzyce, oraz grafik, pokazywanych w galeriach Pary¿a i Nowego
Jorku.

Zofia Sokolnicka-Izdebska
11 marca 1973 r. umar³ po d³ugiej
chorobie ks. pra³at Ignacy Chwirut od w.
Antoniego (ur. 25 XII 1887 r.). Pogrzeb
odby³ siê z katedry 13 marca na Cmentarz Janowski do grobowca oo. jezuitów.
Ju¿ podczas choroby ks. Chwiruta dosta³
pozwolenie odprawiania Mszy w. u w.
Antoniego ks. M¹czyñski28, pracuj¹cy stale w Mociskach. Doje¿d¿a do Lwowa i
odprawia w niedziele i wiêta u w. Antoniego Mszê w. wieczorn¹, a czasem w
inne jeszcze dni, jak np. w I Pi¹tek. W
Wielkim Pocie odbywa trzydniowe rekolekcje. Podlega biskupowi w Rydze.
Ks. pra³at Ha³uniewicz mia³ w ostatnich czasach siln¹ sklerozê. Zauwa¿y³am po raz pierwszy 15 maja 1973 r., gdy
podczas Podniesienia myli³ kolejnoæ
konsekracji. Na szczêcie o. Rafa³ by³ w
konfesjonale i na interwencjê kocielnego zaraz przybieg³ i dokoñczy³ Mszê w.
Od tej pory do zimy tego roku 1973 pomaga³ stale ks. pra³atowi w odprawianiu
Mszy w. Ostatni raz widzia³am ksiêdza
Ha³uniewicza w kociele 24 I 1974 r. By³
ciê¿ko chory, mia³ cukrzycê, a oprócz tego
zaatakowane serce, w¹trobê i nerki.
O. Rafa³ nie tylko, ¿e zosta³ jedynym ksiêdzem w katedrze, a le czêsto nocowa³
u ks. pra³ata, który w ostatnich czasach
przed mierci¹ ju¿ nie wstawa³ z ³ó¿ka.
Jednak¿e powodowany gorliwoci¹, zrywa³ siê na pó³ przytomny i wybiera³ do kocio³a. Umar³ 30 marca 1974 r. Bezporedni¹ przyczyn¹ mierci by³o zapalenie
p³uc i op³ucnej. Pogrzeb odby³ siê 2
kwietnia z katedry, gdzie cia³o ksiêdza
pra³ata le¿a³o na katafalku. O. Rafa³ podkreli³ w kazaniu rolê kap³ana, który
sprowadza Pana Jezusa na o³tarze i do
wiernych. Ks. Cieñski29 ze Z³oczowa odprawi³ Mszê w. i mówi³ o ¿yciu ks. Ha³uniewicza: urodzony 27 VI 1889 r. w Rohatynie, wiêcenia kap³añskie otrzyma³, jak
ju¿ wy¿ej wspomnia³am, 30 VI 1912 r., po

czym zosta³ wikarym i katechet¹ na wsi.
Aby podnieæ dobrobyt ch³opów, ks. Ha³uniewicz za³o¿y³ spó³dzielniê, wyrabiaj¹c¹ ³y¿ki drewniane. Podczas I wojny
wiatowej front przechodzi³ przez tê wie
i koció³ zosta³ zrujnowany. Ksi¹dz przeniós³ siê do Lwowa, do katedry. Zosta³
kanclerzem Kurii. Ks. Cieñski powiedzia³, ¿e podczas II wojny wiatowej nast¹pi³a 10letnia przerwa. Wiadomo, ¿e
czas ten spêdzi³ ks. pra³at w obozie karnym. Po powrocie do Lwowa w maju
1955 r. przez 7 lat by³ proboszczem w kociele w. Marii Magdaleny, potem pracowa³ w katedrze. Ks. pra³at zosta³ pochowany na Cmentarzu Janowskim w grobowcu oo. jezuitów obok ks. P³oszyñskiego, o. Seweryna i ks. Chwiruta. Na
pogrzebie by³y t³umy, ludzie powchodzili
na grobowce, ¿eby lepiej widzieæ i s³yszeæ ceremonie ¿a³obne. Ks. pra³at odznacza³ siê niezwyk³ym taktem, tote¿ cieszy³ siê wielkim uznaniem wród grekokatolików. Po skoñczonych egzekwiach
Ukraiñcy piewali swoje panichidy.
Po tych smutnych wydarzeniach nast¹pi³ znów okres dla katedry dobry. Ju¿
8 X 1974 r. dowiedzia³am siê o zatwierdzeniu drugiego ksiêdza dla katedry. Ojciec Rafa³ pesymistycznie zapatrywa³ siê
na tê sprawê, a jednak Komitet kocielny
(dokoñczenie na str. 46-48)

Ks. pra³at Zygmunt Ha³uniewicz

Historia Kocio³a
we Lwowie
od 1939 roku (4)
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WIERSZE

Natalia Otko

Z cyklu: Impresje jesienne

***

Pierwszy nieg 
Oczekiwany,
Ju¿ prawie zapomniany 

***

Esse est percipi
(Istnieæ, to byæ postrzeganym)
George Berkeley

Palczaste licie z³oc¹ siê w górze, br¹zowiej¹,
opadaj¹ chybotliwie i ucielaj¹ chodniki.
Jesiennym deseniem ozdabia p³yty kamienne
mozaika lici, kolczastych skorup i kr¹g³ych owoców.
Byæ mo¿e dzieci kasztanów wyk³uwaj¹ siê,
poniewa¿ moje d³onie s¹ szczêliwe,
czuj¹c ich g³adkoæ, ciê¿ar
i ¿ywy wilgotny ch³ód,
a moje oczy cieszy harmonia kasztanowych odcieni w
zagadkowych mapach na ich b³yszcz¹cych
pow³okach...
Czy¿bym i ja
swoje istnienie zawdziêcza³a zaletom
istotnym dla kogo we Wszechwiecie?
listopad 1996

Czas jesienny

Pachn¹cy niebem
Zwiastun zimy nietrwa³y,
Nisko przygi¹³ chryzantem
Ostatnie kwiaty...

23 listopada 1996
Z cyklu: Psie wiersze

Wspó³czuj¹cy
Jestemy w domu sami  ja i mój pies.
O zmierzchu nakrywa mnie fala smutku,
Reks przychodzi i k³adzie siê obok
z g³êbokim westchnieniem.
Czeka cierpliwie.
Co jaki czas
uwa¿nie bada moj¹ twarz
br¹zowymi oczami...
Dzieli mój smutek wytrwale,
choæ jest to zbyt wielki ciê¿ar
dla tak czu³ej istoty.
padziernik 1996

Czas wci¹¿ mija 
kapi¹ sekundy i lata
z klepsydry niebios
i w ziemiê wsi¹kaj¹
jak deszcz

Reksowi
Ma jêzyk mrówkojada,
Maniery dzikiej wini,
¿ar³ocznoæ smoka,
Pazury gryfona,
Zdolnoci tragikomika,
Przebieg³oæ z³odziejaszka.
I jeszcze 
Wielkie kochaj¹ce serce,
Przypieszaj¹ce gwa³townie
W czarnobia³ej psiej piersi,
Gdy wracam do domu!

Ciekawa jestem jak
odczuwa to stara czere£nia,
tak po japoñsku przysypana
zbyt wczesnym niegiem?
Czy wiecie, ¿e ta jesieñ
skoñczy³a siê, zanim
up³yn¹³ jej czas?
25 listopada 1995

5 grudnia 1996

NATALIA OTKO ur. 1969 w Charkowie. Od 1978 r. stale mieszka we Lwowie, obecnie pracuje
w Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Otrzyma³a wyró¿nienie na Konkursie Literackim
im. Kazimierza Wierzyñskiego dla Polaków na Ukrainie (1995, 1996). Swe utwory publikowa³a
w Gazecie Lwowskiej, Biuletynie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Sycynie.
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PROZA
Có¿ za nuda beznadziejna, i to przez
ca³e trzy godziny... Za oknami maj, kasztany,
bzy, katarynkowe melodie  a ty, cz³owieku,
chcesz czy nie chcesz, musisz tu siedzieæ
jak na pokucie. Za jakie grzechy?
Ch³opaki id¹ ku katedrze i wracaj¹ do
³awek. Ptakowi tama przesuwa siê
sprawnie, ale ja przecie¿ nie zostanê
przez ni¹ przeniesiony tam, do przodu.
Vrabetzowi szkoda by by³o traciæ czas na
mnie. Bo i z jakiego powodu? Ma wiele
znacznie godniejszych jego uwagi. Je¿eli
jednak zechce mnie nawet wywo³aæ (choæ
bardzo w to w¹tpiê), zrobi to znacznie póniej. Jestem na S, prawie na samym
koñcu alfabetu.
Cudownie jest tam na zewn¹trz,
nie sposób jednak godzinami gapiæ siê
w okno. Dobrze, ¿e wiedziony jakim przeczuciem, wzi¹³em z domu Ulicê Sandalników. Poczytam sobie pod ³awk¹.
...Szperam w³anie wraz z Papirusem
w jego sekretnej kartotece (nie mia³em
pojêcia, ¿e w staro¿ytnym Rzymie by³a tajna policja, nie uczono nas tego)  kiedy do
mojej rozdwojonej pomiêdzy ksi¹¿kê
i klasê wiadomoci dociera wypowiedziane w³anie przez Ptaka nazwisko
kolejnego delikwenta:
 Hiolski!
Przyskrzyniam szefa rzymskich tajnych
agentów wraz z jego kartotek¹ w szybko zamkniêtej ksi¹¿ce. Teraz bowiem interesuje
mnie bardzo, co bêdzie z Dzidkiem.
Ba, Dzidek...
Niby jeden z nas, w takim samym mundurku, w takiej samej czapce, teczka z
ksi¹¿kami te¿ prawie taka sama  a przecie¿ jest zupe³nie odmienny od ka¿dego w
klasie. Wszyscy ró¿nimy siê oczywicie
jako miêdzy sob¹  wygl¹dem, charakterami, usposobieniem, postêpami w nauce i tak dalej  on jednak, on jedyny, ma w
sobie co jeszcze, co go wyodrêbnia sporód nas wszystkich w sposób wyj¹tkowy.
On ju¿ na pewno wie, czego w³aciwie
chce, ot co. Nie zauwa¿y³em jako dotychczas tej cechy u ¿adnego innego z naszej
klasy. Mnie samego nie wy³¹czaj¹c. Owszem, owszem, ten interesuje siê tym,

DZIDEK

Witold Szolginia
tamten owym, ja na przyk³ad rysowaniem
i literatur¹  ale tak naprawdê, na serio,
na fest, to ¿aden z nas nie zdecydowa³ siê
jeszcze na co konkretnego. Na co, o
czym siê wie na pewno, ¿e w³anie to, a
nic innego pragnie siê robiæ zawsze, przez
ca³e ¿ycie.
Dzidek nie ma co do tego ¿adnych
w¹tpliwoci: bêdzie piewakiem, i szlus.
I chyba nawet ju¿ nim jest, bo piewaæ potrafi ex-pe-di-te. Nie ¿adne tam g³upie
przeboje i piosenki z filmów, ale prawdziwe pieni, a nawet arie operowe! Z czym
takim nie ma ¿artów, to trzeba powa¿nie
studiowaæ, ustawiaæ g³os, æwiczyæ jego
si³ê i tak dalej. Bardzo to trudne i ¿mudne,
ale Dzidek daje radê. I to jak!
Nieraz nam piewa, kiedy go tylko na
to namówimy. Nie certuje siê i nie trzeba
d³ugo go prosiæ. Wtedy w³anie odmienia
siê, robi zupe³nie inny ni¿ my wszyscy.
Jakby jeszcze urasta, choæ Bozia i tak
wzrostu mu wcale nie posk¹pi³a, powa¿nieje, spogl¹da jakim takiego! Patrzy na nas
wyranie podejrzliwie, potem wstaje z krzes³a i zbli¿a siê do Dzidka. Z przekrzywion¹ na
bok g³ow¹ okr¹¿a go powoli drobnymi
kroczkami, patrz¹c nañ nieufnie przez przytkniête do zmru¿onego oka szkie³ko cwikieru. Raptem przystaje, prostuje siê sztywno, i
pyta, ni to Dzidka, ni to nas:
 A co on mo¿e, hm, zapiewaæ?
Oddychamy z ulg¹ i triumfem: dobra
jest, uda³o siê! Co Dzidek zapiewa? Có¿
za pytanie! Oczywicie swój popisowy kawa³ek, któremu nikt, nawet Vrabetz nie
jest w stanie siê oprzeæ. Absolutnie.
 Starego kaprala, panie profesorze,
Starego kaprala!
Ptaku zastanawia siê jeszcze, trochê
jakby siê waha, ale my ju¿ wiemy, ¿e siê
zgodzi. I rzeczywicie. Oto zak³ada kciuki
obu r¹k za wyciêcia kamizelki i decyduje: 
Ch³opcy siedz¹ teraz cicho, ch³opiec Hiolski pieje, a pan profesor s³ucha. No?
Przez klasê przechodzi co, co ja bym
nazwa³ ogólnym dreszczem. Tak, to chyba
w³aciwe okrelenie tego nastroju, który
nas w tym momencie ogarnia. Wiemy, co
nas teraz czeka. Tu i tam skrzypi nagle
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³awka pod niespokojnym poruszeniem,
s³ychaæ czyje g³êbokie westchnienie. Potem zapada zupe³na cisza, pe³na wyranie
wyczuwanego napiêcia. Ach, ¿eby Dzidek
nie zawiód³ nas i siebie, ¿eby mu siê uda³o!
Mamy tremê jak cholera. Za niego.
Bo on sam zupe³nie nie. Odwrócony
w nasz¹ stronê stoi sobie spokojnie
i przelotnym, porozumiewawczym umiechem uspokaja nas: wszystko w porz¹dku, nie obawiajcie siê. Dotychczas trochê,
jak to on, zgarbiony  prostuje siê, wyrasta, unosi z³¹czone d³onie ku piersiom i
kieruje wzrok gdzie daleko przed siebie.
I oto chrz¹ka  tak, jakby w jego gardle
potr¹ci³y nagle lekko o siebie dwie bry³ki
jakiego szlachetnego metalu. Poprawi³
g³os, zaraz zacznie. Ju¿...
Naprzód, naprzód marsz, rêbacze!
Broñ na ramiê! Wszak nabita!
Dajcie fajkê! Precz te p³acze!
Po¿egnajcie mnie i kwita!...
Dwiêczny jak wiolonczela i jak dzwon
g³os Dzidka brzmi w³adczo i rozkazuj¹co. I
jak zawsze przy tej pieni dokonuje w nas
zadziwiaj¹cej przemiany.
Tam, pod tablic¹, stoi teraz nie szczup³y, wysoki ch³opak, nasz szkolny kolega 
ale zupe³nie kto inny. To stary wiarus, który oto ju¿ wkrótce zginie. I to z naszych r¹k,
rozstrzelany przez nas  jego w³asnych

kamratów. Prowadzimy go przecie¿ na
miejsce kani... A on nas jeszcze ponagla... Ech, dobrze mu rozkazywaæ: precz
te p³acze!, kiedy nie mo¿na, no, niepodobna powstrzymaæ skurczu gard³a i mrugania oczami...
Jest nam strasznie ciê¿ko i ogromnie
mu wspó³czujemy. I buntujemy siê: za co
w³aciwie mamy go rozstrzelaæ? Za to tylko, ¿e zamalowa³ w gêbê m³odego rotmistrza, bo ten go obrazi³? Daremny jednak
nasz bunt  wojsko to wojsko, rozkaz jest
rozkazem: stary kapral umrzeæ musi.
Dlatego, ¿e nie móg³ znieæ obelgi  on,
który bohaterowi s³u¿y³. wietnie go rozumiemy; w podobnej sytuacji post¹pilibymy tak samo.
S³u¿y³ bohaterowi, czyli Napoleonowi.
Mówi przecie¿, ¿e szed³ z Moskwy
w przedniej stra¿y. Nie wiem, dlaczego
wyobra¿am sobie, ¿e stary kapral by³
w gwardii cesarskiej, tej w bermycach.
A zreszt¹, gwardia nie gwardia, bermyce
nie bermyce  w koñcu wszystko jedno.
Dziwniejsze jest to, ¿e ten stary kapral jest
dla mnie Polakiem  jakby na pó³ Sorok¹ z
Potopu, na pó³ ¯ubrem z ksi¹¿ek G¹siorowskiego. Mimo, i¿ wiem od Dzidka, ¿e to
Francuz. Bo przecie¿ s³owa tej pieni napisa³ ten jaki Beranger, a nasz Syrokomla tylko je prze³o¿y³. Melodia za jest Moniuszki. Mo¿e to w³anie przez niego Francuz zmieni³ mi siê w Polaka?
Kiedy rozbrzmiewaj¹ s³owa: Tam do
licha! Fajka zgas³a...  ka¿dy z nas chcia³by natychmiast podskoczyæ ku niemu 
jak to pewno zrobili jego w³ani ¿o³nierze
 z zapa³kami... No nie, sk¹d z zapa³kami,
wtedy chyba nie by³o ich jeszcze, raczej z
krzesiwem i hubk¹. Niech sobie biedak
jeszcze popyka tê swoj¹ fajkê, zanim...
O w³anie, ju¿... Oto ten straszny,
wspania³y moment:
Do szeregu! Czekaæ has³a!
Oczu wi¹zaæ nie pozwolê!
Ej, kamraci, ej, najszczersi!
Wara p³akaæ! Broñ gotowa!
Strzelaæ celnie  w same piersi...

Andzrej Hiolski

Potworne  w takiej okropnej chwili jeszcze samemu dawaæ komendê... Serce
wali, w gardle ciska, ale nie  nie roztkliwiajmy siê, nie wolno. Przecie¿ nieszczêsny wiarus w tej oto chwili potê¿nie komenderuje:
Naprzód wiara! Iæ przytomnie!
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Tylko wara p³akaæ po mnie!
Powtarza to raz jeszcze  i milknie.
Koniec. Przed nami stoi teraz ju¿ nie stary
kapral, tylko znowu nasz kolega, Dzidek
Hiolski. Rozplata rêce, opuszcza je powoli, zak³ada do ty³u. Na twarzy ma lekkie rumieñce, wygl¹da na zmêczonego. Ale
umiecha siê lekko.
Po zamilkniêciu Dzidka przez d³ug¹
chwilê jest w klasie cicho jak makiem zasia³. Potem cisza ta nasi¹ka zwolna lekkim szmerem i ró¿nymi niemia³ymi odg³osami. Tu kto siê poruszy³, tam kto
chrz¹kn¹³, kto inny prze³o¿y³ z szelestem
zeszyt. Wszystko to jest jakie ostro¿ne,
wahaj¹ce, niezdecydowane.
I ten wyraz wszystkich twarzy, mojej
chyba te¿: niepewny i jakby zawstydzony.
Podobny maj¹ czasem na swych twarzach ludzie w kinie, kiedy po jakim wzruszaj¹cym filmie nagle zapali siê wiat³o
na widowni. Wygl¹daj¹ wtedy tak w³anie,
jak my teraz: trochê sp³oszeni, trochê za¿enowani. I co szybciej nadrabiaj¹ min¹,
w popiechu naci¹gaj¹ maski na swe
oblicza, aby przypadkiem nikt nie spostrzeg³, ¿e siê wzruszyli.
A jak tam nasz Ptaku?
Zerkn¹³em na niego podczas piewu
Dzidka. Profesor stan¹³ sobie w przejciu
miêdzy rzêdami ³awek, pilnie s³uchaj¹c.
Je¿eli mo¿na tak powiedzieæ, s³ucha³ ca³ym sob¹  ca³¹ pochylon¹ nieco ku przodowi postaci¹. Stulon¹ jak muszla d³oni¹
os³ania³ sobie ucho, jakby nie chcia³ uroniæ ani jednego tonu.
Czy pan, panie profesorze, naprawdê
dobrze s³ysza³? Przekona³ siê pan, ¿e
uczeñ Hiolski rzeczywicie umie piewaæ?
Vrabetz jest ju¿ znowu przy katedrze.
Patrzy i patrzy na Dzidka jak sroka w koæ.
Potem nagle wsadza nos w swój notes
i mruczy pó³g³osem, który jest wietnie s³yszany nawet w ostatnich ³awkach:
 Algebra  bez pojêcia, le, czyli piêæ...
piew  celuj¹co, czyli jeden... Razem
szeæ... Z tego rednia  trzy, czyli dossstatecznie...
I, nieco podnosz¹c g³os, wydaje z namaszczeniem polecenie:
 Ch³opiec Hiolski siada!
Fragment wyjêty z ksi¹¿ki Witolda Szolgini: Dom pod ¿elaznym lwem wyd. PAX 1971,
str.176181). Tytu³ pochodzi od redakcji.

SYLWETKI
Czas przesz³y 
niedokonany
WITOD SZOLGINIA, dr hab. in¿ynier architekt, emerytowany docent w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunikacji w Warszawie,
zmar³ 30 czerwca 1996, spocz¹³ na Cmentarzu
Pow¹zkowskim. O tej bolesnej stracie donielimy
w CL 4/96.
Urodzi³ siê w 1923 r. we Lwowie, tam te¿
ukoñczy³ VI Gimnazjum im. S. Staszica, a studia
architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. By³
autorem wielu prac z dziedziny urbanistyki i architektury, jednak Jego szczególn¹ pasj¹ i zas³ug¹
s¹ i pozostan¹ ksi¹¿ki, publikacje, wiersze i audycje radiowe oraz rysunki na temat Lwowa, jego
historii i kultury.
Poni¿ej publikujemy bardzo osobiste wspomnienie o Tolu z £yczakowa, nades³ane nam z
Nowego S¹cza przez dra Jerzego Masiora, lekarza, poety i dzia³acza, przyjaciela Zmar³ego.
*

*

*

... I tych, co ju¿ nie têskni¹  do têsknoty
zmuszaæ,
I tych, którzy nie wiedz¹  do tej wiedzy
zmuszaæ,
Tych, co nie chc¹ pamiêtaæ  pamiêci¹
dokuczaæ,
I tych, co ju¿ nie p³acz¹  znowu do ³ez
wzruszaæ.

To Hemarowe strofy, przytoczone
przez Witolda Szolginiê pod koniec VI
tomu Tamtego Lwowa  dzie³a Jego
¿ycia  ksi¹¿ki dla nas lwowian jak¿e wa¿nej. Ksi¹¿ki, w której jak w pude³ku wspomnieñ pomieci³ wszystko. Wszystko, co
kocha³, czym ¿y³ nieustannie. Zaistnia³ w
latach osiemdziesi¹tych Domem pod
¿elaznym lwem  ksiêg¹ domow¹ niezwyk³¹, sag¹ lat nie tak dawnych, by nie
¿yli jeszcze ci, którzy zapamiêtali...
Pisaæ, ¿e Witold przeby³ od £yczakowskiej 137 po dzieñ warszawskiego odejcia  drogê dalek¹ i krêt¹, to banalne.
Bowiem nie odleg³oci¹ i pokrêtnoci¹ lat
Jego ¿ycia trzeba mierzyæ dzie³o, jakie
nam pozostawi³, lecz pracowitoci¹ icie
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Witold Szolginia (profilem) wród dzieci zespo³u My  Szesnastka z Nowego S¹cza.
Warszawa 1995. Po prawej Jerzy Masior

mrówcz¹, skrzêtnoci¹ w gromadzeniu
wiedzy o Miecie, które ukocha³ raz na zawsze, i niez³omn¹ wytrwa³oci¹ w realizacji postanowionych celów. Zagêszczenie tych cech u rodowitych lwowian zaiste
niebywa³e. Wszak ludek z nas nieustannie
szumi¹cy, niezbyt wytrwa³y, zdatny do fajerwerków ogromnych, jarz¹cych, ale do
mrówczej pracy...? A Witold zapamiêta³y w
tworzeniu dzie³a o Lwowie i dla Lwowa od
najdawniejszych lat swojego ¿ywota, trwa³
w nim koniecznoci¹ jakow¹, nieustannym wodzeniem pióra, spod którego wychodzi³y dzie³a znakomite.
Wród nich perli siê ³yczakowskimi porankami, zmierzchami i wszystkimi porami
roku ów Dom pod ¿elaznym lwem  zbeletryzowany diariusz lat m³odoci, teraz ju¿
monumentum lwowskie, bez którego ca³a
powojenna literatura tematu mia³aby miejsce do wype³nienia. Zapewne obok, lub tu¿
po Niebu w p³omieniach Witoldowego
Mistrza  Jana Parandowskiego. Dom
swoim ciep³ym klimatem, nieustaj¹c¹ poezj¹ prozatorskiego przecie¿ tekstu, trzeba
uznaæ za kontynuacjê. To nie naladownictwo, a odkrywanie w innym czasie tych
miejsc i ludzi, o których Mistrz Jan nie
wspomnia³. Inaczej p³yn¹³ Jego czas.
Witold Szolginia by³ poet¹. Nie znam
Jego dzie³ z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, bo
i takowych sporo pope³ni³, lecz stronice
Jego leopolitanów, to poezja lotów niezwyk³ych: [...] Jesieñ wisi nad £yczakowem
ob³okiem woni jab³ek, gruszek i liwek,
p³yn¹cej od kolorowych, uginaj¹cych siê
pod nimi straganów na placu wiêtego
Antoniego i od skrzynek, wystawionych
przed owocarniami na uliczne chodniki.
Miesza siê z nimi inny, nieod³¹czny od jesiennej pory zapach  delikatne, ledwie
wyczuwalne kadzid³o dymów dalekich
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ognisk, przywiane z podmiejskich b³oñ i
ogrodów, gdzie tam od Krzywczyc i Pasiek [...]. Opis z pozoru prosty, lecz sw¹
prostot¹ liryczn¹ wype³niaj¹cy lwowskiego, a ju¿ ³yczakowskiego rodaka serdecznym ³adunkiem emocji. Wzruszeniem z
niekoniecznie skrywanymi ³zami. Emanuje z Domu, jak i z pozosta³ych Szolginiowych tomów, z ca³ego Jego dzie³a, poezja
ciep³a, czerpi¹ca z lwowskich ródlisk i z
Jego ulubionego potoku Pasieka, z brunów prawie rodzinnych Winnik i Pohulanki
 wilgoæ s³onych ³ez na wersach, na s³owach, jak krople majowego deszczu na
listowiu £yczakowskiego Parku  parku
dzieciñstwa Autora.
Dwa poetyckie tomy zas³uguj¹ na
uwagê szczególn¹. S¹ zapisem, przypomnieniem i jakby miniencyklopedi¹
mowy naszej  ba³aku. A choæ to mowa
szczególna, tak te Krajobrazy syrdeczny i
Kwiaty lwowskie leciutko napisane, jakby od niechcenia, jak literacki ob³ok sp³ywaj¹cy na nas stamt¹d, znad tamtego
Miasta. Mimo panosz¹cego siê na ich
stroniczkach zamierzonego ba³aku, czytelne to wszystko. A u wielu innych raczej z
trudem. Zw³aszcza gdy muza wskakuje
na koturny poezjowania, b³¹dzi po metaforycznych meandrach. U Witolda tuwimowskie kwiatowe rymowanie pomaga i nastrojowi wiersza i odczytywaniu. Ale czy¿
Tuwim nie na miejscu? Czytelnik nieco filologicznie obyty mo¿e pos¹dziæ Autora o
ba³akowe s³owotwórstwo. Mo¿e tak i jest,
ale czy¿ ba³ak nie by³ gwar¹ ¿yw¹, wrêcz
gor¹c¹? Na dodatek: sytuacyjn¹, jak
¿adna inna. Oto przyk³ad pierwszy z brzegu: piosenka Hemara o akrobacie Musze
i Teliczkowej, czy te¿ Witoldowe zwrotki z
wiersza o lwowskim ba³aku:
O mowu rodzinna, o ba³aku lwowski,
Dwieñczy jak harmonia, jak metal
dzwunioncy
Na bruku kamiennym mojij £yczakowskij,
To rozlewni wolny, to z szwungiem
pyndzoncy...

I tak dalej, i tak dalej. W kolejnych
zwrotkach wyliczenie kipi¹cych lwowskich
s³ówek, tych ba³akowych i innych. Oka¿e
siê niezawodnie, ¿e to poetyckie abecad³o
wierszowego ba³aku, to skarb dla jêzykoznawcy mowy polskiej. Mowy kresowej,
która odchodzi.

* * *
S¹ ludzie, którzy zapewne pragnêli,
a ¿yciem swoim i dzie³em zas³u¿yli na
lwowski spoczynek. Koniecznie pod tamtym niebem, na cmentarzu przy ulicy Piotra i Paw³a. Gdzie tam blisko Marii, Gabrieli, Seweryna, Artura, a mo¿e niedaleko
strzaskanych kolumn i katakumb, gdzie
Najwaleczniejsi. Miêdzy najbardziej swoimi. Ze znanych mi zapewne godzien by³
£yczakowskiego Cmentarza Poeta Lwowa Henryk Zbierzchowski. Nawet Go do
drogi na ³yczakowskie zbocze wród
drzew szykowano. Wiem co o tym, bom
Jego zaniedban¹ mogi³ê w Krynicy po nowemu i godnie urz¹dza³. I jest te¿ ³yczakowski cieñ dla Witolda Szolgini. W tamtym Jego Lwowie. Wierzê gor¹co, ¿e On
tego chcia³. Oto s³owa, które nam jak testament pozostawi³:
[...] I us³ysz, Pani, jak wo³amy:
Matko bezdomnych Twych lwowiaków 
Powróæ nas znowu na £yczaków. [...]

Czy mam jeszcze pisaæ dalej?
Jerzy Masior
Nowy S¹cz, 14 lipca 1996

Marsz Soko³a
i jego twórcy
W tym roku przypada 130. rocznica
powstania na ziemiach polskich Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓ£. Zosta³ za³o¿ony we Lwowie w 1867 roku i
stamt¹d rozszed³ siê po wszystkich czêciach Polski  st¹d lwowska placówka
zyska³a zaszczytne miano Soko³a-Macierzy.
Krakowski Sokó³, kierowany przez
druha Konrada Firleja, przygotowuje
rocznicowe uroczystoci, uwzglêdniaj¹ce rolê Lwowa  do tematu tego w odpowiedniej chwili wrócimy. Na pocz¹tek
przypominamy s³owa MARSZA SOKO£ÓW i sylwetki jego autorów: s³owa napisa³ Jan Lam, muzykê Wilhelm Czerwiñski.
Ospa³y i gnuny, zgrzybia³y ten wiat.
Na nowe on ¿ycia koleje
Z wygodnej pocieli nie dwiga siê rad
I duch i cia³o w nim mdleje.

S£OWNIK
GEOGRAFICZNO
HISTORYCZNY
Bi³ka Królewska (uzupe³nienie do CL 2/96)

Zwana te¿ Ma³¹ Bi³k¹. Po³o¿ona ok.17 km
na wsch. od Lwowa, przy tzw. trakcie gliniañskim  bêd¹cym od XII w. jedenym z g³ównych
szlaków handlowych wschód-zachód, przechodz¹cych przez Lwów. W 1939 r. liczy³a
1160 mieszkañców, w tym 97% Polaków oraz
3% Rusinów i ¯ydów.
W latach 14561772 Bi³ka Szlachecka nale¿a³a do dóbr królewskich, lecz wielokrotnie
przez królów przekazywana w dzier¿awê.
Na pocz. XIX w. wybudowano na terenie folwarku pa³acyk, otoczony parkiem, dzi nie istniej¹cy. Od po³. XIX w. folwark nale¿a³ do Komorowskich, zapewne w. 1914 r. sprzedany
ks. Sapie¿ynie z Bi³ki Szlacheckiej.
W 1913 r. wybudowano tu koció³, a w 1939
powsta³a parafia, która przetrwa³a do 1945 r.
wg dr. W³adys³awa £ukaszyñskiego,
Rzeszów (M.T.)

Bi³ka Szlachecka

(uzupe³nienie do CL 2/96)
Zwana te¿ Wielk¹ Bi³k¹. Po³o¿ona ok.16 km
na wsch. od Lwowa, nad rzek¹ Bi³k¹. W woku
1939 liczy³a ok. 2300 mieszkañców narodowoci polskiej oraz kilkunastu ¯ydów.
Pierwsza wzmianka o Bi³ce Szlacheckiej pochodzi z 1400 r., by³a wówczas w³asnoci¹
szlachcica W³odka herbu Sulima. W rêkach
jego rodziny pozostawa³a do po³. XVI w., a nastêpnymi w³acicielami byli m.in. Feliks Ziemicki (po³. XVI w.), Miko³aj G³êbocki (1 po³.
XVII w.), Izdebscy (2 po³. XVII i 1 po³. XVIII w.),
Waleria Branicka (po³. XVIII w.).
Wanda Uruska 2o voto Coboga nie ufundowa³a kocio³a w Bi³ce Szlacheckiej, lecz rozbudowa³a ju¿ istniej¹cy: dobudowano nowe
prezbiterium i dwie kaplice. Ostatnim proboszczem w tym kociele (opuszczonym w roku
1945) by³ ks. Wincenty Urban, póniejszy biskup pomocniczy wroc³awski. Obecnie koció³
zosta³ zabrany na cerkiew grekokatolick¹.
wg dr. W³adys³awa £ukaszyñskiego,
Rzeszów (M.T.)
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Hej, bracia Soko³y, dodajmy mu si³,
By ruchu zapragn¹³, by powsta³ i ¿y³!
W niemocy, sennoci i cia³o i duch
Na pró¿no siê dwiga i ³amie,
Tam tylko potê¿nym i twórczym jest ruch,
Gdzie wola silne ma ramiê.
Hej, bracia, kto ptakiem przelecieæ chce wiat,
Niech skrzyd³a sokole od m³odych ma lat!
Wiêc dalej, ochoczo, w daleki ten lot
Sposobiæ nam skrzyd³a dla ducha.
Nie z³amie nas burza, nie strwo¿y nas grzmot,
Gdzie woli si³a pos³ucha!
Hej, bracia Soko³y, dodajmy mu si³,
By ruchu zapragn¹³, by powsta³ i ¿y³!
JAN LAM, dziennikarz i powieciopisarz, urodzi³ siê w r. 1838 w Stanis³awowie. Studiowa³
we Lwowie prawo, by³ za m³odu nauczycielem w domach ziemiañskich na prowincji, a
nastêpnie podj¹³ we Lwowie pracê dziennikarsko-publicystyczn¹. Nie stroni³ od polityki o
zabarwieniu narodowym, antylojalistycznym i
antykonserwatywnym. Jako pisarz zosta³ zaliczony do lwowskiej szko³y satyrycznej.
Jego g³ówne utwory to: Kroniki lwowskie,
Wielki wiat Capowic, Komisarz w Galicji.
Zmar³ we Lwowie w r. 1886, pochowany na
Cmentarzu £yczakowskim.
WILHELM CZERWIÑSKI, kompozytor i pianista,
urodzi³ siê w 1837 r. we Lwowie. Kszta³ci³ siê
we Lwowie (u Mikulego, ucznia Chopina)
i w Wiedniu, a tak¿e krótko u Liszta w Weimarze. ¯ycie spêdzi³ we Lwowie na pracy kompozytorskiej i pedagogicznej. Skomponowa³
utwory fortepianowe, pieni i utwory chóralne, oratorium, operetkê S³owiczek (do s³ów
W. Be³zy), operê, symfoniê. Jednak jego
utwory nie przetrwa³y próby czasu, z wyj¹tkiem znanego Marsza Soko³ów. Zmar³ we
Lwowie w roku 1893, spoczywa na Cmentarzu £yczakowskim.

Gmach Soko³a-Macierzy we Lwowie.
Fot. A. Chlipalski (1996)
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Pani Ludwika
W jednym z ³adniejszych zak¹tków
Krakowa, w willowym kwartale, skupionym wokó³ kocio³a w. Szczepana
i skweru Axentowicza, mo¿na czêsto
spotkaæ eleganck¹, zawsze zadban¹
i niezmiennie urodziw¹ pani¹. Bli¿si i
dalsi s¹siedzi, a przede wszystkim bywalcy teatru z ubieg³ych lat (z wyj¹tkiem
oczywicie najm³odszej generacji, dla
której teatr w dawnym, dobrym stylu jest
ju¿ obcy) wiedz¹, ¿e ow¹ dam¹ jest pani
Ludwika Castori-D¹browska.
Ludwika Castori, znakomita aktorka
 mimo ¿e przecie¿ jeszcze nie wiekowa
 szczególnym zrz¹dzeniem losu po³¹czy³a w swoim ¿yciu wêz³owe punkty historii a¿ trzech teatrów: lwowskiego, katowickiego i krakowskiego (by³ i warszawski). Opowiedzmy po kolei.
Jest lwowiank¹ z krwi i koci, a teatr
wyssa³a z mlekiem matki, bo ze scen¹ 
przez w³asn¹ rodzinê  by³a zwi¹zana od
dzieciñstwa. Jako m³od¹ dziewczynê
sztuki deklamacji uczy³a j¹ wielka Siemaszkowa. M³odzieñcz¹ sielankê niestety przerwa³a wojna: podjê³a pracê
jako stenografka (u profesora neurochirurgii Domaszewicza, który jej dyktowa³
swoj¹ pracê), sprzedawa³a lody, dzia³a³a
w konspiracji, uczy³a siê do tajnej matury
 i biega³a do teatru, póki ten w okupowanym Lwowie istnia³.
Sta³a siê jego czêci¹ dopiero za drugiej okupacji sowieckiej, w 1944 roku.
Zosta³a wtedy przyjêta do studium dramatycznego przy Pañstwowym Polskim
Teatrze Dramatycznym, który za siedzibê
otrzyma³ dawny teatr ¿ydowski przy ul.Jagielloñskiej. Niebawem, tak jak i inni
m³odzi, zaczê³a graæ  debiutowa³a
w Ostro¿nie, wie¿o malowane (Fauchois). Dyrektorem tego teatru by³ Bronis³aw D¹browski, póniej m¹¿ pani Ludwiki.
Ale nadszed³ rok 1945, a z nim wymuszona ewakuacja teatru do Polski. Dramatyczny wyjazd ca³ego poci¹gu, poprzedzony pakowaniem dobytku teatralnego i
ludzk¹ rozterk¹  mia³ miejsce 26 sierpnia. I to by³ pierwszy, najsmutniejszy
punkt wêz³owy.
Drugi punkt  pionierski, to tworzenie
na nowo teatru z prawdziwego zdarzenia

Brody

Po³o¿enie. Miasto powiatowe w woj. tarnopolskim, po³o¿one o 93 km na p³n.-wschód od
Lwowa, przy linii kolejowej i drodze Lwów
Równe. Le¿y na obszarze rozleg³ej, podmok³ej równiny. Na prze³omie XIX/XX w. Brody
zamieszkiwa³o ok. 20 tys. ludnoci, w tym
3500 wyznania rzym.-kat., 1700 gr.-kat. i ponad 14700 moj¿eszowego. Do II wojny Brody
by³y orodkiem o¿ywionego handlu i przemys³u (cementownia, fabryki: rur, myd³a, wódek
i likierów, olejarnia i in.).

w Katowicach. Przyby³y ze Lwowa transport z wagonami dekoracji i rekwizytów,
a przede wszystkim z aktorami, personelem technicznym i ich rodzinami, by³ witany na katowickim dworcu przez górników
z kwiatami i orkiestr¹. Czêæ lwowian
ulokowano w hotelach, bo przecie¿ mieszkañ nie by³o za wiele!
Okres katowicki trwa³ tylko dwa sezony. Dyrektor D¹browski, zarazem znakomity re¿yser, przyj¹³ atrakcyjn¹ propozycjê
objêcia po mierci Juliusza Osterwy
(1947) krakowskiego teatru im. J. S³owackiego. Przyby³a z nim pod Wawel
spora grupa lwowskich aktorów (inni rozproszyli siê po ró¿nych teatrach), i tu 
wpisuj¹c siê w wietn¹ tradycjê teatraln¹
tego miasta  stworzyli spektakle, pamiêtane do dzi, i które na pewno wesz³y
do historii, na czele z niezapomnianym
Wieczorem trzech króli i Snem nocy letniej (oba Szekspirowskie), Owczym
ród³em (Lope de Vegi), Niemcami
(Kruczkowskiego) i Balladyn¹. W tych
wszystkich przedstawieniach gra³a Pani
Ludwika pierwszoplanowe role. Z innych
lwowskich nazwisk tamtego czasu trzeba przypomnieæ panie Ewê Stojowsk¹,
Teresê Sucheck¹, Zdzis³awê Zycz-

Historia. Wed³ug tradycji pocz¹tki Brodów siêgaj¹ XIV wieku. W 1441 r. Jan Sieniñski h. Dêbno otrzyma³ je wraz z pobliskimi dobrami od
króla Kazimierza Jagielloñczyka, jako darowiznê wieczyst¹ za zas³ugi wojenne. W 1511 r.
przypad³y wnuczce Sieniñskiego, Jadwidze Kamienieckiej h. Pilawa. Po jej mierci spadkobiercy sprzedali maj¹tek w 1580 r. Stanis³awowi
¯ó³kiewskiemu, wojewodzie ruskiemu, który tu
na mocy przywileju króla Stefana Batorego za³o¿yl miasto na prawie magdeburskim (zwane
pocz¹tkowo Lubicz, od jego herbu). Ustanowi³
ponadto dla Brodów 3 jarmarki rocznie, za
mieszczan zwolni³ od ró¿nych podatków.
W 1594 r. erygowano w Brodach parafiê
rzymskokatolick¹, a murowany koció³ powiêcono w 1596 r. Oko³o 1630 r. Brody wraz
z 20 wsiami przesz³y od £ukasza ¯ó³kiewskiego (wnuka za³o¿yciela) w rêce Stanis³awa
Koniecpolskiego, hetmana w. koronnego. Ten
w l. 163033 wzniós³ w zachodniej czêci miasta twierdzê o powierzchni 8000 m2, która
dziêki potê¿nym fortyfikacjom i po³o¿eniu na
bagnistym terenie nigdy podczas wojen XVII
w. nie zosta³a zdobyta, choæ wiele razy oblêgana. Koniecpolski rozbudowa³ tak¿e samo
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kowsk¹, Jadwigê ¯mijewsk¹, panów Eustachego Fitio, Hugona Krzyskiego, Tadeusza Surowê, Alfreda Szymañskiego,
Edwarda Zyteckiego. Potem ju¿ rzadko
Teatr S³owackiego bywa³ tak oblegany,
jak wtedy. I to jest ów trzeci punkt wêz³owy.
Jeszcze by³o w ¿yciu Pani Ludwiki
parê lat w Warszawie, i  powrót do Krakowa. Potem wdowieñstwo (Bronis³aw
D¹browski zmar³ w 1992 r.) i emerytura.
Ale Jej piêkne mieszkanie przy ul. Sienkiewicza, to ma³e muzeum i archiwum
teatru. Kilku teatrów, z wêz³owych punktów ich dziejów.
Najbardziej jednak liczy siê ¿ywa relacja, a tej Pani Ludwika nie sk¹pi. Jej pasjonuj¹ce wspomnienia ukaza³y siê
ostatnio w kilku czasopismach  w Teatrze, w Semper Fidelis, w krakowskim Dzienniku Polskim. Lubi spotkania i udzia³ w lwowskich imprezach. Jej
s³uchacze te¿ to bardzo lubi¹.
A.Ch.

ny. Ceniono go natomiast w Europie, pozostawa³ w bliskim kontakcie z twórcami
dodekafonii. Jego utwory grano na miêdzynarodowych festiwalach muzycznych
(Oksford 1931, Amsterdam 1933, Londyn 1938).
W roku 1941 musia³ uciekaæ ze Lwowa, ukrywa³ siê w Wieliczce, zosta³ jednak z ¿on¹ i synkiem zamordowany przez
Niemców w okolicach Krosna.
W czasach komunistycznych twórczoæ Kofflera by³a zakazana, jako formalizm. Do dzi jego dzie³a s¹ ma³o
znane, czêæ zaginê³a. Mo¿liwe, ¿e jakie
utwory s¹ jeszcze do znalezienia w lwowskich archiwach.
Ostatnio, w listopadzie ub.roku odby³
siê we Lwowie II Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Wspó³czesnej Kontrasty,
a rozpoczêto go prapremier¹ (!) IV Symfonii Kofflera z 1940 r. Nb. festiwal ten zakoñczy³o wykonanie Requiem Polskiego Krzysztofa Pendereckiego, o czym piszemy w innym miejscu tego numeru.
A.Ch.

W listopadzie ub. roku przypad³a 100.
rocznica urodzin zapomnianego, choæ
wybitnego i niezwykle oryginalnego kompozytora, Józefa Kofflera, który jako
pierwszy w Polsce tworzy³ w technice dodekafonicznej i nale¿a³ do europejskiej
czo³ówki muzyki awangardowej. Czytelnikom, nie obznajomionym z terminem
dodekafonia wyjaniamy (na podstawie
S³owniczka muzycznego Jerzego Habeli), ¿e cech¹ dodekafonii, czyli techniki
dwunastodwiêkowej (po grecku dodeka znaczy dwanacie), atonalnej, serialnej, jest brak centrum tonalnego dziêki
równouprawnieniu wszystkich 12 dwiêków oktawy, w przeciwieñstwie do tradycyjnej techniki tonalnej, opartej na tonacjach durowych i molowych. Technika
serialna, daj¹ca niemal nieograniczone
mo¿liwoci kompozytorskie, wykszta³ci³a
siê z pocz¹tkiem XX wieku, a jej najwa¿niejszymi przedstawicielami byli A. Schoenberg, A. Berg i A. Webern.
Józef Koffler urodzi³ siê w roku 1896
w Stryju, w rodzinie kupieckiej. Studiowa³
we Wiedniu, a od 1924 r. ¿y³ i tworzy³ we
Lwowie. By³ tu profesorem Konserwatorium, pracowa³ w Polskim Radiu jako recenzent muzyczny. Jako kompozytor,
poza Lwowem, nie by³ w Polsce uznawa-

Dyrygent
oper i chórów

Polski dodekafonista
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Piêædziesiêciolecie swej pracy artystycznej obchodzi w tym roku dyrygent
Roman Mackiewicz. Jubilatowi szczególne ¿yczenia winni s¹ jego krajanie, gdy¿
jest to lwowianin z krwi i koci. We Lwowie spêdzi³ sw¹ m³odoæ, odby³ studia
i rozpocz¹³ pracê artysty-muzyka.
Wszechstronn¹ edukacjê muzyczn¹
podj¹³ w lwowskim konserwatorium,
kontynuuj¹c j¹ na dyrygenturze u Adama
So³tysa i na muzykologii u Adolfa Chybiñskiego na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Sw¹ pracê zawodow¹ zacz¹³ jako altowiolinista w Filharmonii Lwowskiej,
za po II wojnie w Wielkiej Orkiestrze
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jako dyrygent rozpocz¹³ dzia³alnoæ w Filharmonii Warszawskiej i kontynuowa³ w filharmoniach £odzi, Lublina i
Bydgoszczy. W 1956 r. wszczyna pracê
dyrygenta operowego w sto³ecznej Operze, wprowadzony tam przez wielkiego
Bierdiajewa, nastêpnie w £odzi i Bydgoszczy, by od 1958 r. zostaæ jedynym dyrygentem Opery w Krakowie. Od 1961

wspó³pracuje z Oper¹ w Bytomiu (nazywa j¹ kuni¹ telentów i teatrem gwiazd),
co trwa do dnia dzisiejszego. W Operze
Krakowskiej Roman Mackiewicz prze¿y³
najwa¿niejszy okres swego ¿ycia. Przygotowywa³ sam wszystkie przedstawienia i budowa³ repertuar a¿ do przyjcia
Kazimierza Korda. Ulubiony jego repertuar to dzie³a Verdiego i Pucciniego. Zdaniem Mackiewicza, twórcza praca dyrygenta wp³ywa koj¹co na wszystkie dolegliwoci oraz na dobr¹ kondycjê fizyczn¹ i
psychiczn¹.
Od lat m³odzieñczych, ju¿ w lwowskim gimnazjum by³ rozmi³owany w pracy zespo³ów chóralnych. W czasie okupacji prowadzi³ we Lwowie chór katedralny, dyrygowa³ na koncertach konspiracyjnych. Po wojnie kierowa³ chórem Echo
w Katowicach, Harfa w Warszawie, oraz
chórami Echo i Lutnia Robotnicza
w Krakowie, a do dnia dzisiejszego prowadzi tu chór katedralny na Wawelu.
Roman Mackiewicz ma w swoim dorobku równie¿ pe³nospektaklowe nagrania telewizyjne oper, a tak¿e dzia³alnoæ
pedagogiczn¹ w Pañstwowym Liceum
Muzycznym w Bydgoszczy i Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Muzycznej w Krakowie.
Dyrygowa³ te¿ w Czechos³owacji, w Bu³garii, na Wêgrzech i we W³oszech.
W padzierniku 1995 by³ z chórem Katedry Wawelskiej na konkursie chórów katedralnych w Amiens we Francji.
Jubilatowi ¿yczymy wielu radosnych
chwil za pulpitem dyrygenckim!
Jadwiga Ciechanowska

Czortkowski artysta
Jan Chudzicki (Chodzicki), wszechstronnie uzdolniony plastyk amator, by³
synem Karola, uczestnika powstania
1863 r., ktry zbieg³ z rodzinnej Lubelszczyzny do Galicji i osiad³ w Czortkowie, w
wojew. tarnopolskim. Tam w 1880 r. urodzi³ siê Jan. Po ukoñczeniu czteroklasowej szko³y realnej ojciec nie pozwoli³ mu
siê dalej kszta³ciæ, bo z tego chleba jeæ
nie bêdzie. Pomaga³ wiêc rodzicowi w
rzemiole bednarskim, a równoczenie
uczy³ siê dorywczo gry na skrzypcach i cytrze. O¿eni³ siê z nauczycielk¹ Emili¹
Sandursk¹, wywodz¹c¹ siê z zubo¿a³ej
szlachty ruskiej. W tym te¿ okresie nawi¹za³ o¿ywione kontakty z miejscowym ma-

miasto i umocni³ jego fortyfikacje, co nie zapobieg³o zdobyciu i spaleniu miasta przez Kozaków w 1648 r. Twierdza brodzka wielokrotnie
goci³a królów: W³adys³awa IV (1646), Jana
Kazimierza (1651) i kilka razy Jana III. Przywilejem z 1630 r. W³adys³aw IV ustanowi³ sk³ad
towarów w Brodach, po³o¿onych na wa¿nym
szlaku handlowym z ziemi kijowskiej i Wo³ynia
do Gdañska.
Wnuk hetmana, równie¿ Stanis³aw, kasztelan krakowski, zapisa³ dobra brodzkie królewiczowi Jakubowi Sobieskiemu, który w r. 1704
odsprzeda³ je Józefowi Potockiemu (dziedzicowi Stanis³awowa, Zbara¿a i in.). Za jego
czasów twierdza brodzka przechodzi³a kilkakrotnie ciê¿k¹ okupacjê przez wojska rosyjskie, wspieraj¹ce Sasów. Utraci³a wówczas
swe znaczenie strategiczne. Syn Józefa, Stanis³aw, w po³owie stulecia przekszta³ci³ fortecê
na wielkopañsk¹ rezydencjê: na dziedziñcu
twierdzy stan¹³ pa³ac, a u wjazdu nowa brama
z wie¿¹ zegarow¹. Kolejnymi dziedzicami Brodów byli: syn Stanis³awa, Wincenty i wnuk
Franciszek. Z pocz¹tkiem XIX w. na polecenie
w³adz austriackich zosta³y rozebrane bastiony
twierdzy od strony miasta, wraz z ³¹cz¹cymi je
kurtynami i bram¹ wjazdow¹. Pasje kolekcjonerskie ostatnich w³acicieli sta³y siê przyczyn¹ zad³u¿enia dóbr brodzkich, a rezultatem by³a ich sprzeda¿ w 1833 r. Naby³ je wówczas Jan Kazimierz M³odecki h. Pó³kozic.
Ostatni¹ w³acicielk¹ Brodów przed II wojn¹
by³a jego wnuczka, Jadwiga Gorayska.
W XVIII w. Brody by³y orodkiem wyrobu namiotów w rodzaju namiotów tureckich  trudnili siê tym g³ównie rzemielnicy ¿ydowscy.
Przez sto lat (17791880) mia³y Brody status
wolnego miasta handlowego i prowadzi³y
b.o¿ywiony handel, g³ównie z Rosj¹ i Niemcami. Przedmiotem handlu by³y kobierce, tkaniny jedwabne, perkale, futra, skóry, zborze, korzenie, wina, kawior i in. W 1850 r. powsta³a tu
izba handlowo-przemys³owa.
W latach 1801, 1835 i 1850 ponios³y Brody
wielkie straty na skutek po¿arów. W okresie
autonomii galicyjskiej powsta³o tu wiele piêknych obiektów publicznych.
Z Brodów pochodzili: Józef Korzeniowski
(17971863), autor poczytnych niegdy powieci obyczajowych (Spekulant, 1845; Kollokacja, 1846 i in.), Joseph Roth (1894
1938), pisarz austriacki pochodzenia ¿ydowskiego (Hotel Savoy, 1924; Marsz Radetzkyego, 1932 i in.).
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larzem cerkiewnym Strawnyczyjem, powszechnie znanym w rejonie Czortkowa,
od którego wiele siê nauczy³.
W latach poprzedzaj¹cych wybuch
pierwszej wojny wiatowej Jan Chudzicki zaanga¿owa³ siê w konspiracyjny ruch
niepodleg³ociowy. W 1914 r. wcielono
go do armii austraickiej i wys³ano na
front w³oki, gdzie zosta³ ranny. Po krótkim okresie szpitalnym dosta³ siê do
obozu rehabilitacyjnego w okolicy Gratzu.
Patronat nad t¹ placówk¹ sprawowa³a
hr. Normann, z pochodzenia Polka, w³acicielka posiad³oci ziemskiej w Tobelbad. Rodakom swoim zapewnia³a w razie potrzeby w³asn¹ opiekê lekarsk¹,
oraz pomaga³a w pog³êbianiu tak¿e
uzdolnieñ plastycznych. Tam w³anie
Jan rozwin¹³ wszechstronnie swoje zdolnoci, tak¿e i w zakresie rzeby. Z tego
czasu pochodz¹ pierwsze jego prace,
miêdzy innymi portrety hr. Normann. Po
ca³kowitym wyleczeniu otrzyma³ przydzia³
do Legionów Polskich. W 1917 r. by³ internowany na Wêgrzech, a po wojnie
wróci³ do rodzinnego Czortkowa. Maj¹c
stosunkowo liczn¹ rodzinê, zarobkowa³
malarstwem. Obok tego udziela³ siê
spo³ecznie w polskich organizacjach patriotycznych i w Sokolstwie. W pierwszym roku okupacji sowieckiej zosta³ wywieziony na Syberiê. Zmar³ w jednym z
obozów pracy na Uralu w 1942 r.
Tradycja rodzinna okrela Jana Chudzickiego jako prowincjonalnego malarza, znanego w ca³ym województwie tarnopolskim. By³ portrcist¹, pejza¿yst¹,
rzebiarzem, malarzem sakralnym, uprawiaj¹cym chêtnie równie¿ kocielne malarstwo. Do najstarszych jego prac malarskich, znanych obecnie z reprodukcji
fotograficznych, nale¿¹: Martwa natura,
sygnowana  J. Chudzicki XI 1914, oraz
panorama willi z sygnatur¹  J. Chodzicki, Tobelbad, Styria 1915. Z tego okresu
mia³a pochodziæ tak¿e rzeba  alegoria
wojny wiatowej, któr¹ autor mia³ przekazaæ do muzeum cesarskiego w
Schönbrunie. Z 1917 roku zachowa³ siê
do dzi olejny portret ¿ony Emilii, malowany we Lwowie. Okresem o¿ywionej
twórczoci by³y jednak lata miêdzywojennego dwudziestolecia. Z wielu ró¿norodnych prac, jakie utrwali³y siê w pamiêci
jego potomków, na wyszczególnienie zas³uguj¹: malowana kurtyna w teatrzyku
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Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³
w Czortkowie; gipsowe projekty ró¿nych
tablic pami¹tkowych, z których jedna zosta³a odlana w metalu; rzeby alegoryczne, w tym jedna o tematyce patriotycznej
mia³a byæ przes³ana oko³o 1934 r. do Belwederu w Warszawie; liczne obrazy
wiêtych aplikowane do procesyjnych
chor¹gwi; odnowa figur sakralnych, zarówno kocielnych jak i przydro¿nych; a
zw³aszcza polichromie kocio³ów i cerkwi, wród których szczególne uznanie
zyska³a sobie polichromia jednego z kocio³ów w Czerniowcach na Bukowinie.
Wilhelm Gaj-Piotrowski

B³ogos³awiona
Marcelina Darowska

Ojciec wiêty Jan Pawe³ II og³osi³
w dniu 6 padziernika 1996 now¹ b³ogos³awion¹ Matkê Marcelinê Darowsk¹,
niepokalankê.
Marcelina z Kotowiczów urodzi³a siê
w 1827 r. w maj¹tku Szulaki na rosyjskim
Podolu. W r. 1849 wysz³a za m¹¿ za Karola Darowskiego, lecz po 3 latach owdowia³a. Wyjecha³a z córeczk¹ za granicê,
a w Rzymie pozna³a m. Józefê Karsk¹,

za³o¿ycielkê Sióstr Matki Bo¿ej Niepokalanej. Wst¹pi³a do tego zakonu i po
mierci m. Karskiej stanê³a na jego czele. W dziele organizacji zgromadzenia
wspomaga³ obie za³o¿ycielki o. Hieronim
Kajsiewicz, za³o¿yciel Zmartwychwstañców.
Po powrocie do kraju za³o¿y³a w roku
1863 pierwszy dom zakonny w Jaz³owcu,
potem w Jaros³awiu, Nowym S¹czu, Szymanowie i S³onimie. Przy klasztorach powsta³y zak³ady wychowawcze dla dziewcz¹t. Szko³y te z czasem zyska³y s³awê
jako wzorowe zak³ady edukacyjne i wychowawcze (o Jaz³owcu pisalimy w CL
2 i 34/95).
Matka Marcelina zmar³a w 1911 r.
w Jaz³owcu i tam J¹ pochowano w grobowcu przyklasztornym. Grób B³ogos³awionej uchowa³ siê przed zniszczeniem
i obecnie jest pod opiek¹ proboszcza w
Buczaczu ks.Rutyny i sióstr tam pracuj¹cych. Niepokalanki staraj¹ siê o powrót
do Jaz³owca, najbardziej zwi¹zanego
z Osob¹ i dzie³em Matki Marceliny.
Tadeusz Czerny

Z TAMTEJ
STRONY
REDEMPTORYCI
WRÓCILI DO MOCISK
Zakon redemptorystów  Zgromadzenie Najwiêtszego Odkupiciela (redemptor to po ³acinie odkupiciel) powsta³
w roku 1732 we W³oszech. Za³o¿y³ go w.
Alfons Liguori  w ubieg³ym roku obchodzono trzechsetn¹ rocznicê Jego urodzin
(1696). Celem Zgromadzenia by³o i jest
niesienie pomocy ubogim i opuszczonym,
pozbawionym opieki duszpasterskiej.
Pierwsze polskie wspólnoty redemptorystów powsta³y w XIX wieku w zaborze
rosyjskim, najpierw w Warszawie (1788
1808), a po likwidacji tego klasztoru przez
w³adze carskie  przez pewien czas tajnie,
potem jawnie  w Piotrkowicach
k. Chmielnika. Ta wspólnota wraz z seminarium równie¿ uleg³a likwidacji w 1841 r.

Zabytki. Koció³ pw. Podwy¿szenia Krzy¿a
w., o cechach stylowych renesansowych, jednonawowy (1596). Cerkiew pw. N.P. Marii
(sprzed 1600), jednonawowa, na planie w³aciwym obronnym kocio³om gotyckim. W trakcie
przebudowy w 1758 r. m.in. nadbudowano kopu³ê nad naw¹. Cerkiew pw. w. Jerzego
(sprzed 1625), architektonicznie zbli¿ona do
poprzedniej. Znajdowa³ siê w niej ikonostas
i o³tarze rokokowe, wysokiej klasy artystycznej,
zapewne ufundowane przez Józefa Potockiego. Synagoga (XVII w.), na planie kwadratu,
wsparta na 4 filarach, zwieñczona dwukondygnacjow¹ attyk¹ arkadow¹, zosta³a zburzona
przez Niemców w czasie II wojny.
Twierdza z lat 163035. Budow¹ kierowa³
wenecjanin Andrea dellAqua, architekt wojenny Jego Król. Moci. Wzniesiona na planie
piêcioboku, utworzona z wysokich wa³ów,
wzmocnionych na naro¿ach bastionami,
oszkarpowanymi ceg³¹, otoczona fos¹. Czêciowo rozebrana na pocz. XIX w. na rozkaz
w³adz austriackich. Do dzisiaj stosunkowo dobrze zachowane zachodnie kurtyny i bastiony
wraz z kazamatami.
Pa³ac z po³. XVIII w., dwukondygnacjowy,
sk³ada³ siê z korpusu rodkowego i dwóch pawilonów bocznych. Przez ca³y wiek XIX by³ zamieszka³y przez w³acicieli. W 1915 r. wojska
rosyjskie spustoszy³y go, wywo¿¹c ca³e wyposa¿enie i zdewastowa³y (powyrywano okna
i drzwi, zerwano dach). W 1920 r. pa³ac zosta³
spalony. W okresie miêdzywojennym ostatnia
w³acicielka przywróci³a go do stanu pierwotnego i na nowo wyposa¿y³a, jednak ca³e wyposa¿enie przepad³o w 1939 r.
Monumentalne obiekty publiczne z prze³omu XIX/XX w.: magistrat, s¹d, bank, izba skarbowa, gimnazjum, budynek Soko³a. Pomnik
Józefa Korzeniowskiego zosta³ zniszczony
przez okupantów sowieckich.
Czasy obecne. Koció³ parafialny po II wojnie
zamieniono na halê sportow¹. W 1990 r.
zwrócono wiernym, a w 1993 r. si³¹ odebrano
im, zamieniaj¹c na cerkiew greckokatolick¹.
Wszelkie starania o zwrot kocio³a prawowitym w³acicielom pozostaj¹ bezskuteczne.
Msze w. odprawiane s¹ pod go³ym niebem,
bez wzglêdu na porê roku. Do Brodów doje¿d¿aj¹ z £opatyna ks.ks. Juliusz Musia³ i Józef
B³a¿ej, saletyni. Pochodz¹cy z kocio³a w Brodach cudowny obraz M.B. Czêstochowskiej
znajduje siê obecnie w kociele M.B. Bolesnej
w Opolu.
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O. Bernard £ubieñski

Dopiero po latach, w 1883 r., powsta³a
nowa placówka redemptorystów  tym razem w Galicji, ju¿ w epoce autonomicznej.
Za³o¿y³ j¹ o. Bernard £ubieñski (1846
1933), który do zgromadzenia wst¹pi³ w
Anglii (pochodzi³ ze znanej i zas³u¿onej rodziny arystokratycznej). Po powrocie do
Polski, poszukuj¹c odpowiedniego miejsca na ponowne osadzenie redemptorystów, uda³ siê wraz ze swym bratem, hr.Rogerem £ubieñskim do Lwowa. Ten ostatni,
bêd¹c u swych krewnych hr.Stadnickich w
Krysowicach k. Mocisk (o Krysowicach
pisalimy w CL 34/95) zwróci³ uwagê na
opuszczony koció³ po Dominikanach, którzy zostali usuniêci w ramach tzw. kasaty
józefiñskiej. W efekcie, za zgod¹ w³adz kocielnych oraz w³adz zgromadzenia, redemptoryci za³o¿yli tu w r. 1883 swój nowy
dom. W ten sposób klasztor mociski sta³
siê zal¹¿kiem ca³ej polskiej prowincji tego
zakonu i domem macierzystym wszystkich
polskich klasztorów  przede wszystkim
w Tuchowie (1893), Krakowie (1903), Warszawie (1918) i nastêpnych.
O. Bernard £ubieñski, twórca placówki
mociskiej, pracowa³ w Mociskach, Krakowie i Warszawie, gdzie zmar³. Jego grób
znajduje siê w kociele w. Klemensa na
Woli. Obecnie trwa Jego proces beatyfikacyjny.
Redemptoryci trwali w Mociskach
do koñca II wojny, kiedy zmuszono ich do
opuszczenia swego domu. Ostatnio, w
150-lecie urodzin S³ugi Bo¿ego O. Bernar-
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da £ubieñskiego powrócili tam. Przedstawiamy (w du¿ym skrócie) relacjê z uroczystoci w dniu 28 wrzenia 1996.
[...] Termin, parokrotnie zmieniany,
ostatecznie ustalono na sobotê 28.IX, co
wysz³o na korzyæ ca³ej sprawie. W tym
bowiem czasie mo¿na by³o odzyskaæ
g³ówne wejcie do kocio³a, odnowiæ jego
fasadê i wnêtrze. Nie uda³o siê jednak uzyskaæ od w³adz ukraiñskich wejcia na chór,
by po³o¿yæ tam pod³ogê i ukoñczyæ odnowê o³tarza g³ównego.
Przez ca³y wrzesieñ trwa³y intensywne
przygotowania do tych historycznych uroczystoci. Wykonano instalacjê elektryczn¹ i radiofonizacyjn¹. Przywieziono
zabrane st¹d dwa o³tarze boczne, które
znajdowa³y siê w Trzcieñcu, w tamtejszym
kociele; wstawiono dwa dawne o³tarzyki,
odnowione przez pp. Kocio³ê i J. Nuckowskiego, które by³y z³o¿one na strychu kocio³a parafialnego. Obrazy Drogi Krzy¿owej wmontowano w odnowione artystyczne dêbowe ramy. Nie zrobiono jednak o³tarza dla Piety i nie zawieszono dzwonu,
ufundowanego przez rodaków, ¿yj¹cych w
Polsce.
[...] £askami s³yn¹cy obraz Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy, sprowadzony przez
S³ugê Bo¿ego O.Bernarda £ubieñskiego
w 1883 r. wraca³ w atmosferze nie bardzo
przychylnej Kocio³owi rzymskokatolickemu na Ukrainie. Byli wprawdzie obecni
ksiê¿a grekokatoliccy z Mocisk i Rudek
oraz jeden ksi¹dz prawos³awny, ale nie
przyby³ nikt z ukraiñskich redemptorystów, mimo przyjêtego od nas zaproszenia.
Natomiast nasze duchowieñstwo dopisa³o. Przybyli: Ks. abp Marian Jaworski,
metropolita Archidiecezji lwowskiej 
g³ówny celebrans, bp Boles³aw Taborski
z Przemyla, biskup pomocniczy z Wiednia, nasi Ojcowie z Drohobycza, Truskawca oraz z Polski [...]. Przyby³y tak¿e
dwie piesze pielgrzymki  ze Strzelczysk
(5 km) i z Trzcieñca (6 km).
[...] Przed kocio³em klasztornym
czeka³ Ks. abp. M. Jaworski w asycie
kanclerza Ks. Mariana Buczka i O. W³adys³awa Ziobra oraz wiernych. Ks. Arcybiskup uca³owa³ czcigodn¹ Ikonê, któr¹
wniesiono do wielkiego o³tarza, jeszcze
nie ca³kiem odnowionego. Rozpoczê³a
siê liturgia Mszy w. koncelebrowanej. Na
pocz¹tku d³ugie powitania dostojnych go-

ci przez Ks. J. Legowicza, proboszcza
i dziekana [...].
Ks. Arcybiskup [...] powiêci³ polichromiê, odzyskan¹ nawê kocio³a i dzwon.
W czasie Mszy w. homiliê wyg³osi³ Ks. Arcybiskup, nawi¹zuj¹c do nawiedzenia
N.M.P. Na ofiarowanie poszczególne delegacje sk³ada³y dary na nasz koció³.
Liturgiê dobrze przygotowali klerycy
i siostry zakonne z p. organistk¹ Krystyn¹
Husarz. Pod koniec Mszy w. zapiewano
Te Deum. Ks. Arcybiskup odmówi³ modlitwê o rych³¹ beatyfikacjê S³.B. O. Bernarda. Kilka s³ów powiedzia³ O. W³adys³aw
Ziober, dotychczasowy wspó³pracownik
Ks. proboszcza J. Legowicza, a od 4
sierpnia 1996  proboszcz w Trzcieñcu i
kustosz Sanktuarium M.B.N.P. w Mociskach. [...]
Wielk¹ wdziêcznoæ winnimy Ks. J.
Legowiczowi za wszelk¹ pomoc, organizowanie odbudowy, i jego bratu Marianowi, który czyni³ wszystko, ¿eby odzyskaæ
fronton kocio³a i nawê oraz przygotowaæ
z Ksiêdzem przyjêcie dla 250 goci.
Wdziêczni jestemy p.Zofii Pelc, prezes
Ogólnopolskiego
Klubu
Mociska
w Przemylu, tutejszej rodaczce, która od
chwili
odzyskania
kocio³a,
tj.
21 XII 1991 zabiega³a o wszelk¹ pomoc
materialn¹ dla naszej wi¹tyni. Tê swoj¹
wdziêcznoæ kierujemy te¿ do p. Józefa
Burysza, cieli, który schorowany, resztkami si³ stawia³ rusztowania, i p. Genowefie Przonak  94-letniej staruszce pamiêtaj¹cej dobrze O.Bernarda £ubieñskiego, która modlitwami swymi wspiera³a odbudowê naszej wi¹tyni.
[...] Zapraszam wszystkich Drogich
Wspó³braci do Mocisk. A baz¹ wypadow¹ i wypoczynkow¹ jest Trzcieniec,
10 km od granicy w Szegini.
O.W³adys³aw Ziober CSSR
Warto na koniec poinformowaæ, ¿e
now¹ form¹ pracy redemptorystów jest
Zespó³ Misyjny Wschód, którego celem
jest ewangelizacja oraz pomoc duszpasterzom w dziele odrodzenia i organizowania na nowo ¿ycia religijnego wspólnot katolickich.
Wszystkie materia³y, które pos³u¿y³y do przedstawienia powy¿szych informacji otrzymalimy
od O. Mariana Sojki CSSR z Krakowa, za co
serdecznie dziêkujemy.

W Brodach mieszka ok. 300 Polaków. Niedawno zosta³ zorganizowany oddzia³ Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.
(M.T.)

Felsztyn

Po³o¿enie. Wie w powiecie samborskim,
woj. lwowskim, w odl. 21 km na zachód od
Sambora. Po³o¿ony nad rzek¹ Strwi¹¿ (dop³ywem górnego Dniestru), geograficznie
w obrêbie Pogórza Karpackiego, na wys.
321 m n.p.m. Stacja kolejowa FelsztynG³êboka miêdzy Chyrowem a Samborem (na tzw.
linii podkarpackiej, biegn¹cej u podnó¿a Karpat, od ¯ywca do Stanis³awowa).
Historia. Wie zosta³a za³o¿ona ok. 1380 r.
przez Herburtów, a nazwa  pierwotnie Fulsztyn  pochodzi od ich dawnej siedziby morawsko-l¹skiej Fohlenstein (nazwê Felsztyn
nadali Herburtowie równie¿ miejscowoci,
któr¹ póniej za³o¿yli na Ukrainie, niedaleko
P³oskirowa). W XV w. Felsztyn zosta³ podniesiony do rangi miasta, a Kazimierz Jagielloñczyk da³ mu przywilej na jarmarki. W XVI w. na
zamku felsztyñskim (a tak¿e dobromilskim)
pracowa³ w³oski architekt Piotr z Barbony,
dzia³aj¹cy we Lwowie (budowniczy m.in. wie¿y tzw. Korniaktowskiej). W XVII w. przeszed³
Felsztyn w posiadanie Dani³owiczów, potem
wielki maj¹tek uleg³ rozdrobnieniu. W 2. po³.
XIX w. w³acicielem Felsztyna by³ Katyñski.
Zabytki. Koció³, zbudowany w XV wieku,
w stylu gotyckim. Jednonawowy, lico murów
z ceg³y. Z koñcem XVI w. dobudowano po bokach symetrycznie dwie kaplice. Wewn¹trz
kocio³a znajdowa³y siê portrety Herburtów.
Wolnostoj¹ca dzwonnica pochodzi z XIV w.
i by³a wczeniej wie¿¹ bramn¹ do zamku (zachowa³y siê resztki wa³ów ziemnych).
Czasy dzisiejsze. W Felsztynie (zwanym
obecnie Skielewka) ¿yje jedynie kilka rodzin
polskich. Koció³ jest w trakcie odnawiania,
lecz dla obrz¹dku greckokatolickiego.
(M.T.)

Stanin

Wie w powiecie radziechowskim, woj. tarnopolskim, po³o¿ona 6 km na zachód od Radziechowa. Niegdy siedziba parafii rzymskokatolickiej, erygowanej przed 1490 r. Pierwszymi w³acicielami byli Staniñscy, którzy
wznieli tam zamek i w 1505 r. ufundowali koció³ i klasztor Augustianów, zniszczone przez
Kozaków i Tatarów. W wieku XVIII nale¿a³
Stanin do D¹mbskich; jeden z nich, Jan, zbudowa³ nowy koció³ (drewniany). Po sprzeda¿y przez nich wsi Józefowi Mierowi ten posta-
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Wydarzenia
n W dniach 510 padziernika 96 odby³
siê we Lwowie I Festiwal Kultury Polskiej, zorganizowany przez organizacje
polskie: Federacjê Organizacji Polskich
nU, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej oraz Zwi¹zek Polaków nU.
Program obejmowa³ tak¿e prezentacje
zespo³ów przyby³ych z RP, ale przede
wszystkim tych, które pochodz¹ z obszaru, objêtego Pañstwem Ukraiñskim. Do
pierwszych nale¿a³y m.in. spektakl Pana
Tadeusza, wyre¿yserowany przez Jana
Englerta, z udzia³em Anny Dymnej i Krzysztofa Kolbergera, koncert szopenowski
Janusza Olejniczaka, koncert Filharmonii Krakowskiej pod batut¹ Krzysztofa
Pendereckiego, i parê innych. Poza tym
by³o kilkanacie wystêpów polskich zespo³ów z Ma³opolski Wschodniej i Ukrainy, spotkania literackie w pa³acu Sapiehów, przedstawienie Zemsty, wykonanej przez lwowski Teatr Polski, wystawa
fotograficzna Jerzego Borysowskiego
(dobrze znanego w Krakowie), a wreszcie ods³oniêcie odnowionego pomnika
Bartosza G³owackiego (z now¹ tablic¹,
bo star¹ dawno zniszczono) w Parku
£yczakowskim.
Bardziej szczegó³owe sprawozdanie
z Festiwalu, pióra dr Danuty Nespiak, zamieci³a Myl Polska nr 45/96 w swym
dodatku Myl Polska o Kresach (nr 11),
pt. Bol¹ce miejsce.
n W ramach wspomnianego Festiwalu
Kultury Polskiej 96 we Lwowie rozdano
nagrody Wydzia³u Kultury UW w Przemylu za prace nades³ane na IV Konkurs
Literacki dla Polaków z terenu Pañstwa
Ukraiñskiego (o trzecim pisalimy w CL
2/96). Nie przyznano pierwszej nagrody,
a sporód
kilkudziesiêciu
z³o¿onych
prac, dwie równorzêdne II nagrody otrzymali Halina Osmak ze Lwowa i W³adys³aw Listwan z ¯ytomierza.
n W poprrzednim numerze obiecalimy
naszym
Czytelnikom
zamieszczenie
szerszego opisu uroczystoci z okazji jubileuszu 180-lecia lwowskiej Szko³y nr
10, czyli przedwojennej szko³y powszechnej im. w. Marii Magdaleny. Uroczystoæ jubileuszowa i spotkania absol28

Msza w. w Archikatedrze Lwowskiej z okazji jubileuszu Szko³y w. Marii Magdaleny, 11 X 1996

wentów i dawnych uczniów odby³y siê we
Lwowie w dniach 1113 padziernika
ub.roku. Zamierzalimy w tym celu wydrukowaæ tekst, nades³any nam przez p.
Aleksandrê Podhorodeck¹ z Londynu,
córkê b. uczennicy Szko³y z lat 191518,
Marii £uczkiewicz (zam. Giertychowej),
zmar³ej niestety na dwa tygodnie przed
obchodem jubileuszu. Jej piêæ córek postanowi³o pojechaæ na uroczystoci do
Lwowa, traktuj¹c to jako pielgrzymkê ladami Matki.
Okaza³o siê jednak, ¿e ten sam tekst
zosta³ wczeniej wydrukowany w Gazecie Lwowskiej nr 1/97, a ponadto liczne
sprawozdania opublikowano w innych
czasopismach: Semper Fidelis, Kresy itd. Uznalimy przeto, ¿e dublowanie
tamtych relacji mija³oby siê z celem. Zamieszczamy jedynie zabawny wiersz
(w Listach do Redakcji), napisany
przez p. Podhorodeck¹ w powrotnej drodze ze Lwowa... w autobusie (!), ponadto

Wystêp m³odzie¿y Szko³y MM na akademii jubileuszowej (w sali dadawnego kina wit przy ul.
Gródeckiej)

pokazujemy trzy ilustracje: dwa zdjêcia z z
uroczystoci jubileuszowych oraz fotografiê okolicznociowej odznaki, wykonanej w Krakowie  patrz III str. ok³adki.

n Lwowskie Wy¿sze Seminarium Duchowne obrz. ³ac. rozpoczê³o naukê: na
I rok zg³osi³o siê z terenu Archidiecezji
12 kandydatów do stanu kap³añskiego.
Inauguracja studiów by³a mo¿liwa dziêki
nabyciu przez Koció³ zespo³u budynków
w Brzuchowicach (pisalimy o tym w CL
4/96). Rektorem zosta³ ks. W³adys³aw
Derunow, proboszcz w Kamionce Strumi³owej i kanonik lwowskiej Kapitu³y.
n Administracja we Lwowie rozpatrywa³a wnioski o przed³u¿enie prawa do dalszego pobytu w Pañstwie Ukraiñskim
42 ksiê¿y przyby³ych z tej strony granicy, a
pracuj¹cych na terenie lwowskiej ob³asti. Wnioski zyska³y wczeniej pozytywne
opinie ze strony administracji lokalnych,
co nie przeszkadza³o, i¿ przeci¹gaj¹c¹
siê w zw³okê w wydaniu decyzji t³umaczono koniecznoci¹ odes³ania wniosków do zaopiniowania przez odpowiednie urzêdy rejonowe. W efekcie 5 ksiê¿y
skazano na opuszczenie tamtego terenu. W dwóch przypadkach decyzjê nastêpnie zmieniono, zezwalaj¹c na dalsz¹
pracê we Lwowie.
Wród usuniêtych jest o. Ryszard Kowalczyk CSSR (redemptorysta), proboszcz w Drohobyczu. Na jego miejsce
przyby³ o. Zbigniew Pieñkos z Krakowa.
Redemptoryci prowadz¹ parafie w ca³ym rejonie Drohobycza: w Borys³awiu,
Truskawcu, Wo³oszczy i S³oñsku.
n Za Dziennikiem Zachodnim z 30 IX
1996 podajemy wypowied ambasadora
Ukrainy w Polsce, dr Petro Sardaczuka.
Pytanie dziennikarza: Przed wojn¹ sporo
polskich maj¹tków znajdowa³o siê na terenie dzisiejszej Ukrainy. Czy dawni w³aciciele próbuj¹ odzyskaæ swoje dobra?
Odpowied ambasadora: Czasami siê
zg³aszaj¹, ale s¹ to jednostkowe przypadki. Mamy na Ukrainie jeszcze wiele
wewnêtrznych spraw do za³atwienia i jak
na razie nie zajmujemy siê tym problemem.
n W krakowskim Dzienniku Polskim
nr 225/96 opublikowano wywiad z p. Te-

ra³ siê o przeniesienie parafii do Radziechowa
(1775 r.). W roku 1811 Stanin naby³ Leopold
Bohdan, a co najmniej od 1837 wie nale¿a³a
do Rubczyñskich, ale wobec zad³u¿enia maj¹tek w roku 1867 zosta³ wystawiony na sprzeda¿; wydzielon¹ z kompleksu po³udniow¹
czêæ dóbr naby³ ich rz¹dca Jan Burghardt
i st¹d nazywano j¹ Burghardówk¹. W okresie
miêdzywojennym
w³acicielem
maj¹tku
w Staninie (ok. 330 ha) by³ Dawid Rappaport.
W roku 1924 Maria i Jan £otoccy w³asnym
sumptem wystawili tam rzymskokatolick¹, murowan¹ kaplicê.
Czêæ mieszkañców Stanina stanowili dawni
kolonici niemieccy, którzy nale¿eli do parafii
ewangelickiej w pobliskim Józefowie. W staninie by³y dwa cmentarze  katolicki i ewangelicki.
(T.K.)

Tulig³owy

Po³o¿enie. Wie w powiecie rudeckim, woj.
lwowskim, miêdzy Rudkami (14 km) a Komarnem (5 km). Przez wie przep³ywa potok
£ukacz, dop³yw Wereszycy. Na prze³omie XIX/
XX w. w Tulig³owach mieszka³o ponad 1900
Polaków, 1 Rusin i 7 Niemców.
Historia. Na pocz. XV w. dziedzicem Tulig³ów
by³ Kunat h. Topór, podstaroci krakowski,
a drog¹ posagu dosta³y siê w posiadanie rodziny Korytków h. Jelita. Stanis³aw Korytko
ufundowa³ w 1599 r. parafiê rzymskokatolick¹
i murowany koció³ pw. w. Doroty, wzniesiony
w r. 1600. Sukcesorzy Stanis³awa odsprzedali
Tulig³owy Miko³ajowi Krosnowskiemu, stolnikowi lwowskiemu. Jego jedyna córka Anna 1o
Potocka, 2o Humiecka zmar³a bezpotomnie.
Od pocz. XIX w. Tulig³owy nale¿a³y do Balów
h. Gozdawa. Ostatnim w³acicielem by³ do
II wojny Stanis³aw Bal.
W Tulig³owach urodzi³ siê jako syn miejscowego organisty, Julian Fa³at (18531929),
malarz scen myliwskich, wiejskich scen rodzajowych, typów ludowych i krajobrazów
z ulubionym motywem wiejskiego koció³ka.
Zabytki. Dwór Balów z koñca XIX w. (powsta³
przez rozbudowê starego dworu). Dwukondygnacjowy, o zró¿nicowanej bryle z tarasami
i balkonami, nakryty wysokim dachem z wie¿ami. Autorami projektu byli zapewne F. Fellner i H. Helmer, (twórcy m.in. Kasyna Szlacheckiego we Lwowie), a dekoracja zewnêtrzna z elementami secesyjnymi by³a dzie³em
P.W. Harasimowicza. Podczas I wojny wiatowej przepad³o ca³e wyposa¿enie wnêtrza
dworu, ze znajduj¹cymi siê tam dzie³ami sztu-
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res¹ Dutkiewicz z Zarz¹du Federacji
Organizacji Polskich ze Lwowa. Pani Teresa opowiada o aktualnej sytuacji Polaków w Pañstwie Ukraiñskim. Z gorycz¹
stwierdza, ¿e na terenie RP s¹ czêsto traktowani jako Ruski  nie przez prawo, lecz
przez ludzi. Bolesne to dla nich, bo utrzymanie polskoci na tamtym terenie nie
by³o (i nie jest!  przyp. red.) ³atwe. Od siebie (red.) dodajmy, ¿e w kwestii kultywowania jêzyka, obyczaju i kultury polskiej,
tamtejsi Polacy bardzo liczyli i licz¹ na
ksiê¿y i siostry zakonne. W niektórych
miejscowociach niestety, srodze siê zawiedli. Brak wyobrani nie omija ¿adnego stanu.

n We wrzeniu ub. roku ods³oniêto we
Lwowie, w gmachu Instytutu Biochemii
tamtejszej Akademii Medycznej (tzn. dawniej UJK) dwujêzyczn¹ tablicê pami¹tkow¹ ku czci wiatowej s³awy uczonego
polskiego, Jakuba Parnasa (1884
1949), twórcy lwowskiej szko³y biochemicznej. Przy okazji odby³a siê sesja naukowa.
n We Lwowie powsta³a ju¿ trzecia grupa
przedszkolna  w przedszkolu nr 17 na
Sichowie (o innym przedszkolu pisalimy
w CL 1/96)
n W listopadzie 1996 zarejestrowano
w Drohobyczu Polsk¹ Szko³ê Sobotni¹.
Jest to pierwsza od 1944 r. oficjalna polska placówka owiatowa. Szeciu nauczycieli uczy bezp³atnie 73 dzieci. Niestety
nauka odbywa siê w nieogrzewanym budynku, dzieci pisz¹ w rêkawiczkach, ciep³o
ubrane. A wszystko trwa dziêki entuzjazmowi nauczycieli, rodziców i uczniów.
Wiadomoæ tê dedykujemy pani Paradowskiej z Polityki  patrz Notatki w tym
samym numerze.
n Z koñcem ub. roku minister kultury

i sztuki RP odznaczy³ medalem Zas³u¿ony dla kultury polskiej nastêpuj¹ce osoby
ze Lwowa i Ma³opolski Wschodniej: Emiliê Chmielow¹, prezeskê ederacji Organizacji Polskich; Teresê Dutkiewicz, dzia³aczkê kultury; Krystynê Husarz z Sambora, za³o¿ycielkê i kierowniczkê zespo³u
Mociskie S³owiki; Mariê Iwanow¹, polonistkê ze Szko³y nr 10, zas³u¿on¹ w pracy
pedagogicznej i animacji szkolnego tea-
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tru; Zbigniewa Jarmi³kê, dzia³acza Tow.
Kultury Polskiej, kierownika zespo³u Weso³y Lwów i aktora Teatru Polskiego; Bo¿enê Rafalsk¹, redaktorkê naczeln¹ Gazety Lwowskiej; Boles³awa Sudomlaka,
wiceprezesa Tow. Kultury Polskiej; Mariana Szaryburê, cz³onka zarz¹du TKP, opiekuna jego 17 oddzia³ów terenowych; Janusza Tyssona, dzia³acza kultury.
Redakcja CracoviaLeopolis sk³ada serdeczne gratulacje.

n Na Cmentarzu £yczakowskim we

Lwowie trwa³y ubieg³ej jesieni intensywne prace, zmierzaj¹ce do zabezpieczenia
przed ca³kowitym zniszczeniem zabytkowych obiektów: kaplic, grobowców i nagrobków. Szersz¹ informacjê na ten temat
podamy w nastêpnym numerze.

nW

P³oskirowie (obecnie zwanym
Chmielnicki) odby³o siê z pocz¹tkiem grudnia  po przesz³o 3 latach przygotowañ 
I Forum Zjednoczenia Nauczycielstwa
Polskiego na Ukrainie. Udzia³ wziê³o 70
przedstawicieli z 14 obwodów tego pañstwa. Powo³ano 9-osobowy zarz¹d, do
którego wesz³y 4 osoby z Ma³opolski
Wschodniej (Adam Ch³opek  Drohobycz,
Marta Markunina  Lwów, Teresa Teterycz
 Mociska i Sergiusz Tkaczow  Tarnopol), 1 osoba z Bukowiny (£ucja Uszakowa  Czerniowce) i 4 osoby z ziem ukrainnych (Ewa Bagiñska  ¯ytomierz, Jan
Glinczewski  Winnica, Julia Sierkowa,
przewodnicz¹ca  P³oskirów i Nadzieja
Susznicka  Kijów). Do komisji rewizyjnej
wszed³ m.in. Ryszard Vincenz ze Lwowa.
Strategicznym celem ZNP jest integracja polskiego szkolnictwa w Pañstwie
Ukraiñskim. Sponsorem I Forum by³a
Wspólnota Polska.

n Z koñcem 1996 r. ukaza³ siê w ¯yto-

mierzu dawno oczekiwany 1. numer pisma Stowarzyszenia M³odzie¿y Polskiej
pt. S³owo Polskie. Sponsorem pisma
jest Wspólnota Polska.

POLACY
POLAKOM
UNIWERSYTET
JAGIELLOÑSKI DLA
POLSKIEJ M£ODZIE¯Y
NA KRESACH
Od 1994 roku dzia³a na Uniwersytecie Jagielloñskim zespó³ rektorski o nazwie: Zespó³ wspó³pracy ze rodowiskami polskimi na terenach by³ego
ZSRR. Jego korzenie siêgaj¹ 1989
roku. W tym bowiem czasie Rektor UJ
powo³a³ pe³nomocnika do kontaktów z
Polakami, zamieszka³ymi na terenach b.
ZSRR (1). Upadek ustroju komunistycznego w Europie Wschodniej umo¿liwi³
pojawienie siê na uczelniach polskich
m³odych Polaków z tamtych terenów. W r.
1989 by³o ich na UJ kilkunastu, obecnie
oko³o 100. Po pierwszej euforii, która
umo¿liwi³a gwa³towny nap³yw m³odzie¿y
z Kresów, nadesz³a codziennoæ, a z ni¹
wiele trudnych problemów  musieli im
podo³aæ zarówno ucz¹cy jak i nauczani.
G³ówn¹ przyczyn¹ niepowodzeñ w nauczaniu by³a ró¿nica w programach szkó³
rednich po obu stronach granicy oraz
fakt, ¿e szko³y w ZSRR by³y dziesiêciolatkami, a wiêc maturzysta ze Wschodu by³
o dwa lata m³odszy od polskiego absolwenta liceum. Tylko bardzo zdolne jednostki dawa³y sobie radê, reszta powtarza³a lata, czasem zmienia³a kierunek
studiów, a czasem rezygnowa³a z nauki
w Polsce. Zadawalimy sobie pytanie 
co robiæ, aby poprawiæ kondycjê naukow¹ m³odzie¿y z Kresów? Zaczêlimy
wyje¿d¿aæ do Lwowa i dalej, poznawaæ
rodowiska i ich problemy. Nawi¹zalimy kontakty ze szko³ami polskimi we
Lwowie. Z inicjatywy UJ, przedstawiciele
wszystkich uczelni Krakowa odwiedzali
te szko³y we Lwowie z informacjami o
studiach. Nasz uniwersytet z³o¿y³ w MEN
projekt zmian w trybie przeprowadzania

ki i pami¹tkami rodzinnymi. Zniszczenia uniknê³y obrazy Jacka Malczewskiego, zaprzyjanionego z Balami.
Koció³ w Tulig³owach (z 1870 r.) jest obecnie u¿ytkowany jako cerkiew.
(M.T.)

Witków Nowy

Miasteczko w pow. radziechowskim, woj.
tarnopolskim (12 km na wschód od Radziechowa). Od XV w. by³o w³asnoci¹ Lanckoroñskich; po nich, pod koniec XVII w., odzidziczyli
je Potoccy. W roku 1777, na mocy ugody ze
Szczêsnym Potockim, dobra witkowskie, (s¹siaduj¹ce z suszeñskimi) przejêli Komorowscy  jako rekompensatê za cierpienia moralne po mierci córki, Gertrudy. Od Potockich
dobra nabyli Mierowie, a z czasem przesz³y
na skoligaconych z Mierami Badenich, którzy
posiadali je do 1939 r.
W okresie miêdzywojennycm Witków Nowy
liczy³ oko³o 2500 mieszkañców (ok. 700 Polaków, pozostali to ¯ydzi i Ukraiñcy).
Pocz¹tkowo nale¿a³ do parafii rzymskokatolickiej w Staninie i mia³ drewniany koció³ek filialny pw. w. Anny z obrazem Matki Boskiej
ufundowanym w 1653 r. przez Wac³awa Lanckoroñskiego. W roku 1675 Lanckoroñscy zbudowali klasztor i murowany koció³ (pw. w.
Trójcy) i jako fundacjê przekazali oo. Augustianom; od tego czasu Witków Nowy by³ siedzib¹ parafii. W wyniku józefiñskiej kasaty klasztorów w 1786 r. Augustianie opucili miasteczko, przesta³a istnieæ parafia, a placówkê,
ju¿ jako kapelaniê, przejêli ksiê¿a diecezjalni.
Z braku rodków  koció³ i klasztor, nie remontowane, niszcza³y. W roku 1898 na zaproszenie Stanis³awa Marcina Badeniego przybyli do Witkowa ksiê¿a misjonarze z Krakowa
i podjêli trud podniesienia parafii (przebywali
w Witkowie do 1913 r.)
W roku 1911 Stefan Badeni, syn marsza³ka
Sejmu Krajowego Galicji, wystawi³ tam pseudogotyck¹ kaplicê grobow¹, do której przeniesiono z podziemi kocio³a dobrze zachowane
zw³oki Gertrudy Komorowskiej i jej rodziców
i z³o¿ono w metalowych, ze szklanymi wiekami,
trumnach (w roku 1920 i ponownie po 1939 r.
zosta³y przez bolszewików sprofanowane).
W roku 1944 w Wielkim Tygodniu banderowcy podpalili koció³ i dzi pozosta³y tylko ruiny dawnego klasztoru. Obraz Matki Boskiej
z prze³omu XIX/XX w. uda³o siê uratowaæ
(obecnie w kociele pw. M.B. Pocieszenia
w O³awie).
(T.K.)
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egzaminu na studia w Polsce, w miejsce
poprzedniego trybu naboru, który siê
nie sprawdzi³ w praktyce. Od 1993 roku
pracownicy UJ zaczêli braæ udzia³ w rekrutacji m³odzie¿y pochodzenia polskiego zza wschodniej granicy na studia do
Polski.
Obecnie zakres dzia³añ Zespo³u
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1) Wspó³praca ze szko³ami polskimi
we Lwowie: organizowanie kursów wyrównawczych dla m³odzie¿y pragn¹cej
studiowaæ w Polsce. Kursów takich
odby³o siê ju¿ cztery, ³¹cznie wziê³o w nich
udzia³ oko³o 150 osób. Rekrutacja obejmuje ca³e Pañstwo Ukraiñskie. W szko³ach polskich we Lwowie dodatkowo
przeprowadzamy test wstêpny, który eliminuje najs³abszych. Na terenie Szko³y
nr 10 zosta³o zorganizowane przez Studium Pedagogiczne UJ seminarium metodyczne dla nauczycieli.
2) Patronat nad studentami pochodzenia polskiego z terenów b. ZSRR,
ucz¹cych siê na naszym uniwersytecie.
Na tym polu wspó³pracujemy ze Wspólnot¹ Polsk¹ oraz z ró¿nymi instytucjami
w Krakowie, m.in. z Urzêdem Miasta, Towarzystwem Mi³oników Lwowa i KPW,
Fundacj¹ Janineum, z Centrum M³odzie¿y im. Jordana, Bratniakiem Cantianum przy Domu Akademickim w. Anny.
3) Organizowanie okolicznociowych
imprez, zwi¹zanych z ¿yciem kulturalnym
Polaków na Kresach Wschodnich. Ze-

Studentki z Krakowa prowadz¹ lekcjê polskiego
dla dzieci ze wsi Manikowce na Podolu (za Zbruczem)
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spó³ nasz nawi¹za³ serdeczne kontakty z
Polakami w Krzemieñcu. Uczestniczylimy kilkakrotnie w uroczystociach zwi¹zanych ze S³owackim, i nadal pomagamy
tamtejszej polskiej wspólnocie w ró¿nych jej potrzebach.
4) Organizowanie wyjazdów studentów uczelni krakowskich do rodzin polskich, zamieszka³ych na terenie Ukrainy.
Ju¿ trzeci rok studenci krakowscy odwiedzali naszych rodaków w powiatach
Chmielnickim, Chersoñskim i ¯ytomierskim. Ka¿dego roku w lipcu wyrusza
z Krakowa na Kresy grupa oko³o 30 osób
z plecakami, zaopatrzonych w elementarze, zeszyty, bloki, kredki i pisaki, a nawet
pi³ki do zabawy. Ich zapa³ nie idzie na
marne. Wracaj¹ z mocnym postanowieniem powrotu na tamte tereny w roku nastêpnym. S¹ zauroczeni serdecznoci¹
przyjmuj¹cych ich Polaków i krajobrazami Podola. Ju¿ dwie studentki sporód
uczestniczek wakacyjnych wêdrówek
podjê³y tam pracê jako nauczycielki: jedna w Gródku Podolskim, druga w Kazachstanie.
Koñcz¹c tê krótk¹ informacjê o dzia³alnoci Zespo³u Rektorskiego, skierowanej na problemy Polaków na Kresach,
musimy podkreliæ, ¿e na poszczególnych wydzia³ach uniwersytetu maj¹ miejsce liczne inicjatywy o charakterze bardziej naukowym, ukierunkowane na problematykê Polaków, zamieszkuj¹cych
ziemie b. ZSRR. M.in. pojawi³ siê w Studium Pedagogicznym UJ projekt fachowego opracowania procesu kszta³cenia
Polaków z Kresów, oraz ich dalszych losów po ukoñczeniu studiów. Coraz czêciej zastanawiamy siê nad tym, jak u³atwiæ zatrudnienie tych osób, które otrzymuj¹ dyplom uczelni polskiej. Wiêkszoæ pochodz¹cych ze Wschodu absolwentów z polskimi dyplomami pragnie
zostaæ w Polsce, m.in. dlatego w³anie,
¿e trudno im znaleæ pracê w miejscu
urodzenia. Kto im pomo¿e, i jak, w tym
¿yciowym dylemacie? Wróciæ, czy zostaæ
w Polsce  jedno i drugie wydaje siê w
tym momencie bardzo trudne.
Anna Krzysztofowicz

1) Pe³nomocnikiem Rektora UJ w latach 1994
1996 by³a p. prof. dr Anna Krzysztofowicz
(Instytut Zoologii UJ), obecnie jest nim dr Józef
Wróbel (Instytut Filologii Polskiej UJ).

Do zapamiêtania
v W czerwcu ub. roku odby³ siê w Krako-

wie I Zjazd Przedstawicieli Domów Polskich i Domów Polonii wiata. Brali w nim
udzia³ m.in. delegaci ze Lwowa i Mocisk.

v W miesi¹c póniej odby³a siê w Kra-

kowie coroczna Szko³a Letnia, pt. Sta¿ zawodowy dla humanistów  pisa³ o tym
w poprzednim numerze CL jej uczestnik,
dr Andrzej Otko ze Lwowa (ponadto byli
dzia³acze kultury m.in. z Borys³awia i Nadwórnej). Oto przyk³ady referowanych tematów: dr Anna Czabanowska-Wróbel:
Lwów i Kraków w kulturze M³odej Polski
(skrót tego tekstu Autorka obieca³a nam
przekazaæ do druku w CL), dr Piotr Krasny:
Architektura baroku we Lwowie i na Kresach p³d.wsch., dr K. Stopka: Koció³
Ormiañski w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.

v Ju¿ po raz trzeci urz¹dzono ubieg³ego

lata Warsztaty kulturalno-artystyczne dla
m³odzie¿y polskiej z Pañstwa Ukraiñskiego. W ich ramach absolwenci i studenci
uczelni plastycznych zapoznaj¹ siê z histori¹ sztuki i kultury polskiej, spotykaj¹
siê z artystami, naukowcami i dzia³aczami
kulturalnymi, a przede wszystkim bior¹
udzia³ w plenerze malarskim. W tym roku
uczestniczy³o 16 m³odych artystów i ich
opiekun  Walery Bortiakow, dobrze znany
scenograf, re¿yser i aktor Teatru Polskiego we Lwowie. Organizatorem ostatniego
pleneru by³o Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej, za poprzednich Orodek
Badañ i Dokumentacji Zabytkowych Za³o¿eñ Ogrodowych i Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyla.

v Caritas Zakonu Bonifratrów z Krako-

wa pod kierownictwem jej dyrektora, br.
Krzysztofa Fronczka i o. Huberta Matusiewicza, prowincja³a Bonifratrów, dostarczy³a ostatnio do Drohobycza transport darów, g³ównie lekarstw i jednorazowego
sprzêtu medycznego, a tak¿e rodków higieny i s³odyczy, wartoci w sumie 4000
USD. Odbiorc¹ darów by³o Towarzystwo
Kultury Polskiej w Drohobyczu, za stamt¹d zostan¹ one przekazane szpitalom
oraz pacjentom, bez wzglêdu na wyznanie
i narodowoæ. Tamtejsze w³adze s¹

Witków Stary

Wie w pow. radziechowskim, przylegaj¹ca
od wschodu do Witkowa Nowego, przy drodze
do Krystynopola (237 m n.p.m.). W ród³ach
pisanych z po³owy XV w. wystêpuje jako w³asnoæ Chrapków; póniej dzieli³a losy z Witkowem Nowym. W Witkowie Starym urodzi³ siê
Rudolf Wacek (18831956), organizator ¿ycia
sportowego we Lwowie, wydawca i dziennikarz sportowy, autor kilku ksi¹¿ek (m.in.
W polskich kniejach).
W okresie miêdzywojennym, w dawnym dworze odst¹pionym przez Stanis³awa Henryka Badeniego, istnia³a Ludowa Szko³a Rolnicza (¿eñska) za³o¿ona przez Towarzystwo Gospodarczego Wykszta³cenia Kobiet we Lwowie.
(T.K.)
SPIS HASE£ S£OWNIKA ZAMIESZCZONYCH W NUMERACH Z LAT 1995 I 1996
Bi³ka Królewska
Bi³ka Szlachecka
Bohorodczany
Brzuchowice
Buczacz
Busk
Chodorów
Dobromil
Grzyma³ów
Gwodziec
Hodowica
Husiatyn
Jaz³owiec
Kamionka Strumi³owa
Ko³omyja
Komarno
Krysowice
Kuty
Milatyn
Mociska
Niemirów
Nowe Miasto
Podhajce
Pokucie
Radziechów
Rozdó³
Roz³ucz
Skole
S³awsko
Stanis³awów
Starunia
Strzelczyska
wirz
Toki
Turka (wie)
Zadwórze
Z³oczów
¯ó³kiew
¯ydaczów

2/96, uzup. 1/97
2/96' uzup. 1/97
4/96
3/96
2/95
3/96
34/95
1/96
2/96
1/96
1/96
3/96
2/95
4/96
1/95
1/95
34/95
34/95
2/96
1/96
2/96
2/96
1/96
2/95
3/96
1/95
4/96
3/96
2/96
1/95
3/96
34/95
2/95
4/96
1/95
34/95
4/96
1/96
34/95
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podobno chêtne do przyjmowania dalszej
pomocy(!). Caritas przewiduje podobne
transporty co 23 miesi¹ce.

v W listopadzie 96 ju¿ po raz pi¹ty odby-

³o siê w krakowskim Centrum M³odzie¿y
seminarium pt. Potrzeby kulturalne dzieci
polskich ze Wschodu, zorganizowane
przy wspó³pracy i pomocy krakowskiego
oddzia³u Wspólnoty Polskiej, Polonijnego Centrum
Nauczycielskiego w Lublinie, Fundacji Stefana Batorego oraz Urzêdu Wojewódzkiego i Urzêdu Miasta  pod patronatem Prezydenta Krakowa. W seminarium
uczestniczy³o 160 osób, w tym z Ma³opolski Wschodniej. Obradom przewodniczy³
dyrektor CM dr Antoni Weyssenhoff, a g³os
zabierali m.in. prof. Jerzy Wyrozumski (sekretarz naukowy PAU), Prezydent Józef
Lassota, prof. Anna Krzysztofowicz i p.
Emilia Chmielowa. Na zakoñczenie dr
Tomasz G¹sowski z UJ wyg³osi³ wyk³ad
pt. Obrona polskoci Kresów w XIX w.
Seminarim towarzyszy³y warsztaty w grupach tematycznych, spotkania, imprezy,
zwiedzanie Krakowa. Uczestnicy zostali
wyposa¿eni w kasety video i magnetofonowe, piewniki, scenariusze, skrypty itp.

v Równie¿ w listopadzie mia³ miejsce

w Krakowie III kurs bibliotekarski i sta¿e
zawodowe dla Polaków z Pañstwa Ukraiñskiego (Ma³opolska Wschodnia i Ukraina), zorganizowany przez trzy krakowskie
instytucje: Wojew. Bibliotekê Publiczn¹,
Wspólnotê Polsk¹ i ródmiejski Orodek Kultury. Zajêcia dwutygodniowego
kursu odbywa³y siê g³ównie przy ul. Rajskiej, w gmachu dawnych koszar wojskowych, który przed paru laty przekazano
WBP oraz piêknie zaadaptowano i urz¹dzono. Kurs obejmowa³ takie tematy, jak
organizacja pracy biblioteki, zasady gromadzenia, udostêpniania zbiorów i katalogowania, automatyzacja procesów bibliotecznych, wizualne formy informacji, a
tak¿e praktyczne zajêcia dla uczestników.
Program uzupe³nia³y imprezy filmowe i literackie w OK.

v Przez 2 tygodnie, na prze³omie XI/XII

1996, przebywa³o w Krakowie, na zaproszenie Wspólnoty Polskiej i Szko³y nr 72
na Woli Justowskiej, 9 polskich dzieci ze
Stanis³awowa. Dzieci uczestniczy³y w lek-
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cjach, a mieszka³y u rodzin swoich rówieników ze szko³y 72.

v Bogaty program imprez krakowskiego

oddzia³u Wspólnoty Polskiej ubieg³orocznej jesieni dope³ni³o w 1.po³. grudnia
tygodniowe szkolenie dla liderów stowarzyszeñ polskich na Wschodzie pt. Organizowanie ludzi do dzia³ania. Stronê merytoryczn¹ wzi¹³ na siebie Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji. Zajêcia, prowadzone metodami
interaktywnymi przez trenerów MISTiA
mia³y prowadziæ do pozyskania przez
uczestników podstawowego zasobu wiedzy i umiejêtnoci efektywnego i skutecznego przewodzenia innym.

v Przedstawiciele

krakowskiego oddzia³u TMLiKPW zawieli w grudniu 96
paczki wi¹teczne dla polskich dzieci i
odzie¿ do Nowego Miasta, a tak¿e dla najbiedniejszych osób we Lwowie. Przy okazji zapoznano siê we Lwowie z postêpem
prac zabezpieczaj¹cych na Cmentarzu
£yczakowskim.

W Krakowie
i dalej
BRODZIANIE PAMIÊTAJ¥
O SWOIM MIECIE
Brodzianie rozproszyli siê po ca³ej Polsce i po ca³ym wiecie, lecz ich miasto jest stale
obecne w sercach i mylach. Nale¿¹ do ró¿nych
oddzia³ów Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, ale
równoczenie tworz¹ w³asne, nieformalne
rodowisko, które spotyka siê co roku. Oto
tekst, napisany przez Pani¹ dr Stanis³awê
Valis-Schyleny, zamieszka³¹ od II wojny w
Wile.
Coroczne zjazdy Brodzian w Wile zaczê³y siê w 1993 roku. Wczeniej, przez
d³ugie lata pozostawa³y tylko w planach i
marzeniach. Najwiêkszy ich orêdownik,

Stanis³aw £otocki, nie do¿y³ tej chwili. Ponad pó³wieczny okres pustki budzi³ w organizatorce pierwszego i nastêpnych
zjazdów w¹tpliwoci w powodzenie takich
spotkañ. Nie by³o przecie¿ wiadome ilu
brodzian prze¿y³o dzia³ania wojenne we
wrzeniu 39, sowieckie wiêzienia, wywozy do Kazachstanu, obozy jenieckie KatyñMiednoje. Ilu ¯ydów uratowa³o siê z
holocaustu, a Polaków z po¿arów i rzezi
UPA. Ilu prze¿y³o jako ¿o³nierze Armii Andersa i Kociuszkowcy.
Jak Brodzianie prze¿yli wypêdzenie z
rodzinnego miasta i gdzie znaleli miejsca do dalszego ¿ycia? Rozproszyli siê po
ca³ej Polsce, mieszkaj¹ w 50 ró¿nych
miejscowociach, ale tak¿e w Anglii, Argentynie, w USA i Australii. Jak do nich
dotrzeæ, jak odszukaæ?
Pierwszy, eksperymentalny zjazd
zgromadzi³ 27 brodzian i przerós³ oczekiwania organizatorki. Trudne s¹ do opisania prze¿ycia ludzi, którzy po latach spotykaj¹ kolegów z ³awy szkolnej, m³odzieñcze sympatie, s¹siadów, znajomych.
Du¿o radoci i du¿o ³ez wzruszenia,
wspólne przypominanie sobie rodzinnego miasta, nazw jego ulic, szkó³ i gmachów, ale nade wszystko ludzi  wychowawców, profesorów, katechetów.
Drugi zjazd odby³ siê w tym samym
wilañskim hotelu i mia³ ju¿ 35 uczestników, a wród nich brodzian z Brooklynu,
Buenos Aires, Londynu, nawet z afrykañskiego Lesoto.
Trzeci zjazd by³ zdominowany przez
przyjazd zaproszonych goci z Brodów 
trojga Polaków z dwoma ksiê¿mi  duszpasterzami. Podczas uroczystej Mszy w.
przekazano im wiern¹ kopiê obrazu Matki
Boskiej Czêstochowskiej z brodzkiego
kocio³a, który w latach wojny by³ otoczony
szczególnym kultem i przez ostatniego
proboszcza wywieziony do Opola. Kopiê
tego obrazu powiêci³ Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II w Skoczowie 22 maja 1995. Z
braku kocio³a obraz stale peregrynuje po
polskich rodzinach w Brodach i okolicy.
Ubieg³oroczny, czwarty zjazd zebra³ ju¿
60 uczestników, a powiêcony zosta³ pamiêci najwiêkszego z patriotów brodzkich,
ksiêgarza i wydawcy Feliksa Westa. Gociem honorowym by³a jego wnuczka,
Klementyna Dominas. Nie zawiedli i tym
razem amerykañscy i londyñscy brodzianie. Kole¿eñska, towarzyska i wspomnie-

niowa warstwa zjazdów nie przes³oni³a
g³êbszych zadañ i celów, które wytyczylimy sobie ju¿ na pierwszym zjedzie.
A wiêc  nawi¹zanie kontaktu z ¿yj¹cymi w Brodach rodakami, zorientowanie
siê w skali ich potrzeb i pomaganie im w
miarê naszych mo¿liwoci. Pomoc w odzyskaniu zagarniêtego przez grekokatolików kocio³a, w nauczaniu jêzyka polskiego i zbli¿eniu do ojczystej kultury. Ponadto zadbanie o polski cmentarz w Brodach i utrwalenie pamiêci o ludziach, którzy w przesz³oci przyczynili siê do zachowania i rozwoju polskoci na Kresach.
W okresach miêdzyzjazdowych utrzymywana jest ³¹cznoæ listowna, spotkania w mniejszym gronie. Pomagamy sobie wzajemnie, ka¿dy stara siê do³o¿yæ cegie³kê dla wspólnych celów. Bardziej aktywni pisuj¹ artyku³y o Brodach do lokalnej
prasy, na przyk³ad:
Czes³aw Poniak pisze do tarnobrzeskiej Siarki, Zbigniew Kociów do Opolskiego G³osu Niedzielnego, Zbigniew
Grata we wroc³awskim Semper Fidelis,
Klementyna Dominas w Gazecie Milickiej, Stanis³awa Valis w Przekroju i Informatorze Miejskim Wis³y, Anna Andrzejewska polemizuje w Tygodniku Powszechnym.
Z potrzeby serca ju¿ wczeniej Zbigniew Kociów napisa³ ród³owo opracowan¹ historiê Brodów  Przypomnienie
kresowego miasta, i póniejsze Motywy
brodzkie. Z. i S. I³owscy opisali obronê
Podkamienia w Apokaliptycznym wzgórzu. A. Andrzejewska wspomina Moich
brodzkich ¯ydów i swoje prze¿ycia na zes³aniu w Kazachstanie: M³odoæ której

Brody: dzia³ka przyznana Polakom na budowê
kaplicy w zamian za zabrany XVII-woeczny koció³, a nastêpnie odebrana
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Brody: koció³ parafialny. Fot. Cz. Poniak, 1994

nie by³o. Ucieczka, to wspomnienia wywiezionej do Kazachstanu ¿ony oficera
W³. Paw³owskiej. Ostatnio przyjêta zosta³a
do druku w Polskim S³owniku Biograficznym biografia Feliksa Westa, pióra Wac³awa Fastnachta.
Zbiorowym wysi³kiem zosta³o odnalezione i upamiêtnione stosown¹ tablic¹
miejsce pochówku Feliksa Westa.
Opracowuje siê listê brodzian, którzy
zginêli podczas II wojny, i których miejsca
pochówku nie s¹ znane. Mamy nadziejê,
¿e kiedy bêdzie mo¿na postawiæ krzy¿e z
ich nazwiskami na brodzkim cmentarzu
wojskowym, a tymczasem pomagamy
informacjami
lwowskiemu
Polskiemu
Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi.
W centrum naszej uwagi i wiêkszoci
poczynañ s¹ starania o odzyskanie, choæby tylko na kilka godzin w tygodniu, si³¹
zabranego historycznego polskiego kocio³a. W ten sposób rodacy pozbawieni
zostali praw mniejszoci do religii, jêzyka i
kultury ojczystej. Ilu ¿yje ich w Brodach, nie
wiadomo. Zastraszeni, niepewni jutra 
do polskoci przyznaje siê tylko oko³o 300
osób. Ich starania o odzyskanie kocio³a
nie przynios³y dot¹d skutku. Od lat piszemy udokumentowane zdjêciami proby
do ró¿nych osób i instytucji, w tym do profesora Stelmachowskiego, do ministra
spraw zagranicznych, do prezydentów
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Wa³êsy i Kwaniewskiego i dwukrotnie
do Watykanu. Odpowiedzi, o ile przychodz¹, s¹ bardzo przychylne, pe³ne troski, zrozumienia i obietnic, ale efektów
ci¹gle brak. Nasi rodacy nadal modl¹ siê
na ³¹ce pod go³ym niebem, bez wzglêdu
na pogodê, i w zimie, gdy w kielichu zamarza wino mszalne.
Podobnym niepowodzeniem zakoñczy³ siê nasz zbiorowy wysi³ek zorganizowania letnich kolonii dla dzieci z Brodów w
1995 roku. Przy Caritasie w Piekarach
l¹skich przygotowano dla nich wspólny z
miejscowymi rówienikami pobyt, szczodrze op³acony przez pewn¹ rodzinê z
Ustronia. My przygotowalimy upominki i
wycieczki. Oczekiwane dzieci nie przyjecha³y, podobno napotkano na jakie nieprzewidziane trudnoci, o których nas,
organizatorów dot¹d nie poinformowano.
Brody to dzi najtragiczniejsze miasto
w ca³ej Archidiecezji Lwowskiej. Robimy
wszystko co w naszej mocy, aby uchroniæ
od wyganiêcia tl¹ce siê jeszcze resztki
polskoci w naszym rodzinnym miecie.
Samo wysy³anie paczek z ¿ywnoci¹,
ciep³¹ odzie¿¹ i pomocami szkolnymi nie
rozwi¹zuje sprawy, choæ powiêcamy
temu sporo serca, czasu i wysi³ku.
Stanis³awa Valis-Schyleny
Wis³a

Notatki
u Po naszej publikacji w CL 34/95
o Jadwidze Zarugiewiczowej  symbolicznej matce Nieznanego ¯o³nierza,
z³o¿onego w warszawskim Grobie na
placu Saskim  zmar³ej w Suwa³kach i
na tamtejszym cmentarzu pochowanej,
spraw¹ zainteresowa³y siê suwalskie
rodowiska narodowe.
Cz³onkowie Stronnictwa NarodowoDemokratycznego, Katolickiego Towarzystwa S³u¿by Dzieciom i Klubu Myli
Polskiej postanowili zaopiekowaæ siê
grobem pani Zarugiewiczowej, a na
1 grudnia 1996 wyznaczono Mszê w.
w jej intencji. Animatorem tej akcji jest
p. Zenon Dziedzic, który opublikowa³
ju¿ artyku³y na ten temat w Myli Polskiej (nr 45/96) oraz w suwalskim tygodniku Krajobrazy.
u W Gazecie Wyborczej z 17 padziernika 96 og³oszono ustawê z dnia
31 maja 1996 o wiadczeniu pieniê¿nym, przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III
Rzeszê i ZSRR (Dz.U. nr 87, poz. 395)
oraz trzy inne akty prawne na ten sam
temat, wraz z praktycznymi wskazówkami Urzêdu d/s Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Równoczenie
podano wzory wype³niania kwestionariuszy i adresy instytucji i organizacji. W
Krakowie s¹ to:
Biuro Urzêdu d/s Kombatantów
i Osób
Represjonowanych,
31-157
Kraków, pl. Matejki 8  dla województw
krakowskiego, kieleckiego, nowos¹deckiego i tarnowskiego.
Zwi¹zek Sybiraków, Oddzia³ Wojewódzki. 30-300 Kraków, ul. Basztowa
22.
u Wypowied red. Tomasza Domalewskiego w krakowskim Dzienniku
Polskim nr 285/96 (Krêc¹c prze³¹cznikiem TV)  oto fragment:
Z trudem przebija siê do naszej
wiadomoci fakt, ¿e w sprawie lepszego losu Polaków zamieszkuj¹cych za
Bugiem nie zrobilimy nic. [...] Dobrze,
¿e choæ od czasu do czasu przypominaj¹ o tym problemie radiowe i telewi-

zyjne reporta¿e, realizowane przez
polskich dziennikarzy. [...] W telewizji
publicznej powinna byæ powo³ana redakcja,
zajmuj¹ca
siê
wy³¹cznie
wschodni¹ Poloni¹. [...] Powinna stale
zmuszaæ do wyrzutów sumienia, nêkaæ i sk³aniaæ do podejmowania dzia³añ prawdziwych. [...]
S¹ wiêc jeszcze w Polsce ludzie,
którzy nie postradali uczciwoci i godnoci.
u W krakowskim oddziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska odby³o siê
z koñcem listopada 96 walne zebranie, na którym zosta³a dokonana zmiana prezesa i zarz¹du. Nowym prezesem zosta³ prof. dr Zygmunt Kolenda
(z Akademii Górniczo-Hutniczej), w latach 1980. znany dzia³acz Solidarnoci i Komitetu Obywatelskiego.
Dotychczasowy prezes, Rektor UJ
prof. dr Aleksander Koj, ust¹pi³ po 6 latach prezesury na skutek przeci¹¿enia
prac¹ na swej uczelni (reorganizacja,
rozbudowa, ogromny ruch, wynikaj¹cy z
kontaktów z uczelniami ca³ego wiata),
a tak¿e w³asn¹ prac¹ naukow¹; Profesor otrzyma³ polskiego Nobla  nagrodê przyznawan¹ przez Fundacjê
Kultury Polskiej.
Nowy zarz¹d liczy (z prezesem) siedem osób. W jego sk³ad weszli m.in.
dr Krystyna G¹sowska, dyrektor oddzia³u krakowskiego, oraz dr Józef Wróbel, pe³nomocnik Rektora UJ do kontaktów z Polakami na terenach b.
ZSRR.
u W Warszawie urzêduje dwóch zagranicznych ambasadorów, którzy pochodz¹ z polskiej emigracji. Obok Nicholasa Reya, reprezentuj¹cego USA,
jest Victor Zazeraj z Republiki Po³udniowej Afryki. Korzenie obu tkwi¹ na
Ziemiach Wschodnich.
Rey jest w prostej linii potomkiem
ojca poezji polskiej Miko³aja Reja,
urodzonego w ¯urawnie, w Ziemi
Lwowskiej. Przypomnijmy, ¿e do II wojny Reyowie siedzieli w Mikuliñcach (tarnopolskie) i w Psarach (pow. Rohatyn,
stanis³awowskie). Ambasador Rey odwiedzi³ niedawno (maj 1996) miejsce
urodzenia swego wielkiego przodka.
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koma
innymi
pisarzami
wyst¹pi³
z PZPR, póniej zwi¹za³ siê z KOR-em.
Wród szeregu powieci napisa³ trylogiê: Austeria, Sen Azrila i Echo,
których t³em s¹ wschodnioma³opolskie
miasteczka (g³ównie Stryj).

Prof. dr Zygmunt Kolenda (po prawej). Po lewej
p. Wies³aw Krawczyñski, którego wiersze drukowalicmy w CL 2/96

Ojciec Victora Zazeraja urodzi³ siê
w Dubnie na Wo³yniu. W RPA osiad³ po
II wojnie.
u Na Uniwersytecie Jagielloñskim
obchodzono uroczycie 40-lecie pracy
naukowej i 70-lecie urodzin prof. Stanis³awa W³odyki, urodzonego i wychowanego we Lwowie. Studia prawnicze
ukoñczy³ na UJ, obecnie jest wybitnym
specjalist¹ prawa gospodarczego, autorem 170 publikacji, w tym 24 ksi¹¿ek.
Stworzy³ w³asn¹ szko³ê naukow¹, jest
szeroko znany za granic¹.
Do ¿yczeñ z okazji piêknego jubileuszu do³¹cza siê Towarzystwo Mi³oników Lwowa i Kresów P³d.-Wsch. oraz
redakcja CracoviaLeopolis.
u W sierpniu 1996 zmar³ w Warszawie Julian Stryjkowski, znany pisarz,
który opowiada³ o ¿yciu spo³ecznoci
¿ydowskiej w dawnej Galicji. Urodzi³
siê w roku 1905 w Stryju  jako Pesach
Stark. M³odoæ up³ynê³a mu pod znakiem komunizmu i antypolskoci, od
1934 r. nale¿a³ do nielegalnej Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. W l.
193941 pracowa³ we Lwowie w sowieckim Czerwonym Sztandarze, potem w Moskwie, a po wojnie w PRLowskiej prasie. W roku 1966 wraz z kil-
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u W padzierniku ub.r. zmar³a w Krakowie Helena z Balów Mycielska, urodzona w maj¹tku rodziny Balów  Tulig³owach k. Komarna (woj. lwowskie).
By³a córk¹ pani Kingi Balowej z Brunickich, wielkiej damy elity towarzyskiej
Lwowa i Krakowa pierwszej po³owy
tego wieku (zmar³ej po II wojnie w Krakowie), której postaæ pojawia siê wielokrotnie na obrazach Jacka Malczewskiego. Pani Helena i jej m¹¿ Jan Mycielski byli równie¿ malarzami.
Na marginesie warto przypomnieæ,
¿e w tych samych Tulig³owach urodzi³
siê wielki polski malarz Julian Fa³at, a
w Ch³opach k. Komarna wybitny polityk
XX-lecia, marsza³ek Sejmu, Maciej Rataj, obaj synowie tamtejszych ch³opów.
Komarno to maj¹tek pani Karoliny
Lanckoroñskiej, a st¹d po parênacie
kilometrów do Rozdo³u i do Fredrowskich Rudek. Nietrudno zauwa¿yæ, jak
bardzo ta ziemia  gdzieby nie spojrzeæ
 jest zwi¹zana z polsk¹ histori¹ i kultur¹.
u Na ³amach Echa Krakowa (239/
960) znalelimy dwa ciekawe artyku³y
o Lwowie. Agnieszka Nietresta (Nie
ma jak Lwów) przedstawia swoje nieweso³e wra¿enia z krótkiego pobytu w
tym miecie z transportem darów nowohuckiego Towarzystwa Solidarnej
Pomocy dla Szko³y nr 24. Drugi artyku³
 Jaros³awa P. Kazubowskiego (Stary
Lwów), to znakomita prezentacja spucizny historycznej i kulturalnej polskiego Lwowa i jej tragicznej teraniejszoci.
u Krakowski Znak wyda³, a Fundacja
Kultury Polskiej nagrodzi³a debiutanck¹ powieæ Wilhelma Dichtera,
amerykañskiego naukowca, który urodzi³ siê w 1935 r. w Borys³awiu. Tam te¿
prze¿y³ wojnê, za lata powojenne do
1968 w Warszawie, gdzie ukoñczy³ Politechnikê. Powieæ Dichtera pt. Koñ
Pana Boga ma charakter autobiogra-

ficzny i opisuje dowiadczenia ¿ydowskiego dziecka podczas okupacji i w
pierwszych latach PRL.
u Media donios³y, ¿e w czasie tegorocznej pielgrzymki do Polski, Ojciec
w. Jan Pawe³ II uda siê do Dukli i Krosna, gdzie w dniu 10 czerwca odbêdzie
siê uroczystoæ kanonizacji b³. Jana z
Dukli, patrona Lwowa. Szcz¹tki b³ogos³awionego zosta³y po II wojnie wywiezione z lwowskiego kocio³a oo. Bernardynów do Dukli. Lwowski koció³ 
jeden z czo³owych zabytków architektury i sztuki Lwowa  zosta³ ostatnio zaw³aszczony przez grekokatolików.
u W listopadzie zmar³ w Krakowie
w wieku 74 lat Jerzy Bresticzker, muzyk
i muzykolog, krytyk i publicysta. Z urodzenia i wychowania lwowianin, by³
wielkim lwowskim patriot¹ oraz cz³owiekiem o rzadko spotykanej ¿yczliwoci i skromnoci.
u W dniu 9 listopada ub. roku odby³a
siê w Lublinie uroczystoæ nadania
tamtejszemu Zespo³owi Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 4 imienia Orl¹t Lwowskich.
u W krakowskim domu pañstwa Bok³aków urz¹dzany jest corocznie z pocz¹tkiem stycznia  w tym roku po raz
czterdziesty  wieczór kolêd. Pan Dominik Bok³ak pochodzi ze Stanis³awowa
(choæ urodzi³ siê ko³o Podhajec). Sam
jest muzykiem, a muzykê i piew uprawia ca³a rodzina  profesjonalnie lub
po amatorsku: cztery córki, ziêciowie i
wnuki. Jedna z córek i jej m¹¿, pp. D³ugoszowie, piewaj¹ w chórze Organum (pan D³ugosz jest prezesem tego
chóru i najbli¿szym wspó³pracownikiem prof. B. Grzybka, z którym wywiad
zamiecilimy w poprzednim numerze). Na dorocznym kolêdowaniu w niewielkim mieszkaniu zbiera siê kilkadziesi¹t osób: przyjaciele i znajomi,
ksiê¿a i siostry, muzycy i chórzyci
z Organum.
u 9 listopada ub. roku odby³a siê w
Lublinie uroczystoæ nadania tamtejszemu Zespo³owi Szkó³ Ogolnokszta³c¹cych nr 4 imienia Orl¹t Lwowskich.

KULTURA
NAUKA
Ksi¹¿ki
Tych, którzy nie umiej¹ siê oprzeæ zakupom nowo wydanych ksi¹¿ek, powiêconych Lwowowi i Ma³opolsce Wschodniej, ubieg³y rok 1996 narazi³ na powa¿ne wydatki. Z trzech powodów: 1o ukaza³o
siê sporo nowych wydawnictw, 2o s¹ szalenie ciekawe i wa¿ne, 3o horrendalnie
drogie. Warto zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoæ
tych pozycji wychodzi w Krakowie i Wroc³awiu.

& Zacznijmy od grubego tomu, zatytu-

³owanego Kronikarskie zapisy z lat cierpieñ i grozy w Ma³opolsce Wschodniej
(Kraków 1996). Autor, ks. Józef Anczarski
(ur. 1912 w Z³oczowie) spisywa³ od 4
sierpnia 1939 do dnia wygnania z Tarnopola 23 maja 1946 wydarzenia, prze¿ycia
i osobiste refleksje. Powsta³a w ten sposób niezwykle wiarygodna i sugestywna,
od do³u widziana lokalna historia II wojny i trzech okupacji. Na kartach ksi¹¿ki
przewijaj¹ siê g³ównie miejscowoci
Tarnopolszczyzny: Tarnopol i Trembowla,
Z³oczów i Buczacz, Podhajce i Ska³at,
niezliczone wioski i oczywicie Lwów.
Lekka narracja sprawia, ¿e czytelnik staje siê niemal uczestnikiem wydarzeñ,
zdobywa szerok¹ wiedzê o dniu powszednim czasu wojny, prze¿ywa dzieñ po
dniu grozê bolszewickich, hitlerowskich,
i przede wszystkim ukraiñsko-nacjonalistycznych zbrodni.
Ksi¹¿ka-dokument, któr¹ warto poleciæ przem¹drza³ym znawcom z Polski
centralnej.

& Ludzie, którzy prze¿yli czasy II wojny

i okupacji (wszystkich), pamiêtaj¹ gadzinówki. W Krakowie by³ Goniec Krakowski, we Lwowie najpierw Czerwony
Sztandar, potem Gazeta Lwowska, potem znowu Czerwony Sztandar. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego
da³o nam ju¿ 2. wydanie monograficznej
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pracy Grzegorza Hryciuka pt. Gazeta
Lwowska. 19411944 (Wroc³aw 1996).
Tytu³ to bardzo ze Lwowem z¿yty, bo
dziennik o tym tytule ukazywa³ siê tam od
1811 r. do II wojny wiatowej. Zauwa¿my,
¿e w owym, 128-letnim okresie ukazywania siê Gazety Lwowskiej, mieci³y siê a¿
trzy epoki polityczne. Pierwsza i druga to
niewola austriacka, ale jak ró¿ni¹ce siê
miêdzy sob¹! Do lat 1860-tych jest to
twardy re¿im zaborczy, nieprzyjazny Polakom. Potem nastêpuje epoka autonomii
galicyjskiej, z polsk¹ w pe³ni administracj¹. Staje siê ta era pomostem, przygotowaniem do epoki trzeciej: niepodleg³oci 19181939. Przez te 128 lat by³a
Gazeta Lwowska dziennikiem na pó³
urzêdowym, na pó³ popularn¹ gazet¹
z ca³ym wachlarzem tematyki politycznej,
lokalnej i kulturalnej.
Po dwuletniej przerwie (na okupacjê
sowieck¹) tytu³ pojawi³ siê znowu  tym
razem jako organ niemieckich w³adz
okupacyjnych dla Distrikt Galizien. Ukazywa³ siê przez trzy lata. To ju¿ czwarta
epoka polityczna.
Dziennik ten okrela autor jako gadzinówkê, bo tak wtedy w GG nazywano
gazety okupantów, choæ zdaje mi siê, ¿e
s³owo to we Lwowie nie by³o w takim znaczeniu znane i u¿ywane, poznalimy je
dopiero póniej (nb. autor zbyt czêsto u¿ywa tego wyrazu  mój zarzut dotyczy stylistyki, a nie meritum).
Czy jednak Gazeta Lwowska z lat
19411944 by³a gadzinówk¹ w pe³nym
tego s³owa znaczeniu? Jej warstwa polityczno-propagandowa na pewno zas³uguje na taki epitet, ale czy ca³kiem
podobnej, dla Polaków obrzydliwej propagandy nie serwowa³y nam po wojnie
niektóre gazety PRL, zw³aszcza w latach
piêædziesi¹tych (a mo¿e i wiele lat póniej)? Nikogo nie mo¿e dziwiæ, ¿e obca
w³adza uprawia swoj¹ propagandê, a
wydaje siê, ¿e wiêksz¹ ni¿ niemiecka 
per saldo  szkodê wyrz¹dzi³y Polakom
gazety i propaganda komunistyczna, bo
na tê pierwsz¹ bylimy dostatecznie uodpornieni (i trwa³a wzglêdnie krótko). Propaganda niemiecka by³a niemal ca³kowicie nieskuteczna, a niektóre wiadomoci wzbudza³y miech, prowokowa³y powstawanie niezliczonych dowcipów politycznych. Niestety nie tak odbierano propagandê komunistów, bo na tê tylko wy-
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gnañcy z Ziem Wschodnich byli wystarczaj¹co uodpornieni. Nawet i dzi, kiedy
o czasach realnego socjalizmu staramy siê zapomnieæ, podawane s¹ gdzieniegdzie treci, które wiadcz¹ o utracie
godnoci i poczucia interesu narodowego w rodowiskach niekoniecznie postkomunistycznych.
Gazetê Lwowsk¹ z lat 19411944
rehabilituj¹ natomiast materia³y, które
tam by³y publikowane niejako na marginesie. Autor ksi¹¿ki powiêci³ jeden z obszernych rozdzia³ów problematyce kulturalnej, w tym dzienniku zamieszczanej.
Stwierdza, ¿e g³ównym czynnikiem, który
kszta³towa³ specyfikê tej gazety (w odró¿nieniu od innych gazet polskich w GG),
by³ w³anie rozbudowany dzia³ kulturalny.
Obsadzony by³ przez redaktorów polskich, których celem by³o  w miarê mo¿liwoci  prezentowanie niektórych bodaj zagadnieñ z polskiej historii, literatury
i sztuki, szczególnie w odniesieniu do
Lwowa oraz innych miast, miasteczek
i zabytków Ma³opolski Wschodniej. Nie
trzeba uzasadniaæ jak wa¿ne to by³o dla
polskiego spo³eczeñstwa, szczególnie
m³odzie¿y, w istniej¹cych warunkach. Pozwolê sobie na osobist¹ dygresjê: jako
1112-letni ch³opak z uwag¹ czyta³em
w³anie te artyku³y i wiele mi z nich zosta³o, jeli nie szczegó³y, to na pewno umi³owanie mojej ma³ej ojczyzny. Nie by³a
wiêc Gazeta Lwowska typow¹ gadzinówk¹.
We wstêpie do ksi¹¿ki poznajemy
m.in. strukturê administracyjn¹ dystryktu
Galicji i jego demografiê. O prasie w ca³ym GG i we Lwowie mówi¹ rozdzia³y
Polskojêzyczna prasa jawna w GG w latach 19391945 oraz Jedyny dziennik
polski dystryktu Galicji. Bardzo ciekawy
jest rozdzia³ najd³u¿szy: Dzieñ powszedni Lwowa pod okupacj¹ niemieck¹. Jeszcze inne rozdzia³y omawiaj¹ sprawê
polsk¹ w l. 19411944 oraz propagandê
antysowieck¹ i antysemick¹.
Ksi¹¿ka jest piêknie wydana. Ale czy
nie lepiej i dla wydawcy i dla autora  nie
mówi¹c o szerszym krêgu nabywców 
gdyby mia³a skromniejsz¹ szatê, a za to
by³a tañsza?
Na koniec trzeba zwróciæ uwagê, ¿e
tytu³ Gazety Lwowskiej ukaza³ siê na
nowo w 1991 r. Ale o tej pi¹tej epoce innym razem.

& Dzia³aj¹cy w Krakowie Klub Z³oczow-

ski (wspominalimy o nim w poprzednim
numerze, omawiaj¹c jego Biuletyn) zainaugurowa³ w 1996 r. seriê wydawnicz¹
pn. Biblioteka Z³oczowska dwoma starannie opracowanymi tomikami.
Pierwszy, to Szkice historyczne
(tom I). Sk³adaj¹ siê nañ materia³y z sesji
organizowanych przez Klub, a powiêconych dziejom Ziemi Z³oczowskiej. Przypomnijmy, ¿e powiat z³oczowski le¿y
w pó³nocno-zachodniej stronie województwa tarnopolskiego, a geograficznie
sk³ada siê z dwóch czêci, rozdzielonych
pasmem Go³ogór i Woroniaków. Wzgórza nie imponuj¹ wysokoci¹ (kilkadziesi¹t do stukilkudziesiêciu metrów wysokoci wzglêdnej, ale  wyznaczaj¹ g³ówny europejski dzia³ wód. To te¿ pó³nocna
czêæ Ziemi Z³oczowskiej nale¿y za porednictwem Bugu do zlewiska ba³tyckiego, za po³udniowa poprzez Z³ot¹
Lipê, Strypê i Seret  dop³ywy Dniestru 
do Morza Czarnego.
Tomik zawiera 9 artyku³ów o charakterze popularno-informacyjnym, w czêci
dotycz¹cych nie tylko Ziemi Z³oczowskiej
i jej stolicy. To te¿ czytelnikowi zainteresowanemu tym w³anie obszarem nale¿y
poleciæ przede wszystkim prof. Danuty
Quirini-Pop³awskiej Pocz¹tki Z³oczowa
(XVXVI w.) oraz dwa artyku³y o zbrodniach czasu II wojny: K. Kotarby o zbrodniach sowieckich i W. Konarskiego o
zag³adzie Huty Pieniackiej.
Pozycj¹ niezwykle udan¹ jest drugi tomik: wspomnienia Zbigniewa Kratochwila, zatytu³owane: Z³oczów, ulica Gliniañska. Autor jest bratem wietnego malarza Mariana (zamieszka³ego w Anglii; o
jego niedawnej wystawie w Krakowie pisalimy w CL 3/96). Ojciec by³ sêdzi¹, a w
Z³oczowie mieszka³ z rodzin¹ w latach
19051928. Autor urodzi³ siê w roku
1913.
Z³oczów to jedno z wa¿niejszych
miast Ma³opolski Wschodniej, choæ pod
wzglêdem wielkoci nie nale¿a³ do czo³ówki. Po Lwowie i dwóch innych miastach wojewódzkich, Stanis³awowie i
Tarnopolu, plasuje siê grupa miast, których bogata historia sz³a w parze ze znaczeniem we wspó³czesnoci, przerwanej w sposób nienaturalny II wojn¹ wiatow¹. Takie miasta, jak Drohobycz i Bory-

s³aw, Ko³omyja, Sambor, Stryj, Brody i
Z³oczów, a zaraz potem Czortków, Gródek
Jagielloñski, Sokal, Rawa Ruska, ¯ó³kiew, Brze¿any, Buczacz i ca³e mnóstwo
mniejszych i najmniejszych, by³y pepinier¹ polskiej inteligencji, wcale nie tylko
w skali regionalnej. Czy nie czujemy tego
do dzi, jeli nie w wymiarze ilociowym,
to na pewno jakociowym, mimo up³ywu
pó³wiecza?
Kratochwil maluje sceny z ¿ycia takiego w³anie miasteczka, zapamiêtane
przed siedmioma-omioma dziesi¹tkami lat, lub póniej zas³yszane. Opowiada
o rodzinie i domu, o kolegach, znajomych i s¹siadach, o zabawach i wycieczkach, o najedzie bolszewickim 1920
roku i o mniejszociach narodowych, a
wreszcie o losach z³oczowian, wygnanych ze swojej ma³ej ojczyzny.
W sumie dostalimy wartociowy dokument, spisany bez pretensji do wielkiej literatury. Bierzmy przyk³ad i utrwalmy
na papierze w³asne wspomnienia. Nie
trzeba byæ do tego historykiem ani pisarzem. Podobnych dokumentów powinno
powstaæ wiele.
Stefan S. £ukowski

& Z du¿ym zainteresowaniem siêgn¹-

³em po ksi¹¿kê Gdzie jeste Ojczyzno.
Antologia wierszy wspó³czesnych poetów polskich zamieszka³ych na Ukrainie pod redakcj¹ Teresy Dutkiewicz.
Wydawcy Stowarzyszeniu Wspólnota
Polska uda³o siê zgromadziæ wiersze
(nie wiem  tylko czy a¿) 15 autorów:
Mieczys³awy Piotrowskiej, Walentyny
Czeñcowej, Ireny Sandeckiej, Witolda
Wróblewskiego, Longiny Skirnickiej, Ludwika Markulaka, Jaros³awa Pawluka,
Krystyny Angielskiej, Zbigniewa Zwarycza, Jerzego Wasid³owa, £ucji Uszakowej, Jana Billa, Beaty Fedorcio, Ireny
Nuckowskiej, Ilony Kuryluk. Poetów o
ró¿nej rozpiêtoci wiekowej, a tym samym ró¿nym dowiadczeniem ¿yciowym. Czy s¹ to wszyscy Polacy ¿yj¹cy w
Pañstwie Ukraiñskim paraj¹cy siê piórem? Nie wiem, ale takie wra¿enie mo¿na odnieæ po lekturze tej ksi¹¿ki. Dobrze, ¿e atologia ta wysz³a drukiem, choæ
sta³o siê to o wiele lat za póno. Wczeniej nie by³o warunków  to prawda.
Pocieszaj¹cy jest fakt, i¿ poród tych piêt-
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nastu poetów jest kilku m³odych twórców
urodzonych po wojnie, a wiersze niektórych s¹ literacko obiecuj¹ce. Faktem
jest te¿, ¿e ci m³odzi ludzie studiuj¹ w Polsce. Czy wróc¹ w rodzinne strony? Jeli
tak, na nich spadnie obowi¹zek stworzenia rodowiska literackiego we Lwowie.
Ferment literacki zawsze pobudza ¿ycie
intelektualne. Ale na ten moment trzeba
chyba jeszcze poczekaæ. Póki co, chylmy
czo³a przed poezj¹ polsk¹ powsta³¹
w warunkach szczególnych.

& Wród nat³oku (tak, tak, nat³oku) kre-

sowych wydawnictw, nale¿y odnotowaæ
ksi¹¿ki  niewiele maj¹ce wspólnego
z Kresami  pióra Adama Zieliñskiego
rodem z Lwowskiej Ziemi, a konkretnie
ze Stryja. Autor od 40 lat mieszka w Austrii. Po wojnie zwi¹za³ siê z Krakowem,
w którym do dzisiaj ma wielu znajomych
i przyjació³, i do którego chêtnie wraca
z Wiednia. W³anie krakowskie oficyny
wydawncze edytowa³y dwie jego powieci o w¹tkach autobiograficznych: Garbaty wiat (1993, Oficyna Cracovia), Powrót (1996, Oficyna Wydawnicza Argus). W swych ksi¹¿kach siêga autor do
korzeni, do ziemi swych ojców, przywo³uje z pamiêci znane sobie postacie, przypomina wydarzenia znane z historii, stosuje finezyjny kamufla¿. Lektura interesuj¹ca, jeli czytelnika nie brzydzi wiat
polityki, a mo¿e politykierstwa.

& Nas³onecznienie (Wroc³aw 1996,

Oficyna Wydawnicza Oddzia³u Wroc³awskiego PTTK) to kolejny tomik wierszy
autora, którego znamy, którego polecaæ
nie trzeba. Jerzy Masior tê ksi¹¿kê zawieraj¹c¹  o czym mówi podtytu³  Wiersze
kresowe i lwowskie, powiêci³ Witoldowi Szolgini, Poecie Lwowa, Najwierniejszemu Dziecku £yczakowa. W tym Miecie ³atwo by³o byæ poet¹  pisze w jednym z utworów poeta. Jego wioersze to
owoc têsknoty do rodzinnych stron,
miejsc zajmuj¹cych w pamiêci autora
szczególne miejsce. Masior nie tylko
wspomina. Wenê twórcz¹ czerpie z czêstych wyjazdów na Kresy. W ksi¹¿ce czytelnik napotka ilustracje wykonane przez
Masiora, które stanowi¹ doskona³e uzupe³nienie aury stworzonej przez wiersze
pisane uczuciami. Warto po tê ksi¹¿kê
siêgn¹æ, by wraz z Jerzym Masiorem po-
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wêdrowaæ Gródeck¹ utartych fioletów
przez Kleparów bardziej muzyczny / Janowskie biednych zaduszek...
& Czêstym gociem Zakopanego jest
Adam Hollanek. Tej postaci czytelnikom
Cracovii  Leopolis przybli¿aæ te¿ nie
trzeba. Jego wêdrówki po Tatrach i ulicach Zakopanego zaowocowa³y wydaniem przez Spó³kê WydawniczoKsiêgarsk¹ ksi¹¿kê Paca³ycha. Zakopiañskie wspomnienia (Warszawa 1996).
Doskona³a gawêda, pe³na anegdot i
cennych informacji, która  jak pisze Jan
Pieszczachowicz  stanowi istotny przyczynek do wiedzy o szeroko rozumianym
rodowisku kulturalnym Lwowa, Zakopanego i w ogóle Polski.
Janusz M. Paluch

Kronika

r W ródmiejskim Orodku Kultury

odby³o siê spotkanie autorskie ze znanym poet¹ i dziennikarzem od lat mieszkaj¹cym nad Tybrem  ale i nie opuszczaj¹cym Krakowa  Jerzym Hordyñskim. Spotkanie prowadzi³ prof. Bogus³aw ¯urakowski (prezes Oddzia³u Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Poeta czyta³ swe nowe utwory,
wspomina³ czasy krakowskie. Znalaza³
te¿ miejsce, bo jak¿e mog³oby byæ inaczej, dla swego Lwowa, w którym pozosta³a na zawsze m³odoæ i pierwsze
zmagania z literatur¹. Od przedstawiciela redakcji pan Jerzy otrzyma³ egzemplarz CL, w zamian obieca³ dla naszego
kwartalnika napisaæ kilka s³ów. Oczekujemy niecierpliwie.

r Jak

wczeniej
powiadamialimy,
w padzierniku 96 odby³a siê trzecia ju¿
ogólnopolska sesja naukowa pt. Kultura artystyczna Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej w okresie nowo¿ytnym, zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki
UJ oraz ko³a naukowe studentów historii
sztuki UJ i UW. Z 20 referatów i komunikatów, wyg³oszonych tak¿e przez przedstawicieli innych narodowoci Rzeczypospolitej: Litwinów, Bia³orusinów i Ukraiñca, nas szczególnie zainteresowa³y te,
które dotyczy³y Ma³opolski Wschodniej:
o zjawisku postgotyku na tamtej ziemi
i na Wo³yniu, o kocio³ach ciennofilarowych, o kociele Bernardynów w Janowie i lwowskiej Cerkwi Wo³oskiej, a

wreszcie o rzebie J.J. Pinsla i twórczoci
Francesco Capponiego.
r Ju¿ pi¹ty rok z rzêdu krakowscy absolwenci i studenci historii sztuki inwentaryzowali w miesi¹cach letnich 96 kocio³y
Ma³opolski Wschodniej. Plonem ubieg³orocznej wyprawy by³o (w dwóch turach) zbadanie 86 kocio³ów i 7 kaplic.
Wziê³o w niej udzia³ 35 osób, lecz kandydatów do tej ciekawej choæ nie³atwej pracy by³o o wiele wiêcej. Efektem inwentaryzacji s¹ stopniowo wydawane tomy
Materia³ów do dziejów sztuki sakralnej
na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej, o czym donosimy osobno.
Jak co roku te¿ sprawozdanie (z przeroczami) z ostatniej wyprawy przedstawili na ogólnym zebraniu Tow. Mi³oników Lwowa i Kresów PW uczestnicy
wszystkich wypraw, mgr Andrzej Betlej i

mgr Rafa³ Quirini-Pop³awski, a tak¿e studentka, p. Joanna Wolañska.

r Z koñcem listopada 96 bawi³ w Krakowie 45-osobowy Chór Katedralny ze
Lwowa, który pod dyrekcj¹ swego kierownika artystycznego p. Bronis³awa Pacana piewa³ tu dwukrotnie w czasie
Mszy w.: w kociele MB z Lourdes XX
Misjonarzy przy ul. Lea (potem odby³ siê
koncert) oraz w Bazylice Mariackiej. Chórowi towarzyszy³ ks. Wiktor Pa³czyñski.
Sponsorami tej podró¿y artystycznej
by³y krakowski oddzia³ Wspólnoty Polskiej oraz Chór Mariañski (kierowany
przez p. Jana Rybarskiego) z kocio³a XX
Misjonarzy. Cz³onkowie tego ostatniego
(a tak¿e cz³onkowie TMLiKPW) udzielili
lwowianom gociny w swoich domach.
Niezwykle serdecznie wypad³o po¿egna-

J.J. Pinsel: g³owa Chrystusa z krucyfiksu (lata 60. XVIII w.) z kocio³a w. Marcina we Lwowie, obecnie
w magazynach w Olesku
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Koció³ w Milatynie Starym. Tu do II wojny znajdowa³ siê cudowny obraz Chrystusa Konaj¹cego
(patrz CL 2 i 4/96)

nie lwowskiego zespo³u w Domu Katolickim przy ul. Lea. W imieniu Chóru Mariañskiego bardzo ciep³e s³owa wypowiedzia³a p. Marta Stachura z zarz¹du
tego chóru, a na koniec ks. proboszcz
Czes³aw Lechocki.
Wizyta lwowian w Krakowie by³a dla
obu stron mi³a.

r W grudniu 96 rozpocz¹³ siê w Radiu
Kraków cykl audycji o tematyce lwowskiej  zawsze w soboty o godz. 15.15.
Na pocz¹tek przewidziano wspomnienia
prof. Zdzis³awa ¯ygulskiego jr. (14 odcinków). W kolejnoci prof. Marta Wyka bêdzie mówiæ o literaturze, a prof. Jan Michalik o lwowskim teatrze.
r Przed samym Bo¿ym Narodzeniem

przyjecha³ do Krakowa i wyst¹pi³ w sali
teatru Groteska kilkunastoosobowy zespó³ Teatru Polskiego ze Lwowa z Szopk¹ Lwowsk¹. By³a to nowa, piêknie
wzbogacona wersja tego dorocznego
przedstawienia, utrzymana w ciep³ym,
sentymentalnym i bardzo lwowskim nastroju. Pe³na sala (zauwa¿ylimy profesora Krzysztofa Pendereckiego z ro-

44

dzin¹) oklaskiwa³a gor¹co uroczy program i sympatycznych wykonawców, którzy na zakoñczenie podzielili siê z zebranymi krakowianami i krakowskimi lwowianami op³atkiem, za re¿yser Zbigniew Chrzanowski z³o¿y³ podziêkowanie sponsorom tej artystycznej podró¿y 
Centrum M³odzie¿y i krakowskiemu oddzia³owi Wspólnoty Polskiej.

r W ródmiejskim Orodku Kultury

w Krakowie w XII 96 i I 97 prezentowano
wystawê fotografii Jerzego Borysowskiego ze Lwowa pt. Huculszczyzna i Lwów.
O autorze pisalimy w CL 34/95.

r Tygodnik Powszechny 3/97 opubli-

kowa³ rozmowê Magdaleny Bajer z Janem Nowakiem-Jeziorañskim, kuratorem Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich. Rozmowa, zatyty³owana Musimy
siê przej¹æ, dotyczy zbiorów Ossolineum, pozosta³ych we Lwowie (patrz CL
4/96, str. 3031). W sprawie ich zwrotu
tocz¹ siê od dawna pertraktacje, padaj¹
obietnice, potem  w najlepszym razie 
zapada cisza. Bywa i tak, i¿ dyrektorka
ukraiñskiej Biblioteki Narodowej £arysa

Kruszelnicka grozi, ¿e zorganizuje... rozruchy, gdyby chciano Ossolineum oddaæ
Polakom.
Jedynym efektem zainteresowania
ze strony polskiej (ale nie w³adz warszawskich) by³o podobno przeniesienie
jedynego kompletnego zbioru prasy polskiej od pocz. XIX wieku (z wszystkich
trzech zaborów) do 1939 r., barbarzyñsko
zniszczonego w lwowskim kociele jezuickim na skutek zalewania przez dziury
w dachu  do innego lokalu (ile z tego
ocalono?). Obecnym administratorom
lwowskim nie s¹ te zbiory do niczego potrzebne, ale oddaæ ich nie chc¹. NowakJeziorañski przytacza relacjê, ¿e Wa³êsa
jako prezydent zawióz³ do Kijowa w prezencie najwa¿niejsz¹ czêæ biblioteki
Szewczenki (wywiezion¹ przez Niemców
i znalezion¹ na Ziemiach Zachodnich),
która mog³a i mia³a byæ kart¹ przetargow¹ w negocjacjach o zbiory ossoliñskie. Mo¿e nie s³ysza³ o Ossolineum?
Na koniec wyjanienie: fundacjê,
ustanowion¹ przez Józefa M. Ossoliñskiego w r. 1817, w³adze PRL zlikwidowa³y w 1952 roku. 5 stycznia 1995 fundacja ta zosta³a przez Sejm RP restytuowana pod dawn¹ nazw¹ Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, a jej finansowym
oparciem jest coroczna dotacja ze skarbu pañstwa. Kuratorem ZNiO zosta³ w³anie Jan Nowak-Jeziorañski, b. dyrektor
sekcji polskiej Radia Wolna Europa.
Warto przypomnieæ, ¿e do II wojny kuratorami tej najstarszej i najwiêkszej po bibliotece Jagielloñskiej skarbnicy polskiego dziedzictwa kulturalnego i naukowego byli dziedzicznie ks. Lubomirscy.

Listy do redakcji
W. Sz. Pan Redaktor Kwartalnika
CracoviaLeopolis.
Towarzystwo Kultury Polskiej w Mociskach sk³ada na rêce Pana najserdeczniejsze podziêkowanie za systematyczne przekazywanie dla nas wspania³ego kwartalnika, który jest tak potrzebny.
Prezes TKP w Mociskach,
Teresa Teterycz
Jak¿e siê nie cieszyæ z tak mi³ego
listu? Albo z takiego:
Szanowny Panie Redaktorze,
uprzejmie informujê, ¿e nie otrzyma³em numeru 3/1996 kwartalnika [...] CracoviaLeopolis. Informujê, ¿e III kwarta³
nale¿y ju¿ do historii tego roku, a mamy
ju¿ piêtnacie kalendarzowych dni
czwartego kwarta³u. Czekam na pisemne wyjanienie tego stanu rzeczy [...]. Dla
Pana i Kolegium Redakcyjnego kwartalnika ³¹czê wyrazy nale¿nego szacunku,
oraz powiew wiatru pamiêci ze Lwowa!
Zygmunt Krysiñski, Rzeszów
Przepraszamy za opónienie, poprawimy siê w przysz³ym roku. Pana niecierpliwoæ bardzo nam pochlebia!
Pani Aleksandra Podhorodecka, która wraz z czterema siostrami uda³a siê
z Londynu do Lwowa na uroczystoæ
180-lecia Szko³y Nr 10, nades³a³a nam
swój wiersz, napisany... w drodze powrotnej ze Lwowa, w krakowskim autokarze. Oto on:
OD MAMUSI DO MAGDUSI

Uroczystoæ 11 listopada w Mociskach zorganizowana w 1996 r. przez tamtejsze Towarzystwo
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Przemawia prezes, pani Teresa Teterycz

Na obczynie, a¿ w Londynie
Wszystkiemy siê wychowa³y,
A choæ z Szko³¹ nie zwi¹zane,
Na zjazd ¿emy przyjecha³y.
Bo do Marii Magdaleny
Nasza Mama uczêszcza³a,
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I przez d³ugie, piêkne ¿ycie
O tej szkole pamiêta³a.
O to, jak we Lwowie by³o
Mymy nieraz siê pyta³y,
I weso³e opowiastki
Z ust matczynych wci¹¿ s³ucha³y.
Niedaleko, na G³êbokiej
Mama wiele lat mieszka³a.
Mia³a jedn¹ starsz¹ siostrê,
Czterech mi³ych braci mia³a.
Sw¹ Marysiê, bo najm³odsz¹,
Ta rodzina wci¹¿ kocha³a.
Mama ciep³o swe domowe
Ca³e ¿ycie wspomina³a.
By³ dom pañstwa £uczkiewiczów
Znany z figlów, z weso³oci,
Dla ka¿dego wci¹¿ otwarty,
Pe³en miechu, pe³en goci.
Tyle lat ju¿ przeminê³o
Od maminej lat m³odoci,
Lecz siê Mama wybiera³a
Do Was tu przyjechaæ w goci.
Ale biedna nasza Mama
Tego zjazdu nie do¿y³a,
I ukochanego Lwowa
Nigdy ju¿ nie zobaczy³a.
Wiêc za Mamê my stoimy
Na tym starym bruku lwowskim,
Ze ³z¹ w oku siê modlimy
Na cmentarzu £yczakowskim.
¯e bêdziemy wci¹¿ wzruszone,
Tomy z góry ju¿ wiedzia³y,
Lecz piêknoci miasta Lwowa
Mymy siê nie spodziewa³y.
Ka¿da piêkna kamienica,
Ka¿dy koció³, ka¿da droga,
Ka¿dy kamieñ sam, po polsku
Z ca³ej si³y wo³a Boga.
Wo³a te¿ i do Polaków:
Szeæset lat ¿emy tu stali!
O nas nie zapominajcie,
Nas Polacy budowali!
[...]
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Historia Kocio³a we Lwowie
od 1939 roku "
(dokoñczenie ze str. 13)

przeforsowa³. 12 padziernika przyst¹pi³
do pracy w katedrze wie¿o wywiêcony
w Rydze ks. Ludwik Kamilewski30. W niedzielê 13 padziernika o. Rafa³ mia³ kazanie wprowadzaj¹ce nowego ksiêdza. Powiedzia³, ¿e praca w katedrze jest nie na
jednego cz³owieka, wiêc pomoc siê przyda. Ks. Ludwik urodzi³ siê w 1946 r. w
Kazachstanie, dok¹d byli wywiezieni
jego rodzice, pochodz¹cy z Podola. Wróci³ tam w 1948 r. Mimo, ¿e w domu mówili
po polsku, jêzyk ojczysty ksiêdza pozostawia³ bardzo du¿o do ¿yczenia. Trzeba
wzi¹æ pod uwagê, ¿e skoñczy³ szko³ê rosyjsk¹, odby³ wojsko sowieckie i seminarium w Rydze, gdzie musia³ uczyæ siê
³aciny i jêzyka ³otewskiego. Z punktu
zacz¹³ braæ lekcje jêzyka i historii polskiej
u Zofii Rogaliny31. Ks. Ludwik jest to cz³owiek pe³en zapa³u i energii, bardzo lubiany przez parafian.
Niestety o. Rafa³ znowu ciê¿ko zachorowa³. Dn. 21VI 1976 r. mia³ wysok¹ gor¹czkê, a mimo tego odprawia³ Mszê w.
Po Podniesieniu upad³ zemdlony na
stopnie o³tarza. W kociele rozleg³ siê
wielki szloch. Ks. Ludwik dokoñczy³ Mszê
w. Pogotowie odwioz³o o. Rafa³a do
szpitala na dawn¹ ul. Kêtrzyñskiego.
Stwierdzono zaka¿enie z nogi, której grozi³a amputacja, ale Pan Bóg okaza³ znów
swoje Mi³osierdzie i ju¿ 9 lipca o. Rafa³
by³ w pracy, odprawi³ Mszê w. i wyg³osi³
kazanie.
Jest te¿ wród dorastaj¹cych ch³opców sporo powo³añ kap³añskich. Prócz
ks. Kamilewskiego mamy ju¿ dwóch wywiêconych w Rydze: Józefa Legowicza32
i Ludwika Marko33. Jest kilku na studiach
w tamtejszym seminarium. W³adze
lwowskie musz¹ wyra¿aæ zgodê na te
studia. Znam jednego m³odego cz³owieka, który stara³ siê o pozwolenie kilka lat i
stale mu odmawiano, a¿ wreszcie postawi³ na swoim. Na III roku klerycy maj¹ ju¿
prawo
komunikowania,
odprawiania
nieszporów i egzekwii w kociele. W
trudnych okresach dla Kocio³a staraj¹
siê jak najprêdzej zdaæ egzaminy i przy-

je¿d¿aj¹ do pomocy naszym ksiê¿om,
zw³aszcza w okresie wielkanocnym. Ks.
Legowicz zosta³ w rodzinnych Mociskach do pomocy ks. M¹czyñskiemu. Ks.
L. Marko odprawi³ prymicjê w katedrze
lwowskiej, pierwsz¹ od przedwojennych
czasów, w dniu 10 VI 1984 r. Nabo¿eñstwo trwa³o przesz³o 5 godzin przy t³umach wiernych. O. Rafa³ kierowa³ uroczystoci¹ z ambony.
Mimo wszelkich przeciwnoci nasza
katedra we Lwowie têtni ¿yciem. W niedziele i wiêta odprawiane s¹ trzy Msze
w. przed po³udniem i jedna wieczorem
z kazaniem za ka¿dym razem innym.
W powszedni dzieñ odprawia siê dwie
Msze w. rano i jedn¹ wieczorem, po której jest ró¿aniec lub nieszpory. Rozdaje
siê 1000 Komunii w. dziennie, a na zakoñczenie rekolekcji do 2000 (wiadomoæ tê poda³ o. Rafa³ Kiernicki podczas
kazania 27 VII 1973 r.). Na Zielone wiêta
odprawia siê 40-godzinne nabo¿eñstwo,
a przed wiêtem Niepokalanego Poczêcia oraz Wniebowziêcia Matki Boskiej po
Mszy w. wieczornej  uroczyst¹ nowennê z wystawieniem i kazaniem. Przez
oktawê tych wi¹t i Bo¿ego Cia³a odbywaj¹ siê procesje wewn¹trz kocio³a. O
sta³ej nowennie 9 czwartków pisa³am
wy¿ej (do Mi³osierdzia Bo¿ego).
Nie mogê tu nie wspomnieæ o dzielnych niewiastach, które pomaga³y i pomagaj¹ naszym ksiê¿om. Wymieniê tu
przede wszystkim Matkê Walchnowsk¹
z Sacre Coeur, która zosta³a we Lwowie
do towarzystwa M. Baillot, Francuzki, staruszki, której w³adze nie chcia³y wypuciæ
ze Lwowa. Zosta³a z nimi równie¿ siostra
zakonna. Zajmowa³y siê przede wszystkim wypiekaniem komunikantów, dziennie dla samej katedry 1000. M. Walchnowska bardzo cierpia³a pod koniec
¿ycia i umar³a 24 II 1971 r. Pogrzeb odby³
siê z katedry 27 lutego. O. Rafa³ podnosi³
w kazaniu silne powo³anie Matki. Czeka³a j¹ w m³odoci wspania³a przysz³oæ,
a jednak rzuci³a wszystko i wst¹pi³a do
klasztoru. Robi³a co by³o trzeba: oprócz
wypieku komunikantów  szycie, przepisywanie ksi¹g kocielnych po ³acinie,
której nie zna³a. O Rafa³ powiedzia³ na
zakoñczenie: Nic nie stracimy na jej
mierci, a zyskamy orêdowniczkê w niebie.

Drug¹ bardzo zas³u¿on¹ dla katedry
osob¹ jest emerytowana lekarka Irena
Pelczarska, przewodnicz¹ca komitetu
katedralnego. Jej wrodzona energia i
przedsiêbiorczoæ wywalczy³a ju¿ niejedno dla naszej katedry, zw³aszcza remont
we w³asnym zarz¹dzie, o czym ju¿ wy¿ej
wspomnia³am. Muszê tu równie¿ wspomnieæ o p. Zofii KotulanceRogalinie,
polonistce, która przez 8 lat udziela³a lekcji jêz. polskiego ks. L. Kamilewskiemu,
przy czym wykaza³a du¿o gorliwoci i powiêcenia. Uczy³a te¿ ³aciny ministrantów  kandydatów na kleryków. Rogalina
zmar³a 12 VI 1982 r. Pochowali j¹ na
cmentarzu Janowskim dawni uczniowie:
ks. Kamilewski i ks. Legowicz. Ten
pierwszy wspomnia³, ¿e po zatwierdzeniu go w katedrze o. Rafa³ przedstawi³ go
Rogalinie mówi¹c: Ta pani bêdzie ciê
uczy³a. Gdy papie¿ by³ za pierwszym razem w Polsce i wychodzi³ po nabo¿eñstwie z katedry wawelskiej, Rogalina,
która wtedy by³a w Krakowie, podesz³a
do Ojca w. prosz¹c o b³ogos³awieñstwo
dla naszego Kocio³a we Lwowie. Papie¿ po³o¿y³ jej rêkê na ramieniu i powiedzia³: Macie moje b³ogos³awieñstwo.
***
Wspomnienia niniejsze pisa³am na
podstawie pamiêci oraz notatek prowadzonych na bie¿¹co. Wszystko, co tu napisa³am jest sprawdzone.
2 luty 1985 r.
Przypisy:
M¹czyñski Kazimierz ur. w 1928 r., inkardynowany do archidiecezji w Rydze, w 1966
91 duszpasterz w Samborze, Mociskach i w
parafii w. Antoniego we Lwowie. W 1991 r.
wyjecha³ na £otwê; by³ tam proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Rydze. Zmar³ tam¿e 1 VIII 1996 r.
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Cieñski Jan (19051992), wiêcenia kap³añskie w 1938 r. we Lwowie, 19381945
wikariusz, a od 26 XI 1945 r. administrator i
póniej proboszcz w Z³oczowie. Po II wojnie
wiatowej pozosta³ na Ukrainie; nale¿a³ do
szczup³ej grupy ksiê¿y, których nie dotknê³y
kanie wiêzieñ i ³agrów sowieckich. Dn. 30 VI
1967 r. podczas pobytu w Polsce konsekrowany przez Prymasa Polski Stefana kard.
Wyszyñskiego w kaplicy arcybiskupiej w
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Gnienie na biskupa dla wiernych obrz¹dku
³aciñskiego w granicach Ukrainy. Pogrzebany
na cmentarzu parafialnym w Z³oczowie.
30
Kamilewski Ludwik, ur. 1946 r., wiêcenia
kap³añskie w 1974 r. w Rydze, w l. 197491
wikariusz w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie. W dobie pierestrojki zas³u¿ony w dziele
odzyskiwania licznych kocio³ów dla potrzeb
kultu religijnego w woj. lwowskim. Od 1991 r.
proboszcz i dziekan w £ucku na Wo³yniu;
uzyska³ zwrot katedry p.w. Trójcy w. i w.
Piotra i Paw³a oraz licznych kocio³ów na
Wo³yniu, m.in. s³ynnej Kolegiaty w O³yce dla
wiernych obrz¹dku ³aciñskiego. Odznaczony
godnoci¹ kapelana Ojca w. i kanonika gremialnego Kapitu³y Metropolitalnej we Lwowie.
31
Rogala Zofia (19101983), córka dr Rudolfa
Kotuli  dyrektora Biblioteki Baworowskich
we Lwowie; do 1939 r. by³a nauczycielk¹ jêzyka polskiego w Prywatnym Gimnazjum ¿eñ-

skim im. J. S³owackiego i w Prywatnym Gimnazjum Olgi Filippi-¯ychowicz tam¿e. Aresztowana przez NKWD w 1940 r. i wywieziona
na Sybir, wróci³a stamt¹d przed wybuchem
wojny niemiecko-sowieckiej 1941 r. Po II wojnie wiatowej uczy³a prywatnie oraz pracowa³a w by³ym Zak³adzie Narodowym im.
Ossoliñskich we Lwowie. Pogrzebana na
Cmentarzu Janowskim. Informacja p. Marii
Skierskiej (Lwów).
Legowicz Józef, ur. 1952 r., wiêcenia kap³añskie w 1981 r. w Rydze, a od 1981 r. proboszcz w Mociskach, od 1991 r. dziekan, od
1994 r. kanonik gremialny Kapitu³y Metropolitalnej we Lwowie; dziêki jego staraniom odzyskano liczne kocio³y w okolicach Mocisk dla
kultu religijnego.
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Marko Ludwik ur. w 1947 r., wiêcenia kap³añskie w 1984 r. w Rydze, 19841985 wikariusz w Kras³awiu  archidiec. ryska, 1985
90 wikariusz, 199092 administrator i 1992
95 proboszcz w Z³oczowie; od 1995 r. penitencjarz przy Bazylice Metropolitalnej we
Lwowie.
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ERRATA
Wa¿niejsze b³êdy, dostrze¿one w numerze 4/96:
 na str.14 po lewej stronie, wiersz 18 od do³u: chodzi oczywicie o Nadwórn¹, a nie ¿adn¹ Nadgórn¹,
 na str. 45 po prawej stronie, wiersz 20 i 21 od do³u: zosta³y dwie przykre dziury, które wiadcz¹ o niedopatrzeniu
redakcyjnym. Prosimy uzupe³niæ: druk Biuletynu rozpocz¹³ siê w r. 1991, a dot¹d wysz³o 10 numerów.
W S³owniku geograficzno-historycznym, przy has³ach Busk (nr 3/96) i Bohorodczany (nr 4/96) opuszczono sygnaturê
autorsk¹: M.T. Autorkê, p. dr Mariê Taszyck¹ przepraszamy.
Wszystkich Czytelników przepraszamy za b³êdy i niedopatrzenia.

UZUPE£NIENIE
Artyku³ p. dr hab. Henryki Kramarz Kraków dla Lwowa w czasie wojny polsko-ukraiñskiej 1918/19919 (CL 4/96)
oparty zosta³ na Sprawozdaniu Ma³opolskiego Komitetu Ratunkowego dla Lwowa w Krakowie 1918/1919, które
razem z innymi dokumentami wojennymi zdeponowano w 1922 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie.
Orygina³ sp³on¹³ w po¿arze tej biblioteki w 1939 r. Kopiê dokumentu odnalaz³a Autorka w Bibliotece Ossolineum we
Lwowie (Lwowska Biblioteka Akademii Nauk Ukrainy im. Stefanyka) pod sygnatur¹ 5278/I.
Za pominiêcie tej informacji w poprzednim numerze redakcja serdecznie przeprasza Autorkê i Czytelników.

Na I stronie ok³adki: najstarsza pieczêæ ³awników lwowskich, XIV w.
W otoku napis: SIGILLUM SCABINORUM LEMBURGENSIUM.
rednica orygina³u 48 mm
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Odznaka upamiêtniaj¹ca jubileusz 180-lecia za³o¿enia Szko³y im. w. Marii
Magdaleny we Lwowie (18161996). Jeszcze do nabycia w Towarzystwie Mi³oników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
31-111 Kraków, ul. Pi³sudskiego 27.
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