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Wspomnienie na dwudziestopięciolecie

Stało się już tradycją, że bieżącą historię naszego kwartalnika dzie-
limy na okresy pięcioletnie, a ich zakończenie zwieńczamy zawsze 
specjalnym dodatkiem, który sobie nazywamy „herbowym” – jego 

bowiem stronę tytułową zdobią herby Lwowa i kilku należących od 
Oddziału Krakowskiego głównych klubów i kół. Są to od szeregu lat: 
Stanisławowskie, Tarnopolskie, Stryjskie i Zaleszczyckie, ale kiedyś, 
w minionym przed laty okresie, były jeszcze: Złoczowskie, Samborskie 
i Żółkiewskie. Te trzy niestety odłączyły się i z czasem upadły. Co gorsze, 
do tych odchodzących w niebyt dołączy jeszcze Stryj, a jego członkowie 
wejdą w skład Klubu Stanisławowian. W nowych latach będziemy więc 
mieli w Krakowie dwa mocne lokalne kluby: Stanisławowian i Tarno-
polan oraz ogólnopolskie Koło Zaleszczykowian.

Nowy dodatek herbowy, który teraz przedstawiamy, jest szczególny, 
bo wiąże się z naszym jubileuszem 25-lecia. Zamieszczamy na wstępie, 
jak zwykle, ogólne informacje o Oddziale Krakowskim, a następnie pre-
zentujemy omówienia głów-
nych dziedzin naszej aktyw-
ności. Poszczególne rozdziały 
oddajemy w ręce osób, które 
w danych dziedzinach przez 
wiele lat pracowały.

Tematyka zamyka się w 5 
rozdziałach:

– Oddział po ćwierćwieczu
– Spotkania ogólne i imprezy
– Wycieczki
– Wydawnictwa Oddziału
– Ocalamy polskie mogiły,

a każdy z nich zostaje omó-
wiony przez jedną lub kilka 
osób.

Zakres i sposób opracowa-
nia tekstów pozostawiliśmy 
autorom. Są to więc krótsze 
i dłuższe rzeczowe opisy dzia-
łalności albo rozbudowane 
opowiadania, w których poza 
informacjami znajdujemy do-
datkowe wyjaśnienia i relacje.
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Na terenie RP działa dziś oko-
ło siedemdziesięciu oddziałów 
TMLiKP-W. Oddział Krakowski 

jest jednym z najbardziej znanych. Co 
jest tego przyczyną? Szczególne dokona-
nia, potencjał intelektualny, szczególne 
miejsce? Zapewne wszystko po trochu.

Oddział Krakowski istnieje od same-
go początku 1989 r. Zawiązał się w kil-
ka miesięcy po powstaniu Towarzystwa 
we Wrocławiu. Zebranie organizacyjne 
w Sali Filharmonii 25 lutego zgroma-
dziło kilkaset osób. Wkrótce około pół-
tora tysiąca ekspatriantów ze Lwowa, 
Stanisławowa, Tarnopola, Drohobycza, 
Kołomyi, Sambora, Złoczowa, Brodów 
i innych miast i miasteczek Małopolski 
Wschodniej, którzy po II wojnie świa-
towej osiedli pod Wawelem, zapisało 
się do Towarzystwa. Wiele z tych osób 
spotykało się już wcześniej w Krako-
wie w warunkach niemal konspira-
cyjnych na okolicznościowych mszach 
św., katakumbowych imprezach itp. lub 
w domach prywatnych. Odradzającej się 
wspólnocie patronowali – wszyscy nie-
żyjący już – o. gen. (wtedy pułkownik) 
Adam Studziński, dr Janina Winowska 
i Stanisław Wasiuczyński (pisaliśmy 
o tym szerzej w folderze jubileuszowym 
na X-lecie).

Oczywiście dziś nie mamy już tylu 
członków – czas robi swoje. Jednak stały 
napływ nowych – starszych i młodszych 
– nie ustaje. Magnesem są zarówno idea, 
przyświecająca działalności Towarzy-
stwa w Krakowie, jak i jego działalność 
statutowa.

Kiedyś koncentrowaliśmy się głównie 
na pomocy rodakom na Wschodzie. Te-
raz skala tej pomocy jest dużo mniejsza, 
ale nie ustała całkowicie. W dalszym cią-

gu w miarę swoich możliwości staramy 
się pomagać najbardziej potrzebującym.

W ostatnim czasie działalność Od-
działu Krakowskiego TMLiKPW skupia 
się głównie na dwóch tematach: rato-
waniu Cmentarza Łyczakowskiego oraz 
zagadnieniach wydawniczych (własny 
kwartalnik, cieszący się niemalejącą po-
pularnością, oraz książki). Organizowane 
są msze św. (22 listopada w Bazylice 
Mariackiej w rocznicę Obrony Lwowa, 
co kwartał w katedrze na Wawelu przed 
obrazem MB Łaskawej z katedry we 
Lwowie), wycieczki (których Towarzy-
stwo nie organizuje bezpośrednio, lecz 
im patronuje), spotkania integracyjne 
członków połączone z prelekcjami osób 
mających dużo ciekawego do powie-
dzenia na tematy kresowe, spotkania 
z bratnimi organizacjami (o tym wszyst-
kim – patrz poniżej)

* * *
Od października 2012 trwa cztero-

letnia VII kadencja Zarządu Oddziału 
Krakowskiego. Przypominamy składy 
poprzednich zarządów (zob. też foldery 
jubileuszowe na X-, XV- i XX-lecie):
I 1989–1992: prezes Jerzy Kowalczuk, 

wiceprezesi Teodozjusz Bojanowski 
i Andrzej Chlipalski (łącznie 9 osób)

II 1992–1996: prezes Jerzy Kowalczuk, 
wiceprezesi Andrzej Chlipalski i Je-
rzy Żuk (łącznie 9 osób)

III 1996–2000: prezes Andrzej Chlipal-
ski, wiceprezesi Adam Gyurkovich 
i Jerzy Żuk (łącznie 9 osób)

IV 2000–2004: prezesem został wybrany 
powtórnie Andrzej Chlipalski, jed-
nak po krótkim czasie zrezygnował; 
funkcję prezesa od lipca 2000 przejął 
Adam Gyurkovich

V 2004–2008: prezes Adam Gyurko-
vich, wiceprezesi: Edward Adles 

Adam Gyurkowich, Anna Madej

Oddział Krakowski po ćwierćwieczu
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i Jerzy Żuk (skład Zarządu powięk-
szono do 11 osób)

VI 2008–2012: prezes Adam Gyurkovich, 
wiceprezesi Edward Adles i Stani-
sław Czerny (skład Zarządu 11 osób)

VII od 19 października 2012: prezes Adam 
Gyurkovich, wiceprezes: Stanisław 
Czerny, skarbnik: Edward Adles, 
sekretarz: Anna Madej (Klub Tarno-
polan), członek Prezydium: Krystyna 
Stafińska (Klub Stanisławowian) 

Członkowie Zarządu: Ryszard De-
fort, Ryszard Kucała, Urszula Kogut, 
Zdzisława Stopczyńska, Barbara Szum-
ska; zastępcy członków Zarządu: Anna 
Stengl, Anna Hoszowska-Baron, Barbara 
Olasińska

Komisja rewizyjna: Maria Berek 
(przew.), Alicja Olszowska, Grażyna 
Smoluchowska; zastępcy: Bronisław 
Bobrowski, Marta Walczewska

Sąd koleżeński: Jerzy Kowalczuk 
(przew.), Leszek Wajda, Tadeusz Mos-
soczy, Janusz Kuczyński, Krystyna Pa-
lenica, Ewa Solecka-Wojtyczko

W skład Oddziału Krakowskiego 
wchodzą 3 Kluby Regionalne: Stanisła-
wowian, Tarnopolan i Zaleszczykowian 
(Klub Stryjan istniał do 2013 r.)

Siedziba Zarządu Oddziału mieści 
się nadal (od 1992) w gmachu PTG „So-
kół” przy ul. Piłsudskiego 27. Nieod-
płatne użytkowanie pokoju biurowego 
zawdzięczamy przede wszystkim preze-
sowi druhowi Konradowi Firlejowi oraz 
b. naczelnikowi druhowi Andrzejowi 
Pawłowskiemu.

Oddział liczy obecnie ok. 120 aktyw-
nych członków oraz nieokreśloną liczbę 
sympatyków, pozostających w stałym 
kontakcie z Towarzystwem (udział 
w spotkaniach itp.).

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU
Zebrania Zarządu odbywają się dwa 

razy w miesiącu. Co drugie zebranie 
ma charakter poszerzony – biorą w nim 

udział przewodniczący Klubów Regio-
nalnych. Omawiane są sprawy bieżące, 
a w pewnych okresach roku następuje 
przygotowanie specjalnych imprez i uro-
czystości: mszy św. w różnych inten-
cjach, kwesty na ratowanie Cmentarza 
Łyczakowskiego we Lwowie itd. Zarząd 
współdziałał i nadal współdziała z różny-
mi instytucjami i organizacjami w przy-
gotowaniu różnych akcji, imprez itp. 
(Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 
PTG „Sokół”, Śródmiejski Ośrodek Kul-
tury, Klub „Pod Gruszką” i inne (patrz 
sprawozdania z poprzednich kadencji).

Na terenie Lwowa i innych miast 
Małopolski Wschodniej OK nadal współ-
pracuje z Federacją Organizacji Polskich 
nU, Towarzystwem Kultury Polskiej Zie-
mi Lwowskiej, szkołami polskimi nr 10 
(św. Marii Magdaleny) i nr 24 (im. Marii 
Konopnickiej) oraz sporadycznie z gru-
pami przedszkolnymi we Lwowie oraz 
– poza Lwowem – ze szkołami polskimi 
w Drohobyczu i Mościskach, z ss. Do-
minikankami w Żółkwi i innymi (patrz 
Kluby Regionalne).

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW 
REGIONALNYCH

W chwili obecnej przy Oddziale Kra-
kowskim działają trzy Kluby Regionalne: 
Stanisławowian, Tarnopolan i Zalesz-
czykowian. Do 2013 r. istniał jeszcze 
Klub Stryjan, lecz ze względu na coraz 
mniejszą liczbę członków został zlikwi-
dowany, a jego członkowie dołączyli do 
Klubu Stanisławowian.

 Klub Stanisławowian jest najliczniej-
szy, liczy obecnie 30 członków. Prezesem 
od samego początku, czyli od powstania 
Klubu w 1989 r., jest Krystyna Stafiń-
ska. Klub Tarnopolan liczy obecnie 14 
członków (prezesem jest Anna Madej), 
a Klub Zaleszczykowian ok. 10 (prezes – 
Krystyna Palenica), z tym że ten ostatni 
ma charakter specyficzny, gdyż jest to 
jedyny Klub Zaleszczykowian w kraju 
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i zrzesza byłych mieszkańców Zalesz-
czyk z całej Polski. Klub nie spotyka 
się więc regularnie, ale członkowie są 
w kontakcie telefonicznym i wspomagają 
się wzajemnie, utrzymują też kontakt 
z proboszczem parafii w Zaleszczykach 
i w miarę potrzeby wspierają finansowo. 

 Działalność Klubów Stanisławowian 
i Tarnopolan jest podobna. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu. Klub Stani-
sławowian spotyka się w sali NOT przy 
ul. Straszewskiego 28, natomiast Klub 
Tarnopolan w sali Domu Katechetycz-
nego przy parafii św. Floriana (ul. War-
szawska 1). Tematyka spotkań: historia 
i kultura miasta i regionu, dyskusje na 
tematy ogólne, organizacyjne, pomocy 
Polakom, spotkania z zaproszonymi 
gośćmi, oraz integrowanie społeczności 
stanisławowskiej i tarnopolskiej.

Klub Stanisławowian utrzymuje bli-
skie kontakty z Towarzystwem Ormiań-
skim, Światowym Związkiem Żołnierzy 
AK oraz innymi środowiskami Stani-
sławowian (Warszawa, Wrocław). Klub 
współpracuje z Towarzystwem Kultury 
Polskiej „Przyjaźń” w Stanisławowie, 
udziela mu pomocy organizacyjnej, rze-
czowej oraz finansowej (na utrzyma-
nie grobów Ofiar w Czarnym Lesie, na 
św. Mikołaja dla dzieci itp.). W latach 
wcześniejszych gościł działaczy i polskie 
grupy ze Stanisławowa. 

Klubowi są szczególnie bliskie: co-
roczne uczczenie pamięci Ofiar mordu 
inteligencji stanisławowskiej (1941 r.) 
poprzez organizowane w tej intencji 
zjazdy i pielgrzymki do Stanisławowa, 
kolejne rocznice, a także kult Matki Bożej 
Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Sta-
nisławowie. Oryginał obrazu znajduje 
się obecnie w kościele św. św. Piotra 
i Pawła w Gdańsku, stąd bliskie kontakty 
z proboszczem tego kościoła ks. prałatem 
Cezarym Annusewiczem – kustoszem 
w Sanktuarium M.B. Łaskawej Stani-

sławowskiej. Stosując się do sentencji, 
że obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje 
– obowiązek (Gloger), Klub od samego 
początku postawił na „edukację przy 
herbatce” w miłej przyjacielkiej atmos-
ferze i trzyma się tej zasady z dobrym 
skutkiem przez ćwierćwiecze.

Wszystkie spotkania comiesięczne 
(z wyjątkiem uroczystego noworoczno-
-opłatkowego) z reguły poświęca się 
na sprawy organizacyjno-informacyjne, 
ale głównie na prelekcje przygotowa-
ne zarówno przez członków klubu, jak 
też osoby zaproszone, znane ze swoich 
osiągnięć i działalności naukowej, kul-
turalnej, artystycznej, pisarskiej (promo-
cje książek, często ilustrowane przeźro-
czami).

Członkowie Klubu w miarę możliwo-
ści biorą udział w corocznych ogólno-
polskich zjazdach Stanisławowian we 
Wrocławiu. Prawie co roku Klub orga-
nizuje wycieczki autokarowe (dotychczas 
23) na Ziemie Południowo-Wschodnie, 
tak opracowując program, aby zawsze 
dotrzeć do Stanisławowa i Lwowa (patrz 
Stanisławowianie w podróży).

 
Klub Tarnopolan utrzymuje kon-

takt z innymi środowiskami Tarnopo-
lan – Podolan w kraju (Opole, Nysa, 
Warszawa, Szczecin, Gliwice, Żary). 
Współpracuje z parafią tarnopolską i jej 
proboszczem ks. Andrzejem Maligiem, 
za którego pośrednictwem przekazuje 
pomoc charytatywną dla najstarszych 
Polaków z Tarnopola, a także wspomaga 
go finansowo w organizacji św. Mikołaja 
dla dzieci z parafii. Wspomagano też 
księdza w budowie nowego kościoła pa-
rafialnego pw. Jezusa Miłosiernego i MB 
Nieustającej Pomocy, którego konsekra-
cja miała miejsce w październiku 2008 r. 
Klub zorganizował wyjazd na tę głęboko 
wszystkich poruszającą uroczystość.

Klub utrzymuje też stały kontakt z To-
warzystwem Kultury Polskiej w Tarno-
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polu i jego prezesem Piotrem Frizem, 
a także nauczycielem języka polskie-
go przy Towarzystwie p. Dariuszem 
Markiewiczem, którzy regularnie zda-
ją relacje z wydarzeń mających miej-
sce w Towarzystwie i w szkole. Dzięki 
nim, a także dzięki księdzu probosz-
czowi prace remontowo-porządkowe na 
tarnopolskim cmentarzu nabrały tempa 
i przynoszą efekty. Członkowie Klubu 
co roku uczestniczą w kweście na cmen-
tarzach krakowskich (w ramach kwesty 
na Cmentarz Łyczakowski) i zebrane 
fundusze przeznaczają na porządkowa-
nie i remonty nagrobków na cmentarzu 
w Tarnopolu. W ostatnim czasie napra-
wiono kilka nagrobków przy głównej 
alei i uporządkowano oraz ogrodzono 
dużą kwaterę oo. Jezuitów, zakonników 
wielce dla Tarnopola zasłużonych.

 Co roku Tarnopolanie spotykają się 
na dorocznych zjazdach (w 2014 odbył 

się w Nysie XXVIII już Zjazd). W ostat-
nim pięcioleciu trzy z nich zorganizował 
klub krakowski (Dobczyce, Krzeszowice 
dwukrotnie), a przy organizacji dwóch 
kolejnych wydatnie pomagał. Zjazdy 
te bardzo integrują środowisko eks-
patriantów z Ziemi Tarnopolskiej, obec-
nie mieszkających w różnych częściach 
Polski. Na zjazdy zazwyczaj przyjeżdżają 
z Tarnopola ks. proboszcz Andrzej Ma-
lig, prezes TKP Piotr Friz i nauczyciel 
języka polskiego p. Dariusz Markiewicz. 
Zapraszani są też przedstawiciele władz 
lokalnych, co również popularyzuje spra-
wy kresowe wśród mieszkańców „zjaz-
dowej” miejscowości, często okazuje się 
też, że w lokalnych władzach są ludzie 
o kresowych korzeniach. Podczas tych 
zjazdów w programach artystycznych 
biorą udział zaproszeni młodzi ludzie, 
dla których te spotkania są swoistą lekcją 
historii i patriotyzmu.

Budynek „Sokoła” w Krakowie. Tu na I piętrze znajduje się siedziba Zarządu Oddziału Krakowskiego 
TMLiKPW. Okno wychodzi na taras z kolumną w narożniku
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Spotkania ogólne i imprezy

Zdzisława Stopczyńska

SPOTKANIA 
W KLASZTORZE 
DOMINIKAŃSKIM

Idea spotkań Lwowian zrodziła się 
w 1983 roku i od tego czasu zbieraliśmy 
się regularnie – dzięki gościnności Ojca 
Adama Studzińskiego w klasztorze oo. 
Dominikanów – najpierw w „Krypcie” 
(w podziemiach – to była prehistoria), po-
tem przez lata w gotyckim Kapitularzu. 

Spotkania urządzane były dzięki inicja-
tywie p. Janiny Winowskiej, Ojca Adama 
i p. Stanisława Wasiuczyńskiego, który 
te spotkania prowadził. Pan Stanisław 
występował w czasie II wojny w legen-
darnej „Lwowskiej Fali” na Zachodzie. 
Jednym z pierwszych gości u Lwowiaków 
była aktorka krakowska, lecz lwowianka, 
p. Lud wika Castori.

To właśnie w tych podziemiach zapadła 
decyzja powołania w Krakowie Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa – jako oddziału 
już powstałego ogólnopolskiego Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa (o rozszerzo-
nej później nazwie: i Kresów Południowo-
-Wschodnich) we Wrocławiu. Od roku 1989 
spotkania TMLiKPW są raz w miesiącu 
(z dwumiesięczną przerwą wakacyjną). Po 
śmierci S. Wasiuczyńskiego kontynuowano 
spotkania w klasztorze, a prowadziła je 
odtąd Zdzisława Stopczyńska. Spotkania 
w dominikańskim Kapitularzu zakończyły 
się po dwudziestu latach uroczystą mszą 
świętą w 2012 roku. Władzom klasztornym 
podziękowano za wieloletnie przytulisko.

Poznaliśmy na nich wiele wspaniałych 
osób. Wspomnieliśmy już krakowską ak-
torkę rodem ze Lwowa – p. Ludwikę Casto-
ri. Niezapomniane wieczory spędziliśmy 
słuchając ballad Jerzego Michotka, śpiewa-

nych przez autora; bałaku Witolda Szolgini 
oraz ostatniego koncertu piosenek twórcy 
przedwojennego chóru Eriana, Jana Ernsta. 
Wielokrotnie występował w programach 
i koncertach aktor, reżyser i piosenkarz 
Piotr Piecha, śpiewając również teksty au-
torstwa Barbary Urbańskiej. Gościliśmy 
również kilkakrotnie prof. Stanisława Ni-
cieję z promocjami kolejnych książek. Jan 
i Konrad Surowie opowiadali nam o Armii 
Krajowej Okręgu Lwowskiego. W progra-
mach poświęconych zbrodni katyńskiej 
wystąpili Adam Macedoński, Andrzej Ko-
tarba z zespołem czwórki młodych osób, 
jak również młodziutki zespół „Procontra” 
w składzie Jadwiga i Katarzyna Wrońskie 
oraz Maria Pohorecka pod kierunkiem 
wspólnego dziadka, Edwarda Jałoszew-
skiego. Wystąpił też Andrzej Korzeniowski 
z prelekcją pt. Katyń inaczej. 

Wiele programów z udziałem aktorów, 
piosenkarzy i poetów – jak Wojciech Ha-
bela, Jaga Wrońska, Anna Żeber, Anna 
Włodarczyk-Stanek, Aurelia Mikulińska-
-Korczyńska, Maria Przybylska, Leszek 
Długosz, Irena Urbańska, Roman Hnato-
wicz – posiadało oprawę muzyczną Jerzego 
Bożyka. Ze St. Wasiuczyńskim przenosili-
śmy się myślami do dziejów „Lwowskiej 
Fali”, a także szliśmy szlakiem gen. Macz-
ka, o którym wspomnieniami podzieliła się 
jego bratanica Krystyna Gałkowska. Ojciec 
Adam opowiadał nam o swym uczestnic-
twie w walkach o klasztor Monte Cassino, 
a film Jerzego Janickiego z udziałem Ojca 
Adama uzupełnił tę opowieść. 

Dokładną wiedzę na temat odbudowy 
Cmentarza Obrońców Lwowa, zapoczątko-
waną przez „Energopol”, przekazali nam 
jego dyrektor i inicjator przedsięwzięcia 
Tadeusz Bobrowski i jego małżonka Kry-
styna Bobrowska. Harcerze z krakowskiego 
hufca ZHR Urszula Kret, Marcin Dorosz 
i Ryszard Wcisło, którzy uczestniczyli we 
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Lwowie w uroczystości z okazji setnej 
rocznicy powstania harcerstwa polskiego, 
przekazali nam swoje wrażenia poparte 
licznymi przeźroczami. Szczególne nasze 
programy uświetniały chóry, jak Amicus 
pod dyrekcją pani Danuty Degórskiej-Czu-
bek, Chór Cecyliański Jana Adamowskiego 
oraz Organum pod dyrekcją Bogusława 
Grzybka. 

Podczas naszych spotkań wysłuchali-
śmy sprawozdań z inwentaryzacji kościo-
łów i dworków na terenach Małopolski 
Wschodniej, prowadzonych przez Rafała 
Quirini-Popławskiego, Andrzeja Betleja 
oraz Joannę Wolańską, bogato ilustrowane 
przeźroczami. Temat „Sokoła” we Lwo-
wie przedstawił druh Andrzej Pawłow-
ski, poparty relacją druha Konrada Firleja 
o odrodzonym Sokolstwie w Krakowie. 
Mieliśmy również przyjemność wysłuchać 
prelekcji prof. Marty Wyki o Młodej Polsce 
we Lwowie z odniesieniem muzycznym 
do tego tematu przez Jerzego Bresticzkera 
– krytyka muzycznego. Gościliśmy rów-
nież prof. Artura Leinwanda – przybyłego 

z Warszawy – z ciekawym rysem historycz-
nym, oraz kilkakrotnie p. redaktor Teresę 
Siedlar-Kołyszko, z promocjami jej książek. 
Ciekawym gościem naszych spotkań była 
Ewa Lempart, która wspominała swoje tra-
giczne dzieje z wywózki do Kazachstanu. 
Prof. Zbysław Popławski przybliżył uczest-
nikom kolejnego spotkania Politechnikę 
Lwowską, jej tradycje i grono profesorskie.

Występowali również u nas aktorzy 
z kabaretu „Loch Camelot” prowadzonego 
przez Kazimierza Madeja, śpiewając lwow-
skie piosenki, oraz dziecięcy zespół wokal-
no-recytatorski „Promyki Krakowa” pod 
dyrekcją Romy Krzemień. Prof. Zdzisław 
Żygulski wprowadził nas w bajkowy świat 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
we Lwowie, zapamiętany oczyma dziec-
ka. Szlakami przez Czarnohorę i Gorgany 
podążaliśmy początkowo z opowieściami 
i zdjęciami prof. Władysława Lenkiewicza, 
by ten temat rozwinąć później, oglądając 
piękne przeźrocza z Karpat Wschodnich 
i Huculszczyzny, prezentowane przez prof. 
Kazimierza Wiecha. Efektem licznych po-

W Kapitularzu dominikańskim – gra zespół „Promyki Krakowa”. W środku stoi o. Adam Studziński (w białej 
sutannie), po lewej ks. Józef Pyrek oraz Roma Krzemień
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dróży Piotra Korpantego były jego prelek-
cje z wędrówek i wycieczek na Wschód, 
które wzbogacały naszą wiedzę o tej nie-
zapomnianej Ziemi.

* * *
Tradycją trwającą już około 30 lat są 

uroczyste msze święte w Bazylice Mariac-
kiej odprawiane ku czci Obrońców Lwowa 
z legendarnym Jurkiem Bitschanem oraz 
zwycięskiej Obrony Miasta. Pierwszym ce-
lebransem, który odprawiał te msze, był ks. 
Kazimierz Bukowski. Początkowo oprawę 
muzyczną sprawował Chór Cecyliański, 
z czasem zastąpiony przez młodzieżowy 
Chór I Liceum im. Nowodworskiego pod 
dyrekcją Ryszarda Źróbka. W koncelebrze 
mszy św. udział brali ks. infułat Stanisław 
Małysiak, o. Adam Studziński, ks. Maciej 
Józefowicz, ks. Józef Pyrek, o. Dominik Or-
czykowski i ks. Henryk Polak, w ostatnich 
latach ks. Józef Wołczański. We mszy św. 
biorą udział harcerze i poczty sztandarowe 
z ZHR, Armii Krajowej Okręg Lwów oraz 
licznie przybywająca młodzież z I Gim-
nazjum im. Stanisława Konarskiego wraz 
z dyr. Mariuszem Graniczką. Harcerze 
czytają modlitwy wiernych, śpiewają Jaga 
Wrońska i chór pod dyrekcją prof. Bogu-
sława Grzybka.

Trudno pominąć cieszące się dużą fre-
kwencją spotkania opłatkowe w gmachu 
„Sokoła”. Kolędy grali prof. Jerzy Jamiński, 
Jerzy Bożyk, Jan Oberbeck, w solowych 

Barbara Olasińska

DWANAŚCIE LAT 
W „ZAUŁKU”

Członkowie krakowskiego Oddziału 
TMLIKPW spotykali się od 1998 do 2010 
roku w Klubie „Zaułek” przy ul. Poselskiej 
9. Kierownikiem Klubu była, wielce nam 
przychylna, pani Barbara Kościk, a inicja-
torem – pan Andrzej Chlipalski, ówczesny 
prezes Oddziału. Spotkaniom przy herbat-
ce, kawie i ciasteczku towarzyszyły odczy-
ty znanych osobistości świata kulturalnego, 
artystycznego i naukowego. Działalność 
kulturalna za okres 1998 do 2008 została 
opisana w dodatku do „Cracovia-Leopo-
lis” (1a / 2009), w wydaniu specjalnym, 
jubileuszowym. Tu zostanie więc opisana 
działalność TMLiKPW w latach 2008–2010.

Członkowie Towarzystwa biorący 
udział w zebraniach w Klubie „Zaułek” 
doznawali wielu wzruszeń, zapoznając się 
z autorami poczytnych i pięknych książek 
o Lwowie i Kresach. Takim wydarzeniem 
była książka pt. Miasto jak brylant p. Karo-
liny Grodziskiej, opiewająca piękno Lwowa 
i przybliżająca wybitne osobistości tego 
miasta, a także anegdoty i ploteczki o Lwo-
wie. Niezwykłą osobistością, kilkakrotnie 
bawiącą w naszym klubie, była pani Teresa 
Siedlar-Kołyszko z serią odczytów i repor-
taży z wędrówek po Kresach, wydanych 

śpiewach występowali Wojciech Habela, 
Piotr Piecha, Jaga Wrońska, Ania Włodar-
czyk-Stanek, Ania Żeber, Roman Hnato-
wicz oraz uczestnicy spotkania, przeważnie 
kończąc je wspólnym śpiewaniem lwow-
skich piosenek. 

Msza św. w kościele oo. Dominikanów w Krakowie 
w intencji poległych Obrońców Lwowa. Odprawia 
ks. inf. S. Małysiak; po lewej ks. J. Wołczański, po 
prawej o. Adam Studziński
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równocześnie w formie 
książkowej (zwłaszcza 
pozycja Byli, są. Czy 
będą…?) Dużą atrakcją 
były filmy o starym Lwo-
wie, o Lwowie współcze-
snym oraz amatorski film 
naszego kolegi Jerzego 
Żuka, prezentujący odno-
wione groby na Cmenta-
rzu Łyczakowskim dzięki 
pieniądzom zebranym na 
listopadowych kwestach.

Niektóre ze spotkań 
poświęcone były rodzi-
nom, które w szczególny 
sposób wycisnęły swe 
piętno na historii Lwowa. Takie wykła-
dy wygłosili m.in. pp. Jacek Nikorowicz 
i Marek Eminowicz, obaj z pochodzenia 
Ormianie. Podkreślali asymilację Ormian 

i ich wkład w rozwój miasta. Podobnie p. 
Danuta Quirini-Popławska, której rodzina 
pochodząca z Włoch osiadła we Lwowie, 
a potem w Krakowie. Pani Quirini zapre-
zentowała album ze zdjęciami i ciekawie 
opowiedziała o barwnych dziejach swej 
rodziny na tle historii Lwowa. Do cieka-
wych spotkań należałoby zaliczyć koncer-
ty fortepianowe i śpiewacze artystów ze 
Lwowa, wystawy i wernisaże malarskie, 
m.in. malarstwo olejne i akwarele pani 
Berdak. Znana krakowska aktorka Nina 
Repetowska wystąpiła w monodramie, 
w którym przedstawiła życie dramato-
pisarki Gabrieli Zapolskiej i odegrała uryw-
ki ról z jej sztuk. Recytowano także wiersze 
lwowskich poetów, dawnych i współcze-
snych, oraz szczególnie wiersze Hemara, 
a w recytacji i śpiewie niedościgniony był p. 
Roman Hnatowicz ze swym przepięknym 
bas-barytonem. Pan Stanisław Dziedzic, 
reprezentujący Urząd Miasta Krakowa, 
omówił swą książkę o O. Serafinie Ka-
szubie, wieloletnim zesłańcu.

Interesujące były także wspomnienia 
naszych koleżanek i kolegów z okresu 
ich młodości przeżytej we Lwowie przed 
i w czasie okupacji, a zwłaszcza opowieści 
na temat: Co robiłeś w pierwszym dniu wojny? 
Niezwykle zajmująco opowiedział o tym 

Ostatnie spotkanie lwowskie w Klubie „Zaułek”

Imieniny pani Basi Kościk

Grają „Promyki Krakowa”, śpiewa Miłosz Konarski
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Anna Stengl

SPOTKANIA 
POD GRUSZKĄ

W minionym pięcioleciu, jak i poprzed-
nich, odbywały się (poza dominikańskim 
Kapitularzem) comiesięczne spotkania – do 
czerwca 2010 r. w Klubie „Zaułek”, a od 
września 2010 r. w Klubie Dziennikarzy 
„Pod Gruszką”, w pięknej Sali Fontany.

Nasze spotkania odbywają się za-
wsze w każdy pierwszy wtorek miesiąca, 
a zaproszeni goście to najczęściej osoby 
bezpośrednio lub pośrednio związane ze 
Lwowem i Kresami. Interesujący prele-
genci przyciągają coraz więcej słuchaczy, 
przychodzą także ludzie młodsi lub wręcz 
młodzi (np. studenci). Wśród prelegentów 
warto wymienić takie osoby jak: Stanisław 
Dziedzic, Stanisław Srokowski, Teresa Sie-
dlar-Kołyszko, Lucyna Kulińska, a dalej 
profesor Kazimierz Wiech (prelekcje Po-
mniki patriotyzmu polskiego na Cmentarzu 
Łyczakowskim, Rzeźbiarze z Cmentarza Ły-
czakowskiego). Wspomnijmy też spotkania 
z autorem książek Lwowska noc i Scena-
riusze syberyjskie Wiesławem Helakiem, 
przy niezwykłym współuczestnictwie 
Piotra Piechy, aktora Teatru Ludowego 
w Krakowie; wieczór poetycko-muzyczny 

swoim dniu p. Tadeusz Gaydamowicz, 
wówczas harcerz, spieszący na pomoc 
Lwowowi aż z dalekiej Mołdawii. Także 
pan Wiesław Krawczyński przedstawił 
nam swoją książkę, w której opisał swe 
tułacze życie na wywózce w głąb Syberii. 
Fragmenty książki czytał p. Jerzy Habela. 
Ciekawie przybliżył nam swój życiorys 
i wspomnienia z Jaremcza p. Adam Je-
rzy Chowaniec, który został wyrzucony 
z mieszkania wraz z rodzicami podczas 
„pierwszych sowietów”, ponieważ przyby-
ły Rosjanin pokazał nakaz na to mieszkanie 
wydany już w maju (!) 1939 r.

Ciekawie wypadł też konkurs na słowa 
z bałaku lwowskiego, przerywany oklaska-
mi dla dobrych odpowiedzi i gromkimi 
śmiechami przy nieprawidłowych odpo-
wiedziach. Swoimi troskami i osiągnię-
ciami podzieliły się z nami pani Emilia 
Chmielowa, prezes Federacji Organizacji 
Polskich nU, a także p. Maria Iwanowa, 
polonistka, nauczycielka z polskiej Szkoły 
nr 10 we Lwowie. Opowiadały o trudno-
ściach, na jakie napotykają w swojej pracy, 
i braku Domu Polskiego we Lwowie, który 
rozwiązałby sporo problemów polskiego 
środowiska.

Trudno wymienić wszystkie osoby, któ-
re fascynowały nas swymi wspomnieniami, 
wszystkie poruszane tematy, wszystkie 
wernisaże i koncerty. Warto jednak pod-
kreślić miłą, towarzyską atmosferę tych 
spotkań, na których przy dziesięciu stoli-
kach tłoczyło się 50–60 osób, tworząc kółka, 
kółeczka zaprzyjaźnione towarzysko, gdzie 
każdy miał „swoje” miejsce. Naszą lwow-
ską Gospodynią była p. Urszula Kogut, 
sekretarz TMLiKPW, zawsze z uśmiechem 
pełniąca swoją rolę, a podążające od stolika 
do stolika pp. Maria Berek i Anna Krzyża-
nowska, ze skarbonką „na herbatkę”, były 
swoistego rodzaju skarbnikami spotkań. 
Spotkania te miały swój nieodparty urok, 
były namiastką lwowskich kawiarni. Tu 
czuło się uśmiech Lwowa, tu był genius 
loci Lwowa. Janusz Paluch podpisuje swoją książkę
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z Mariuszem Olbromskim z jego najnow-
szym tomikiem poezji Róża i kamień oraz 
przygotowywanym do wydania tomikiem 
Dwa skrzydła nadziei – poematy o Papieżu: 
Rozważania lubaczowskie i Poemat jednej nocy, 
jako wotum dziękczynne za dar pielgrzy-
mek Ojca świętego Jana Pawła II do Archi-
diecezji Lwowskiej; kilkakrotne spotkania 
z Karoliną Grodziską, spotkanie z autorką 
Kalendarium Lwowa Agnieszką Biedrzycką 
i wieloma innymi osobami. Gościliśmy 
także grupę młodych naukowców z Cen-
trum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń (Uniwersytet Pedagogiczny 

w Krakowie, Instytut Historii), którego 
dyrektorem jest Hubert Chudzio. 

Poza prelekcjami i prezentacją książek 
były także wyświetlane filmy (m.in. film 
o Władzie Majewskiej na krótki czas przed 
jej śmiercią, film Kazimierza J. Bihuna Dla 
Sącza i Lwowa – o doktorze Jerzym Masio-
rze, rodem z Chodorowa); odbywają się 
koncerty (często gości u nas zespół „Pro-
myki Krakowa” ze Szkoły Muzycznej im. 
M. Karłowicza w Krakowie, prowadzony 
przez Romę Krzemień); wieczory kolędowe 
(m.in. z Adaśkiem Żurawskim i Jędrusiem 
Jaworskim, Jagą Wrońską i Jurkiem Boży-

kiem), zatem repertuar 
naszych spotkań jest bar-
dzo urozmaicony. 

Dodatkową atrak-
cją były trzy Lwowskie 
Bale, organizowane „Pod 
Gruszką” – bale kla-
syczne, z kotylionami 
i wódką Baczewskiego, 
lwowskimi piosenkami 
i prawdziwie lwowską 
zabawą. Frekwencja do-
pisuje, pięknie bawią się 
z nami także studenci. 
Na czas zabawy przeno-
simy się w tamten piękny 
przedwojenny Lwów.

Mariusz Olbromski po wygłoszeniu prelekcji pod-
pisuje swoją książkę

Prof. Kazimierz Wiech w czasie prelekcji w Klubie 
„Pod Gruszką”

Bal „Pod Gruszką”
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Wycieczki

Romana Żukowa

WYCIECZKI 
DLA LWOWIAKÓW

Od wielu lat Oddział Krakowski 
TMLiKPW organizuje coroczne wyciecz-
ki do Lwowa i na Kresy, które dla ich 
uczestników mają wyjątkowe znaczenie, 
traktowane są bowiem jako pielgrzymki 
do miejsc dzieciństwa i młodości. Coraz 
częściej w tych wycieczkach uczestniczą 
również ci, którzy z Kresami związani są 
tylko przez wspomnienia rodziny, znajo-
mych, sąsiadów Kresowian, jak również 
osoby, pragnące poznać te wspaniałe zabyt-
kowe miejsca, świadczące o czasach świet-
ności, a niestety, utracone. Uczestnikami 
tych wycieczek są nie tylko mieszkańcy 
Krakowa, lecz wielu innych miast Polski. 
Byli wśród nas również goście z Anglii, 
Niemiec, Włoch, Słowenii, co nas oczywi-
ście bardzo cieszy.

Dotychczas Towarzystwo zorganizo-
wało 36 wycieczek. Zawsze zaczynały się 
one oczywiście we Lwowie, a docierały 
chyba do wszystkich znanych miejscowości 
na Kresach II Rzeczypospolitej na Podolu, 
Pokuciu, Wołyniu, Huculszczyznie. Wę-
drowaliśmy do Ziemi naszych Przodków, 
śladami Trylogii Henryka Sienkiewicza, 
„Szlakiem II Brygady Legionów Polskich” 
itp. Zawsze towarzyszyły nam wspania-
łe widoki i cudowne przeżycia. Pomimo 
dojrzałego wieku wielu naszych turystów 
zdobyło nawet Howerlę (najwyższy szczyt 
Czarnohory).

Swój pobyt we Lwowie niejednokrot-
nie urozmaicaliśmy takimi atrakcjami jak 
występy kapeli „Wesoła Lwowska Fala” ze 
Lwowa oraz kabaretu „Tyligentne Batiary” 
z Bytomia, którzy rozbawiali nas starymi 
i nowymi piosenkami lwowskimi.

Oprócz zwiedzania wspaniałych za-
bytkowych miejsc staraliśmy się również 

uczestniczyć w ważniejszych uroczy-
stościach odbywających się we Lwo-
wie: 350-lecie Ślubów Jana Kazimierza 
w Katedrze Lwowskiej, powtórne otwarcie 
Cmentarza Obrońców Lwowa, odsłonięcie 
i poświęcenie pomnika polskich profeso-
rów lwowskich uczelni, rozstrzelanych na 
Wzgórzach Wuleckich. Nie mogło zabrak-
nąć nas oczywiście we Lwowie podczas 
wizyty Ojca św. Jana Pawła II. W 2013 roku 
odbyliśmy wzruszającą podróż na Wołyń 
w 70. rocznicę rzezi ludności polskiej.

Organizowaliśmy również kilka wycie-
czek na Litwę i do Rygi.

W czerwcu br. wyruszyła z Krakowa 
wycieczka na Huculszczyznę. Uznano nas 
za ludzi odważnych (chyba tacy jesteśmy?), 
ponieważ w związku z rozwijającymi się 
konfliktami na wschodzie Ukrainy byliśmy 

Na wycieczce z Krakowa, od lewej: prof. Leszek 
 Wajda, Roma Żukowa, Jurek Żuk
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jedyną wycieczką z Polski w tym roku. 
Przyjmowano nas bardzo gościnnie i ser-
decznie. I warto było się wybrać. Chociaż 
tyle już lat jeździmy nieraz w te same 
miejsca, ciągle odczuwamy niedosyt, stale 
odkrywamy coś nowego, czego jeszcze nie 
było. Apel Jasnogórski w blasku zachodzą-
cego słońca przy Katedrze w Kamieńcu 
Podolskim, podniesiony z ruin kościół 
w Okopach św. Trójcy rekonsekrowany 
tydzień przed naszym przyjazdem – zresz-
tą wszystkie zwiedzane przez nas miejsca 
wywierały na nas niezwykłe wrażenia. 
A na zakończenie wspaniałe ognisko 
z pieczeniem kiełbasek zorganizowane dla 
nas przez gościnnych oo. Franciszkanów 
w Bołszowcach – to już była 
uczta „dla ciała”, tym bardziej 
że był to dzień 24 czerwca, 
 czyli imieniny Jana, a mieli-
śmy w swoim gronie 3 soleni-
zantów, więc mieli nietypowe 
i chyba bardzo sympatyczne 
imieniny. I jak tu nie jechać!

Z przyjemnością stwier-
dzamy, że coraz więcej mło-
dych ludzi bierze udział w na-
szych wycieczkach. Wykazują 
wielkie zainteresowanie. Nie-
którzy byli już z nami kilka-
krotnie. I to nas bardzo cieszy. 

My zaś ze swej strony 
staramy się kultywować 
pamięć Kresów poprzez 
nasze wyprawy, co nam 
się z powodzeniem udaje. 

A pamiętać musi-
my nieustannie, bo jest 
o czym i przede wszyst-
kim o Kim. Pozwolę sobie 
na zakończenie przyto-
czyć fragment wiersza 
lwowianina Mieczysława 
Iłowskiego pt. Szlakiem 
tęsknoty.

W marzeniach, w gąszczy snów
Wciąż widzę Lwów i Lwów
Niestety nie masz człeku
Na głaz nostalgii leku
Biorę więc kostur w graby, 
Na nogi stare szkraby,
Torbę, funt krwawej kiszki,
Hulam do Lwowa na piszki
…
A mnie pytają często: dokąd, człeku,
W tak posiwiałym wieku?
I odpowiadam:
„W cmentarne Lwowa bramy
Tam przecież bliskich mamy”
Tak wielu – i tak bliskich
Dlatego my też hulamy, tyle, że nie

„na piszki”

Na szczycie Howerli

Na Cmentarzu Obrońców Lwowa



15

Krystyna Stafińska

STANISŁAWOWIANIE 
W PODRÓŻY…

Prof. Kazimierz Wyka napisał w jed-
nym ze swoich esejów, że przyrodzonym 
dobrodziejstwem człowieka jest miejsce jego 
urodzenia, z którego pochodzi i do którego 
wraca i że jest to pierwszy kod zapisany 
w pamięci ludzkiej…

Wszyscy, którzy przetrwali wojen-
ne przeciwności losu, peregrynują tam, 
gdzie serce ciągnie – do swoich małych 
ojczyzn, z którymi łączą ich wspomnienia, 
serdeczne intymne związki i żal za utra-
coną Ziemią. Tak też od kiedy stworzyły 
się możliwości, po politycznym otwarciu 
granicy (24 VIII 1991), prawie corocznie 
wędrują do s w o j e g o  Stanisławowa zrze-
szeni w Krakowskim Klubie Stanisławo-
wian rodowici mieszkańcy Grodu Rewery, 
nierzadko w towarzystwie swoich rodzin, 
czy też osób zaprzyjaźnionych.

Stanisławów – to dla nas kołyska, tule-
nie się do matczynej piersi, to kraj nasze-
go wczesnego dzieciństwa i tragicznego 
wojennego dorastania, to miasto ukocha-
ne, które przeżywamy zawsze głęboko 
podczas każdorazowego pobytu. Każdy 
ma w Stanisławowie swoje sentymental-
ne miejsca wspomnień, swoją ulicę, swój 
Dom, szkołę i jest niejako „strażnikiem 
pamięci” tych miejsc, wpisując się w pa-
mięć zbiorową.

Stanisławów to trzecie po Lwowie i Kra-
kowie miasto Galicji z oryginalną secesją 
niespotykaną w innych miastach, szczęśli-
wie nie unicestwioną w ostatniej wojnie. 
Był od początku miastem wielokulturo-
wym, w którym współistniały, nie tracąc 
swojej tożsamości, różne narodowości. 

Druga wojna światowa przyniosła 
mieszkańcom Stanisławowa dwie okrutne 
i zbrodnicze okupacje: sowiecką i niemiec-
ką. I nie sposób nie wspomnieć o eks-

terminacji stanisławowskiej inteligencji – 
ofiar brunatnego barbarzyństwa w 1941 
roku w Czarnym Lesie koło Stanisławowa. 
Czerwony i brunatny totalitaryzm zamknął 
polski rozdział w historii miasta i do dzisiaj 
stanowi niezagojoną ranę i ból w stanisła-
wowskich sercach.

Wspólne wyjazdy zaowocowały u Tadeusza 
Olszańskiego, publicysty „Polityki” i hungarysty, 
dwiema książkami: Kresy Kresów – Stanisławów 
i Stanisławów jednak żyje, które wraz z dodrukami 
rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki nie 
tylko w Polsce, ale i na całym świecie, dokąd los 
rzucił stanisławowian. 

Chociaż docelową bazą – z przyczyn 
oczywistych – jest Stanisławów, na trwale 
zakotwiczony w pamięci i sercach jego by-
łych mieszkańców, to przecież całe Kresy 
przyciągają swoją urodą, swoimi polski-
mi zabytkami, świadczącymi o naszej tam 
wielosetletniej bytności. Nasze wycieczki 
trwające przeważnie 10–12 dni są maksy-
malnie nasycone programem, w którym hi-
storia i zwiedzanie zabytków architektury 
(nośników pamięci narodowej) przeplatają 
się z docieraniem do miejsc szczególnie 
atrakcyjnych ze względu na niezwykłe oso-
bliwości przyrody czy urzekające pięknem 
krajobrazy.

Przykładem nasz wypad do Kamieńca 
Podolskiego – bramy Podola – niezatarte 
wrażenie.

Kamieniec, położony nad przepastnym 
jarem rzeki Smotrycz, w miejscu z natury 
obronnym, choć był pod zaborem rosyjskim 
a po traktacie ryskim (18.03.1921) przypadł 
Sowietom – dla nas jest symbolem p r z e d -
m u r z a  c h r z e ś c i j ań s k i e g o, opisaną 
przez Henryka Sienkiewicza w Panu Woło-
dyjowskim walką z pohańcami i bohaterską 
śmiercią „małego rycerza”, którego wg pi-
sarskiej woli autora uroczyście pochowano 
w kolegiacie stanisławowskiej.

Z Kamieńca autokarem docieramy do 
przystani, skąd wyczarterowanym tylko 
dla naszej wycieczki stateczkiem płynie-
my Dniestrem w kierunku Chocimia. 



16

 Niezapomniane widoki, lekka bryza, igra-
jące w kroplach wody promienie słoneczne 
niczym rozmigotane brylanciki i błoga cisza 
– to prawdziwy relaks i atrakcja. Po godzin-
nym rejsie jedziemy dalej: Żwaniec i Oko-
py św. Trójcy – symbolicznie umieszczone 
w Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskie-
go – zachwycają niezwykłym położeniem 
pomiędzy głęboko wciętymi dolinami u uj-
ścia Zbrucza do Dniestru. W najwęższym 
miejscu przesmyk, w którym biegnie szosa, 
ma niecałe 100 m szerokości i z obu stron 
ograniczają go strome skarpy wysokości 
40–50 m. Idealne miejsce obronne, gdzie 
historia zapisana jest w krajobrazie (Włady-
sław Krygowski).

Po przekroczeniu Zbrucza kierujemy się 
w stronę Zaleszczyk. Niedaleko Mielnicy 
następuje niespodziewana awaria auto-
karu. Oczekując na kontynuowanie jazdy 
spacerujemy drogą zagadując miejscowych 
przechodniów. Wskazano nam nieopodal 
bielejącą polską kapliczkę, gdzie na ścianie 
frontowej błyszczała metalowa tabliczka 
informująca, że tu w latach 1895–1920 spo-
czywało ciało abpa Szczęsnego Felińskiego. 
A miejscowość nazywa się Dźwiniaczka. 
Czyżby pochowany w katedrze św. Jana 
w Warszawie, beatyfikowany na krakow-
skich Błoniach w 2002 roku, a kanonizo-
wany w Rzymie w 2009 roku Święty chciał 
nam przekazać jakieś memento?

Późnym popołudniem do-
cieramy do Zaleszczyk, omija-
jąc miasto przekraczamy most 
na Dniestrze i dojeżdżamy 
na wysoki bukowiński szczyt 
urwiska, gdzie leży wieś Krysz-
czatik, skąd rozpościera się za-
pierający dech krajobraz na do-
linę Dniestru i całe Zaleszczyki. 
Widok jest tak malowniczy, że 
wszystkie aparaty fotograficzne 
„idą w ruch”. Do Stanisławowa 
docieramy już po godz. 24, peł-
ni niezapomnianych wrażeń.

Tym razem trasa wiedzie 
przez Nadwórną, Pniów (z ruinami zamku 
Kuropatwów) i dalej przez Delatyn do Ja-
remcza, zwanego „perłą Karpat”, z willową 
przedwojenną zabudową. Ciekawostką jest 
tu most kolejowy nad Prutem, zbudowany 
po wojnie na miejscu dawnego potężnego 
kamiennego wiaduktu o najdłuższym ów-
cześnie w Europie głównym łuku o roz-
piętości 65 m (w 1917 r. wysadzony przez 
wojsko rosyjskie, odbudowany, ponownie 
wysadzony przez Niemców w 1944 r.). 
Na naszym krakowskim spotkaniu Klubu 
Stanisławowian mieliśmy zaszczyt gościć 
sędziwego syna Stanisława Rawicz-Kosiń-
skiego, genialnego inżyniera-projektanta 
i budowniczego tej obrosłej legendą linii 
kolejowej. 

Za wiaduktem atrakcją jest wodospad 
na Prucie. Za czasów radzieckich podkła-
dano tu ładunki wybuchowe i rozjeżdża-
no czołgami, aby go zniszczyć, przez co 
znacznie stracił na wysokości.

Byliśmy świadkami, jak miejscowa 
młodzież popisuje się przed turystami, 
brawurowo skacząc z „mostku” do wody, 
gdzie jest bardzo głęboko. Według legendy 
jest tam ukryta jaskinia. A być może jest to 
zagłębienie o wygładzonych ścianach i za-
okrąglonym dnie, dochodzące do kilkuna-
stu metrów głębokości, wyżłobione w litej 
skale, kiedy pozostające pod ciśnieniem 
wody wprowadzają w ruch wirowy głazy 

Statkiem po Dniestrze z Kamieńca Podolskiego do Chocimia
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w zagłębieniach lub szczelinach skał. Z tym 
spotkałam się w Karpaczu u podnóża Kar-
konoszy na rzece Łomnicy, zjawisko okre-
ślone przez geologów terminem marmit.

Obok wodospadu bazar z rękodziełem 
huculskim. Właściwie szkoda czasu, ale 
przecież wypada kupić jakiś souvenir.

Z Jaremcza jedziemy na Przełęcz Jabło-
nicką, również Tatarską zwaną. Ogranicze-
ni czasem dzielimy się na trzy grupy. Jedni 
zostają „na dole”, gdzie wśród licznych 
kramów z wyrobami huculskimi (niejed-
nokrotnie made in China) szukają pamiątek, 
druga grupa przemieszcza się drogą, która 
pnie się w górę obok restauracji „Berkut” 
na punkt widokowy na pasmo Czarnohory 
i Gorgany, a trzecia schodami w górę, prze-
chodząc przez „Bramę Perewału”, szuka 
kamiennego słupka granicznego z literami 
P i CS, śladu polskiej bytności, bowiem 
w latach 1918–1938 tu biegła granica pol-
sko-czechosłowacka, a na kilka miesięcy 
przed wybuchem wojny polsko-węgierska. 
I tędy 19 września 1939 r. przekroczyła gra-
nicę 10 Brygada Kawalerii płk. Stanisława 
Maczka, późniejszego bohatera z Falaise. 
Dalej – całkiem nowo zbudowaną drogą, 
z dużą różnicą wzniesień i serpentyn, je-
dziemy do Bukowela. Jest to od kilku lat 
budowany ośrodek sportowo-rekreacyj-
ny, przystosowany zarów-
no do turystyki zimowej 
(50 km tras narciarskich), 
jak też letniej, z pełnym za-
pleczem hotelowo-gastro-
nomicznym. Atrakcją jest 
tu przejazd dwuosobową 
kolejką linową do punktu 
widokowego na wysokości 
1127 m n.p.m., z panoramą 
na dwutysięczniki pasma 
Czarnohory – Howerlę 
i Popa Iwana, z sylwetką 
obecnie odbudowywane-
go obserwatorium astro-
nomicznego zwanego 
„Białym Słoniem”. A przy 

powrocie „jak na dłoni” szczyty pasma 
Gorganów – Doboszanka, Syniak i Cho-
miak. 

Część osób nie decyduje się jednak na 
przejazd wyciągiem. Jest upał, pora obia-
dowa, więc w restauracji na ocienionym 
tarasie – gdzie przyjemny chłód, postana-
wia się posilić.

Wybieramy z karty potrawy i zamawiamy. Jedna 
z uczestniczek tej biesiady dość długo wczytuje się 
w menu i w końcu zamawia lawasz z serem. Kelner 
w języku ukraińskim opisując potrawę dość szeroko 
rozciąga ręce, tak jakby chciał pokazać, że jest to 
c o ś  długiego. Sądzimy więc, że może to naleśniki 
z jakimś specjalnym serem. Kiedy pozostała grupa 
już prawie kończy obiad, kelner z kamienną twarzą 
podaje zamówione danie. I w tym momencie wszy-
scy wybuchają niepohamowanym śmiechem, wręcz 
kaskadą śmiechu, aż do łez, nie do opanowania. 
Otóż, co nas tak rozbawiło? Na dużym płaskim ta-
lerzu, po prawie 45 minutach oczekiwania, znalazły 
się dwie puste rurki, długości ok. 10 cm i średnicy 
2–2,5 cm, splecione na „krzyż”, z bardzo cienkiego 
ciasta, podobnego w smaku do macy... i nic więcej!

Wracamy, zatrzymując się na zrobienie 
zdjęć przy Kamieniu Dobosza i dalej do 
Stanisławowa, do naszej bazy w hotelu 
„Nadija”. I znowu naprzemiennie wypra-
wa szlakiem „miejskim”, gdzie budowle, 
świątynie, pomniki, tworzone przez wieki 
są trwałym świadectwem wieloetnicznej 
kultury. 

Widok z Kryszczatiku po stronie bukowińskiej na Dniestr i Zaleszczyki 
(po prawej)
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Ruszamy ze Stanisławowa przez Ot-
tynię, Kołomyję, Śniatyn do Czerniowiec. 
Mniej więcej w połowie drogi między Sta-
nisławowem a Kołomyją, koło Ottyni, znaj-
duje się Hołosków (nie mylić z Hołoskiem 
k. Lwowa) – miejsce urodzenia w 1741 roku 
Franciszka Karpińskiego – poety, autora 
pieśni patriotyczno-religijnych. Uczył się 
w kolegium jezuitów w Stanisławowie, 
studiował w jezuickiej Akademii we Lwo-
wie. W 1782 roku wydał Pieśni nabożne, 
śpiewane do dziś: Kiedy ranne wstają zorze, 
Wszystkie nasze dzienne sprawy, kolędę Bóg 
się rodzi. Zwany był „poetą serc”.

W 2000 roku, jak głosi inskrypcja na 
tablicy – Rodacy z Pokucia i Kraju postawili 
w Hołoskowie pamiątkowy kamień w 175. 
rocznicę śmierci poety.

I już zdążamy do Kołomyi – miasta 
założonego w 1214 roku przez księcia Ko-
lomana z węgierskiego rodu Arpadów. 
Herb Kołomyi, nadany miastu w 1395 roku 
przez Władysława Jagiełłę, to na czerwo-
nym tle głowa orła w złotej koronie. Ko-
łomyja i Stanisławów konkurują o miano 
stolicy Pokucia.

Poganiani czasem dzielimy się na grupy, aby 
sprawniej zwiedzić Muzeum Etnograficzne i filię 
tegoż – Muzeum Pisanki, mieszczące się w oryginalnej 

budowli o kształcie huculskiej pisanki wysokiej na 
13,5 m. W setkach gablot zebrano tu ponad 10 tysięcy 
pisanek, wykonanych najróżniejszą techniką, z wyszu-
kaną ornamentyką i kolorystyką. Trudno się oderwać 
od tych „cudeniek”, ale przecież jeszcze Etnograficzne 
Muzeum Huculszczyzny i Pokucia ze zbiorami stro-
jów z tego regionu, dekoracyjnych tkanin, wyrobów 
z drewna i ze skóry, w charakterystycznych kolorach 
żółci, zieleni i brązu o bogatej ikonografii, wyrobów 
garncarzy i kaflarzy. Najwybitniejszym z nich był 
Polak Aleksander Bachmiński. Jego wyroby to dziś 
wysoko cenione eksponaty muzealne. Amatorów hu-
culskich „staroci” zebranych na terenie Pokucia może 
zadowolić sklep w rynku „Ukrainska starowyna”. 

W Kołomyi swój ród wzięło wielu 
znakomitych i cenionych Polaków, m.in. 
w 1920 r. urodził się tu Marian Załucki – 
satyryk, znany z audycji „Zgaduj-zgadula” 
i „Podwieczorek przy mikrofonie” z cha-
rakterystycznym stylem prezentowania 
swoich utworów. I kiedy przekraczamy 
granicę ukraińsko-polską i służba celna na 
„chybił-trafił” wskazuje bagaże do kontroli, 
przypomina się jego fraszka 

Do celników:
I tak przeglądali moje kufry, zaglądali do waliz,
Nie zajrzeli do d…, a tam miałem socjalizm.

Opuszczamy Kołomyję, zatrzymując 
się na krótko w Śniatynie, na cmentarzu, 

Z góry nad Bukowelem wspaniały widok na pasmo Czarnohory
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gdzie skupiamy się w zadumie i modlitwie 
przy grobie błogosławionej Marty Wieckiej.

Dojeżdżamy do Czerniowiec, jest bez-
chmurny, bezwietrzny, słoneczny dzień. 
Zaczynamy się „roztapiać” w 40-stopnio-
wym upale. Czerniowce wszak to miasto 
nad Prutem – stolica Bukowiny, daleko wy-
sunięte na południe. Przechodziło kolejno 
w ręce Mołdawii, Turcji, Austrii, Rumunii 
(w okresie międzywojennym) i ZSRR, co 
uczyniło zeń typowe wielonarodowościo-
we miasto pogranicza.

Życzliwa uprzejmość prof. Strutyńskie-
go umożliwia nam zwiedzenie głównego 
gmachu zespołu uniwersyteckiego, którym 
jest dawny pałac metropolity Bukowiny. 

Następnie zwiedzamy miasto – opro-
wadzani przez docenta z Wydziału Histo-
rii, który swoją pracę doktorską (a może 
habilitacyjną?) pisał właśnie na temat 
wielo etniczności miasta i rejonu.

Rozbrzmiewające językami ukraińskim, 
rumuńskim, polskim, niemieckim, jidysz 
i rosyjskim miasto – kwintesencja buko-
wińskiej specyfiki – Zbigniew Herbert na-
zywał „Aleksandrią Europy”, z duchem 
homo bucovinensis, a nie homo sovieticus.

Kończąc chciałabym dodać, że jadąc do 
Stanisławowa, albo na początku podróży, 
albo kończąc naszą peregrynację, zawsze 
zatrzymujemy się na dzień lub dwa we 
Lwowie, i to od ćwierćwiecza.

Kochamy nasz Stanisławów, ale Lwów 
niezmiennie nas urzeka, zachwyca, zadzi-
wia swoja przebogatą historią, architekturą 
różnych stylów i epok, bohaterstwem „Or-
ląt”, przyciąga magią specyficznej atmosfe-
ry, piosenką, humorem... Proszę pana, czy 
Lwów był naprawdę taki ładny? Nie – był 
jeszcze ładniejszy (Jerzy Michotek).

A czy tak piękna jest rzeczywistość?
W naszym wędrowaniu takie właśnie 

wzruszenia przeżywamy, odżywa pamięć 
o tym, co już nigdy nie wróci, odżywa pa-
mięć o naszej Utraconej Ziemi, którą trzeba 
było opuścić, ale do której zachowaliśmy 
wieczną wiarę i miłość.

Anna Madej

TARNOPOLANIE 
W SWEJ MAŁEJ 
OJCZYŹNIE

W ostatnim pięcioleciu Klub Tarno-
polan przy TMLiKPW w Krakowie zor-
ganizował trzy wycieczki na Kresy. Były 
to wycieczki długie, bo trwające 11–12 
dni, co dla wielu uczestników było dosyć 
męczące. Program też był zawsze bardzo 
bogaty – można powiedzieć, że przeła-
dowany. Odwiedzaliśmy miejsca znane, 
wręcz obowiązkowe dla wycieczek z Kra-
ju, ale przede wszystkim stawialiśmy na 
miejsca mało popularne wśród turystów, 
lecz atrakcyjne lub osobliwe pod względem 
przyrodniczym. Niestety często opłakany 
stan dróg nie pozwalał dotrzeć do takich 
miejsc albo tak spowolniał tempo jazdy, 
że nie wszystkie zaplanowane miejsca 
można było odwiedzić. Ograniczeni też 
byliśmy przepisami dotyczącymi naszych 
przewoźników (czas pracy, przerwy), cho-
ciaż należy podkreślić, że nasi kierowcy 
dokonywali cudów, żeby bezpiecznie i na 
czas wszędzie dotrzeć.

Pokonanie takich trudności opłacało się 
jednak, gdyż u celu spotykały nas nieza-
pomniane wrażenia. Tak na przykład było, 

W kościele dominikańskim w Podkarmieniu – za-
mienionym na cerkiew – zniszczone freski S. Stro-
ińskiego
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gdy jechaliśmy do Kudryniec. Fatalna droga 
na pewnym odcinku została zatarasowana 
przez stado krów i gęsi, ale na wzgórzu 
już widoczne były ruiny zamku Herbur-
tów, więc odczekawszy trochę zaczęliśmy 
się wspinać na strome wzgórze zamkowe. 
Ruiny zamku, jak to ruiny, pobudzają wy-
obraźnię, jej oczami widzimy, jak w roku 
1672 zamek zdobywali Turcy. Nie było to 
z pewnością łatwe, bo wzgórze bardzo stro-
me, ale zamek został zdobyty. Ze wzgórza 
wspaniały, malowniczy widok na wijący 
się w dolinie Zbrucz nagradza nasz trud. 

Na jednej z wycieczek największą chyba 
atrakcją był rejs stateczkiem po Dniestrze. 
Zapierające dech widoki po obu brzegach, 
a na końcu, znowu po wspięciu się na 
wzgórze, Bakota i wykuty w skałach pra-
wosławny monastyr. Niezapomniane wi-
doki zapewniła nam też Huculszczyzna i jej 
jeszcze dzika przyroda, także odmienność 
kulturowa Hucułów rzucała się w oczy.

Zwiedzaliśmy przywrócone do życia 
kościoły (np. oo. Dominikanów w Czortko-
wie), ale też kościoły w strasznym stanie, 
np. w Podhajcach, gdzie w ruinie kościoła 
grupka miejscowych wiernych odremonto-
wała kapliczkę, aby móc razem się modlić. 
Takie miejsca zazwyczaj bardzo zasmucały, 
bo przypominały o minionych bezpowrot-
nie czasach świetności. Bolały też kościoły 
zamienione na cerkwie, ale tutaj, mimo 
zmian architektonicznych, należy przynaj-
mniej docenić starania, aby te miejsca nie 
zniknęły całkowicie z powierzchni ziemi 

(np. kościół i klasztor oo. Dominikanów 
w Podkamieniu, przejęty przez greko-
katolickich Studytów).

Ponieważ jesteśmy Klubem Tarnopo-
lan, więc oczywiste jest, że uczestnikami 
naszych wycieczek w dużej mierze byli 
dawni mieszkańcy Ziemi Tarnopolskiej, 
a każda z nich wiodła przez Tarnopol, 
gdzie w gościnnych progach domu pa-
rafialnego gościł nas ks. Andrzej Malig, 
proboszcz tarnopolskiej parafii pw. Jezusa 
Miłosiernego i Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy. Kościół jest nowy, w 2008 r. zor-
ganizowaliśmy wyjazd na jego konsekrację, 
co również było niezapomnianym wyda-
rzeniem. Podczas wizyty w Tarnopolu 
uczestnicy wycieczek nie tylko odwiedzali 
swoje kąty i wracali wspomnieniami do lat 
młodości tam spędzonych, ale też spotykali 
się z Polakami, którzy pozostali w Tarno-
polu, a którzy teraz dzięki działającemu 
tam Towarzystwu Kultury Polskiej i parafii 
rzymsko katolickiej mogą się spotykać.

Ruiny zamków, pałaców, kościołów, 
cmentarze, miejsca bitew i innych histo-
rycznych wydarzeń przypominały wszyst-
kim uczestnikom o tym, że kiedyś była 
tam Polska, że te ziemie wydały tak wielu 
zasłużonych dla naszej kultury i historii 
ludzi, że należy kultywować pamięć Kre-
sów i nie pozwolić naszym następcom 
o nich zapomnieć.

Odnowiony pomnik żołnierzy walk o Polskę w Czort-
kowie

Katakumby przy klasztorze ss. Niepokalanek w Ja-
złowcu. Tu pochowana jest bł. Marcelina Darowska
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Wydawnictwa Oddziału

Wstęp
Warto przypomnieć – z racji 25-lecia 

– o wydawnictwach całego Towarzystwa. 
W ciągu tych lat wychodziło, a w części 
nadal wychodzi, około pół setki pism 
w miastach, gdzie osiedlono ekspatrian-
tów. Pierwszym wydawnictwem stał się 
„Semper Fidelis”1, wydawany od 1990 r. 
przez Zarząd Główny we Wrocławiu – 
do dziś wyszło już ponad 130 numerów. 
Wśród tych, które zaczęły niebawem się 
pojawiać w całym powojennym kraju, 
na pierwszym miejscu należy wymienić 
„Rocznik Lwowski” (w Warszawie od 
1991), najpoważniejsze czasopismo nauko-
we. Nasz kwartalnik „Cracovia-Leopolis” 
powstał w 1995 r. W Krakowie wyprze-
dziło nas pismo historyczno-naukowe – 
dziś o nazwie „Ulica na Bajkach” (o nim 
piszemy niżej)2.

Wszystkie pisma i pisemka wydawa-
ne przez agendy Towarzystwa możemy 
podzielić na dwa rodzaje: te, które obej-
mują swoją zawartością całość tematy-
ki kresowej, i te, które odnoszą się do 
pamięci o „małych ojczyznach” sensu 
stricto – przykładem drohobyckie, buka-
czowieckie, pokuckie, świrskie itd. (nie-
stety odeszły samborskie, złoczowskie, 
zaleszczyckie…). We wczesnych latach 
po upadku komuny stałe działy kresowe 
miały niektóre tygodniki niekresowe (np. 
„Spotkania z Zabytkami”, „Przegląd So-
koli”), potem i to w dużej części minęło…

Dodajmy jeszcze, że jako czasopisma 
kresowe należałoby uznać także i te, któ-
re wychodzą poza jałtańskim kordonem, 
ale to już inny problem, który na pewno 
zostanie omówiony przez badaczy tematu

Obok najważniejszego przejawu działalności Oddziału Krakowskiego TMLiKPW, jakim są 
różnorodne działania na rzecz ratowania Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, stały się 
nim także w y d a w n i c t w a  – czasopisma i książki.

A z drugiej strony mapy: w Londynie od 
kilkudziesięciu lat wychodzi czasopismo 
„Lwów i Kresy” – niegdyś poszukiwany 
skarb, nie było wszak innych. Ale i to 
się zmieniło, bo rozmnożyły się krajowe 
wydawnictwa, a zarazem tamtejsze wa-
runki zmieniły się diametralnie. Nie ma 
już tamtych ludzi, brak funduszy…

Czy nasz los będzie podobny? Nie 
wolno do tego dopuścić, to kolejny powód, 
by na lata przyszłe powstała placówka, 
która i takie zadanie podejmie: edycja3 
przemyślanych profilowo czasopism, kon-
tynuujących (zapewne w ograniczonym 
zakresie) te, które w szerokim zakresie 
wydawało nasze kończące się pokolenie.

Jerzy Kowalczuk

25 LAT EDYCJI 
NAJSTARSZEGO 
PISMA ODDZIAŁU 
KRAKOWSKIEGO

25 lat temu (w grudniu 1989 r.) ukazał 
się pierwszy numer pisma TMLiKPW 
(wtedy TML) Oddziału w Krakowie pod 
nazwą INFORMACJE. Pismo to w za-
miarze ówczesnego Zarządu Oddziału 
miało pełnić rolę biuletynu informującego 
członków Towarzystwa o sprawach bieżą-
cych, członkowskich, wydawniczych itp. 
Rychło jednak, mając na uwadze powie-
laczową formę edycji pisma, okazało się, 
że ten sposób kontaktu Zarządu z człon-
kami nie sprawdził się. Brak zaintereso-
wania kolportowanym pismem wśród 
członków Oddziału, a przede wszystkim 
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ukazanie się kwartalnika 
„Cracovia-Leopolis” spo-
wodowało zmianę decyzji 
redaktora „Informacji”, by 
zmienić charakter pisma 
z biuletynu do użytku 
wewnętrznego na pismo 
ogólnie dostępne, mające 
na celu dokumentowanie 
przeszłości Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschod-
nich RP.

W roku 2011 w nume-
rze pisma 156 (256) podano 
najważniejsze informacje 
odnoszące się do historii INFORMACJI 
i jego kontynuacji – „Ulica Na Bajkach”. 
Oto w skrócie ta historia:
– numer 1 biuletynu „Informacje” ukazał 

się w roku 1989 (XII)
– numery 2–100 biuletynu ukazywały 

się w latach 1990 (III) – 2003 (III)
– od numeru 101 = 1 (101) wprowadza się 

podwójną numerację i zmianę tytułu 
pisma na: „Ulica Na Bajkach”

– nr 2 (102) ukazał się w roku 2003 (IV), 
a dalsze numery pisma ukazują się do 
dziś. Pismo jest finansowane przez 
Zarząd Oddziału Krakowskiego

– w roku 2005 (IV) do tytułu pisma 
„Ulica Na Bajkach” dodano przypis: 
Pismo dokumentujące przeszłość Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich, a od 
nr. 100 (200) umieszcza się informację: 
Pismo ukazuje się od 1989 roku.
W roku 2011 do numeru 156 (256) 

dołączono Suplement, zamieszczając 
w nim indeks nazwisk występujących 
w dotychczas wydanych 255 zeszytach 
pisma, natomiast następny numer pisma 
157 (257) poświęcono w całości podsu-
mowaniu dwudziestoletniej działalności 
edytorskiej. 

Wspomniany Indeks nazwisk, obejmu-
jący blisko 8000 nazwisk występujących 
w piśmie począwszy od roku 1989, stał 
się cennym rejestrem osób związanych 

w historią Lwowa i Kresów 
Płd.-Wschodnich RP.

Do roku 2013 ukaza-
ły się 284 numery pisma. 
W przygotowaniu edy-
torskim znajduje się kil-
kanaście zeszytów pisma, 
które w roku 2014, w 25-le-
cie TMLiKPW – Oddział 
w Krakowie, przekroczy 
liczbę 300.

Numer pisma 157 (257), 
będący „podsumowaniem 
działalności edytorskiej”, 
zawiera spis treści (tytu-

łów) opracowań opublikowanych w pi-
śmie, jakie ukazały się do roku 2011 (IV). 
Analizując ten spis treści, w piśmie na-
leży wyróżnić kilka podstawowych dzia-
łów, które przedstawiają się następująco: 
1. artykuły publicystyczne, 2. dokumenty 
przeszłości, 3. druki ulotne i in., 4. listy 
do redakcji, 5. miscellanea; 6. pamiętniki, 
wspomnienia, 7. poezje, wiersze, 8. studia, 
rozprawy, 9. sylwetki zasłużonych, a tak-
że inne opracowania, jak np. informacje 
wydawnicze.

Pismo „Ulica Na Bajkach” jest wyda-
wane w ok. 30 egzemplarzach kserogra-
ficzną techniką druku, jako reprodukcja 
wydruku komputerowego. Kolportaż 
obejmuje głównie krajowe biblioteki tzw. 
egzemplarza obowiązkowego, ale także i inne 
biblioteki zainteresowane posiadaniem 
tego wydawnictwa. Pismo jest wysyłane 
także do Biblioteki Polskiej w Londynie.

W roku 2011 ukazało się książkowe 
wydawnictwo pt. Lwów i Lwowianie – 
pamiętniki, wspomnienia, relacje, będące 
wyborem z wyszczególnionych wyżej 
działów pism „Informacje” i „Ulica Na 
Bajkach” z lat 1989–2011. To wydawnic-
two jest również swego rodzaju podsu-
mowaniem działalności edytorskiej pisma 
TMLiKPW – Oddział w Krakowie. Było 
ono recenzowane w kwartalniku „Cra-
covia-Leopolis”.
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Warto nadmienić, że dział „Dokumen-
ty przeszłości”, wyróżniony jako podsta-
wowy w piśmie „Ulica Na Bajkach”, był 
niejednokrotnie oparty o materiały histo-
ryczne drukowane w serii Szkoły lwowskie 
– monografie, jakie są już od kilkunastu lat 
wydawane jako cykl opracowań odnoszą-
cych się do „historii szkolnictwa, oświaty 
i wychowania na Ziemiach Odłączonych 
– Kresach Południowo-Wschodnich RP”, 
pod redakcją Jerzego Kowalczuka. W roku 
2013 ukazał się w tej serii Tom XI, po-
święcony Politechnice Lwowskiej (tom 
był recenzowany w C-L), zaś w tym roku 
(2014) – wydawany jest drukiem Tom XII, 
będący monografią Uniwersytetu im. Jana 
Kazimierza we Lwowie.

Andrzej Chlipalski

„CRACOVIA-LEOPOLIS”

Intencją założycieli tego kwartalnika 
było zaproponowanie czytelnikom pisma 
popularno-historycznego, a zarazem in-
formacyjnego (nie nabierającego atoli cech 
biuletynu), które objęłoby wielowiekowe 
związki obu stolic Małopolski – zachodniej 
z Krakowem i wschodniej ze Lwowem. 
Cechą istotną tego pisma miała być istot-
na asymetria: pismo po-
wstające w Krakowie – bo 
trudno by było w naszych 
czasach inaczej – o Lwo-
wie, ze Stanisławowem, 
Tarnopolem, zagłębiem 
naftowym, wschodnimi 
Karpatami. A więc tam-
tejsza historia, kultura, 
ludzie – opisywane z za-
chodniej strony jałtańskie-
go kordonu. A odwrotnie? 
Cóż, w Krakowie, tak jak 
we Wrocławiu, Warszawie 
i innych miastach całej RP 
wychodzą setki czasopism 

o tym charakterze, o jakim tu mówimy, 
i to nasze społeczeństwo krajowe w peł-
ni zadowala. Także tych, którzy żyją po 
tamtej stronie jałtańskiego kordonu.

A więc kwartalnik CL miał się zająć 
(i chyba wywiązał się z tego zadania) 
wzajemnymi relacjami między starym 
Krakowem i trochę młodszym polskim 
Lwowem. W tym piśmie z góry zrezy-
gnowano z całej tematyki biuletynowej 
– z szerokiego omawiania działalności or-
ganizacyjnej TMLiKPW, z szerokich relacji 
o zjazdach, imprezach. Natomiast główny 
nacisk położono na opisywanie i wyjaśnia-
nie rozwoju miast i ziem wschodniej Mało-
polski, jej związków z kulturą Zachodu 
i obrony tej kultury przed obcą kulturą 
Wschodu. Tak się bowiem złożyło, że to, 
co się później stało wschodnią Małopolską, 
znalazło się na granicy między obsza-
rem prapolskim, lędziańskim, a żywiołem 
ruskim, pchanym ku zachodowi przez 
najazdy mongolskie. Do wyjaśniania tych 
wszystkich spraw zapraszaliśmy history-
ków, archeologów, geografów.

Pokazywaliśmy rozwój miast na 
zasadach zachodnich, ich architekturę, 
sztukę. Omawialiśmy szkoły i uczonych, 
literaturę i twórców, Kościół, zakony, 
duchowieństwo. Nie omijaliśmy tematu 
geografii, piękna krajobrazu, folkloru, 

turystyki. Ważnym tema-
tem była historia ludzi – 
grup społecznych, rodzin, 
wybitnych jednostek. Te-
matem, do którego wraca-
no, były wojny, rozbiory, 
powstania, okupacje, mę-
czeństwo.

Rubryką do niedawna 
stałą we wszystkich nume-
rach był Słownik geograficz-
no-historyczny, który objął 
ponad 350 haseł z obsza-
ru Małopolski Wschodniej 
(z niewielką liczbą wołyń-
skich i zza Zbrucza).

3
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Andrzej Chlipalski

KSIĄŻKI

Redakcja kwartalnika „Cracovia-Leopo-
lis” wydała w ciągu mijającego ćwierćwie-
cza 13 książek, tworzących BIBLIOTEKĘ 
CRACOVIA-LEOPOLIS. Wydane pozycje 
można zakwalifikować do kilku grup:
– 4 tomiki-antologie, zawierające wybory 

najciekawszych publikacji w nume-
rach CL, wydawane dla pięcioletnich 
okresów. Były to: Lwów u siebie i pod 
Wawelem (2004), Lwów wśród nas (2006), 
Leopolis ubique praesens (2009) i Mało-
polska Wschodnia – nasza historia, nasz 
duch, nasza pamięć (2014)

– 2 zbiory rozmów (prowadził J. Paluch): 
Rozmowy o Kresach i nie tylko (2010), 
Wczoraj i dziś. Polacy na Kresach (2013)

– 1 tomik poetycki: K. Kołtun, Witraż 
lwowski (2006)

– 1 tomik literacki: K. Makuszyński, Listy 
ze Lwowa (1998)

– 5 tomików historycznych i wspomnie-
niowych: S.S. Nicieja: Zadwórze, Polskie 
Termopile (2000), T. Kamiński: Tajemni-
ca Czarnego Lasu (2001), M. Woźniak: 
Reportaż z pamięci (2008), T. Isakowicz, 
K. Grodziska, H. Wiórkiewicz, K. Gą-
sowska, T. Dutkiewicz: Lwów i Kresy 
Południowo-Wschodnie… (2009), T. Cey-
pek: Lwów w czasach trudnych (2011).

PRZYSZŁOŚĆ
Co dalej z naszymi wydawnictwami? 

Jakie mają szanse? 
Piszemy ostatnio wiele o naturalnym 

zmniejszaniu się naszej ekspatrianckiej 
społeczności – tej, która w największym 
stopniu wykorzystywała wydawane kre-
sowe czasopisma i książki. Z konieczności 
spadają nakłady, w końcu staną się finan-
sowo nieopłacalne. 

Tu jednak nie wolno przykładać kry-
terium ekonomicznego, bo owe wydaw-

nictwa spełniają kilka t w ó r c z y c h  ról. 
Pierwsza z nich to dokumentowanie prze-
szłości – jako prace naukowo-badawcze 
oraz wspomnieniowe (bardzo ważne!), 
dotyczące zarówno dawnych wydarzeń, 
jak i ludzi (grup społecznych, rodzin, 
osób). Druga rola to informacja o wyda-
rzeniach dotyczących życia pozostałych na 
wschodzie Polaków, ale i dóbr – obiektów, 
zbiorów – związana z ewentualną pomocą 
różnego rodzaju. Trzecia to obserwowa-
nie aktualnej aktywności literackiej, arty-
stycznej, naukowej, społecznej, a nawet 
politycznej. Wymienione postulaty to za-
razem tematy działalności placówki typu 
instytutu4, która powinna w przyszłości 
wypełnić lukę inicjatywną po naturalnym 
zakończeniu się aktywności społeczności 
ekspatrianckiej i jej organizacji.

Należałoby oczekiwać, że wspomniany 
instytut (czy muzeum) będzie wydawał 
czasopismo (rocznik co najmniej, a może 
i kwartalnik czy półrocznik) typu popu-
larno-naukowego5.

Narasta waga problemu kontynuacji 
wydawnictw poświęconych tzw. Kresom, 
które rozumiemy dwojako:

I. ziemie wschodnie dalekie – ukraiń-
skie, białoruskie i litewskie, utracone przez 
pierwszą RP drogą rozbiorów (1772–1795) 
i nieodzyskane po I wojnie światowej. 
Tym ziemiom p r z y s łu g u j e określe-
nie „Kresy” i uważamy je za zamknięty 
rozdział naszej historii.

II. ziemie wschodnie drugiej RP (b l i -
s k i e), utracone przez Polskę po II wojnie 
światowej. Tu określenie Kresy uważamy 
za ah i s to ryczne, przyjęte bezpodstaw-
nie w ostatnich dziesięcioleciach.

1 Pierwotnie był to miesięcznik, potem dwumie-
sięcznik, obecnie kwartalnik.

2 Do numeru 100 pismo nosiło nazwę „Informacje”
3 Wrocław – Poznań – Górny Śląsk?
4 Niektórzy preferują muzeum, jednak z działal-

nością naukowo-dokumentacyjną.
5 typu dzisiejszego „Rocznika Lwowskiego”, jed-

nak rozszerzonego o prace naukowo-badawcze.
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Stanisław Czerny

CMENTARZ 
ŁYCZAKOWSKI

Dlaczego? Po co ratujemy cmentarz Łycza-
kowski we Lwowie? 

Cmentarz ten jest muzeum polskości 
Lwowa. Został założony w 1786 roku i jest 
równocześnie wspaniałym parkiem, po-
łożonym na ok. 40 ha zróżnicowanego 
terenu. Mimo zniszczeń, dokonanych za-
właszczeń i celowej jego dewastacji stale 
poprawia się wygląd cmentarza. Wiele 
grobowców i nagrobków to wspaniałe 
dzieła sztuki artystów-rzeźbiarzy, między 
innymi: Hartmana, Witwera, Eutelego, 
Schimserów, Periera, Fillipiego, Barącza, 
Markowskiego, Tyrowicza i innych. 

Pięć pokoleń bojowników o wolność 
Polski ma tu swoje miejsce pochówku 
i sławy.

Odnowiono naszym staraniem groby 
żołnierzy Tadeusza Kościuszki: Francisz-
ka Zaręby, Antoniego Pióreckiego i gen. 
Kołyszki.

Odnaleźliśmy i od-
nowili groby żołnierzy 
Napoleona – rotmistrza 
spod Samosierry Józefa 
Czułowskiego i Jana Pa-
wulskiego oraz innych. 

W kwaterze „Że-
laznej Kompanii” po-
wstańców z 1830 roku, 
miejscu pochówku 47 
żołnierzy, odnowiony 
został pomnik-sarko-
fag, z górującym orłem 
widzianym z daleka (nie 
udało się go zasłonić so-
wieckimi grobowcami, 
barbarzyńsko wtłoczo-
nymi w miejsce kilku 

żelaznych powstańczych krzyży), a także 
uratowano 9 grobowców i nagrobków po-
wstańczych: dra Bogusława Longchamps 
de Berier, Ludwika Skolimowskiego, Hie-
ronima Kunaszewskiego, Maksymiliana 
Kunaszewskiego, Jana Granatowskiego, 
por. Jana Czerczyka, Rafała Nierzeńskiego 
– oficera odznaczonego VM, Jana Pfeifera, 
Józefa Czarneckiego.

Ratujemy też mogiły powstańców 
z 1863 roku. Poza „Górką Powstańczą” 
jest to około 450 mogił, z których odnowi-
liśmy 10, m.in. płk. Wierzbickiego, Karo-
la Baczyńskiego, Eustachego Jaworskiego 
i gen. Michała Heidenreicha Kruka.

Uratowaliśmy od ruiny groby legioni-
stów, żołnierzy walk z Ukraińcami (m.in. 
symboliczny grób Jurka Bitschana w miej-
scu jego zgonu), a także groby poległych 
bohaterów w wojnie z bolszewikami.

Odnowiono groby sławnych naukow-
ców, profesorów UJK, artystów, pisarzy 
i działaczy społecznych: m.in. Marii Ko-
nopnickiej, Walerego Łozińskiego, Jana 
Gala, Stanisława Niewiadomskiego, Luny 

Ocalamy polskie mogiły

Główne wejście na Cmentarz Łyczakowski
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Drexlerówny i genialnego matematyka 
prof. Stefana Banacha.

Ratowanie mogił rozpoczęliśmy w roku 
1996 od prac porządkowych, usuwając tony 
śmieci, chwastów i zarośli, aby móc ocenić 
stan, w jakim zachowały się groby. Dotych-
czas oczyszczono 17 536 mogił.

Ocaliliśmy wiele polskich mogił – dzię-
ki zaangażowaniu i wysiłkowi inicjatorów 
i koordynatorów, a także organizatorów 
zbiórek pieniężnych i kwestarzy, jak rów-
nież dzięki dotacji Zarządu Głównego 
TMLiKPW.

Dużym osiągnięciem naszego krakow-
skiego oddziału jest odnowienie 238 gro-
bów i 6 kaplic cmentarnych oraz pomnika 
na kwaterze Żelaznej Kompanii.

Nie sposób ustalić hierarchii zasług po-
chowanych na tym Cmentarzu Polaków. 
Oni tworzyli naszą historię, kulturę i siłę 
naszego narodu, polskość Lwowa, Kresów 
i Kraju. Ich groby nie mogą zniknąć.

Trzeba je ratować! 

Odtwarzam w mej pamięci ten lwow-
ski, przedwojenny cmentarz, miejsce spo-
czynku moich pradziadków i dziadków 
pośród pięknej zieleni, ozdobiony impo-
nującymi pomnikami pamięci wspaniałych 
i wielkich ludzi. Odwiedzany był przez nas 
parę razy w roku. Czcząc pamięć zmarłych 
złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy 
pamiętano o karmieniu ptactwa, były też 
orzeszki dla oswojonych wiewiórek.

Potem nastały ponure czasy. Jest 11 
listopada 1939 roku. Przez cmentarz idą 
tysiące polskiej młodzieży, a nawet dzieci. 
Gromadzą się na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, gdzie odbywa się patriotyczna 
manifestacja. Daleko słychać zmienione 
słowa Roty: … aż się rozpadnie w proch 
i w pył sowiecka zawierucha. Uczestnikiem 
tych zdarzeń był też żyjący w Krakowie 
kombatant AK Adam Wiszniewski. Opo-
wiada, że mieszkając wtedy we Lwowie 
przy ulicy Zielonej, obserwował łunę z ty-

sięcy zapalonych na grobach cmentarza 
świeczek. Sowieccy okupanci spóźnili się 
z interwencją. W następnym roku dopilno-
wali jednak, by cały Cmentarz Łyczakow-
ski odpowiednio obstawić milicją i NKWD.

A potem nastąpiły tragiczne losy 
Cmentarza. Zawłaszczane polskie groby, 
w miejsce polskich napisów – cyrylica, na 
miejscu wyrzuconych krzyży zbite z dykty, 
pomalowane na czerwono piramidy za-
kończone gwiazdą. Pijana swołocz i kom-
somolcy manifestujący swój agresywny 
ateizm niszczą symbole wiary i polskości. 
Barbarzyńsko zniszczony Cmentarz Orląt 
staje się wysypiskiem śmieci.

W miejsce radzieckiej Ukrainy powstaje 
nowa, ponoć nam potrzebna i przyjazna. 
Aby dojść do odbudowanego Cmentarza 
Orląt, trzeba przejść przez z rozmachem 
wybudowany panteon sławy Strzelców 
Siczowych. Aby go wybudować, zniszczo-
no spychaczami kilkaset polskich grobów. 
O żadnej ekshumacji nawet nie było mowy.

A jakie są dzisiejsze realia? Powoli, krok 
po kroku, następuje odnowa. Na miarę 
możliwości jest to dużo – na miarę potrzeb 
zdecydowanie za mało.

Ale w akcję ratowania Cmentarza Ły-
czakowskiego włączają się inne Oddziały 
TMLiKPW , Polacy mieszkający we Lwo-
wie, w Polsce i za granicą oraz konser-
watorzy zabytków z Warszawy. Cieszy 
nas wzrastająca aktywność dyrekcji, na-
uczy cieli i oczywiście uczniów szkół kra-
kowskich w organizowanych przez nas 
kwestach. Dziękujemy im za to! Może po 
nas nie będzie potopu. Na podkreślenie 
zasługuje duża życzliwość i pomoc kie-
rownictwa krakowskich cmentarzy w or-
ganizowaniu kwest. Dziękujemy im za to!

Działalność naszego pokolenia się koń-
czy, ale wierzmy, że za nami pójdą inni, 
młodsi, silniejsi i oddani sprawie. Bo warto. 
Trzeba zachować polskość Cmentarza Ły-
czakowskiego, bo na p rze sz ło ś c i  opiera 
się p r z y s z ło ś ć.
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Żelazna Kompania 1830 r. – Pomnik chwały – sarkofag, pole 71
Zakres robót: kapitalny remont. Wycięcie drzewa rozsadzającego fundamenty, poprawa 
fundamentów, wymiana czterech płyt z piaskowca, dorobienie głowy orła i uzupełnienie 
skrzydeł, spoinowanie po złożeniu całości. Czyszczenie, konserwacja, odnowienie napisów
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Nagrobek Wiesława Sarada (1901–1941), 
naczelnika Wydziału Kuratorium Okręgu 
Lwowskiego, pole 1
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Grobowiec: Benedykt Denis Kołyszko, gen. brygadier WP, żołnierz króla Stanisława Augusta, 
uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej, naczelny wódz powstania na Ukrainie w 1831 r., pole 15
Wykonano kompleksową renowację grobów powstańców 1830 r. (Żelazna Kompania, pole 71)
1. nagrobek: Jan Granatowski (†1891 r.). Zakres: odkopanie, częściowa rozbiórka, podbicie 

fundamentów, złożenie, konserwacja, odnowa napisów
2. grobowiec: Hieronim Kunaszewski z Kunaszowa. Zakres: jw.
3. grobowiec: Maksymilian Kunaszewski. Zakres: jw.
4. grobowiec: Ludwik Julian Skolimowski (†1888 r.). Zakres: jw., dorobienie krzyża z marmuru
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Pomiędzy grobami Kuna-
szewskich i Skolimowskie-
go odnowiono wejście do 
Kwatery Żelaznej Kompanii 
przez wyrównanie terenu, 
ułożenie krawężników i wy-
brukowanie kostką
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Nagrobek Marii Konopnickiej, pole 1. Oczyszczenie, 
konserwacja, odnowienie napisów, ułożenie płytek 
z piaskowca, dorobienie dwóch latarń metalowych, 
wycięcie drzewa rozsadzającego nagrobek

Nagrobek Gustawa Fiszera, porucznika, 
aktora, Górka Powstańcza, 1863 r. Uzu-
pełniono fundamentowanie i cokół, czysz-
czenie, konserwacja, odnowa napisów

Grobowiec Strońskich, pole 42
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Nagrobek Walerego Łozińskiego, znanego publicysty, pisarza, pole 57 

Grobowiec Łozińskich 
i Szwarców, pole 2
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Grobowiec Prawdzic-Zaleskich, pole 73
Zakres robót: zbicie 70% otynkowania, otynkowanie ścian i góry grobowca, uzupełnienie 
ubytków i spoinowania, odnowa latarni, poprawa liternictwa, formowanie kwietnika i jego 
żwirowanie

Nagrobek Luny Drexlerówny, wybitnej rzeźbiarki, pole 48. Odtworzono skradzioną płasko-
rzeźbę z brązu
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Homilia ks. J. Nikla  Uczczono Matk  i Syna  O cmentarzyku elaz-
nej Kompanii  Prof. W grzynowicz i dr Jedli ski wspominaj  czasy 
m odzie cze  Rozmowa z E. Cie sk -Fedorowicz  Rozmowa z B. 
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Homilia 2012 w rocznic  Obrony Lwowa  List do Marsza ka  Sejmu 
 Arcybiskupstwo od 600 lat we Lwowie  Poezja I. Sandeckiej 

i M. Piotrowskiej  Rozmowa z prof. K. Wiechem  Opowie  
o Czartowskiej Skale  O Lwowiankach  Nowy Zarz d w krakow-
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nikanów  Odznaczenia dla Ludzi Godnych  Sylwetki  Ksi ki(7
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22 listopada 2010 w Krakowie  Prof. G barowicz o kulturze 
umys owej Lwowa  Wspomnienia R. Machowskiej, A. wistunia, 
A. Trojanowskiego, T. Olsza skiego  Rozmowa z D. Nespiak 

 Wiersz A. Chciuka  Opowiadanie M. u awskiego  O misji 
ss. Dominikanek  Kronika  S ownik  Ksi ki  Wydawnictwa(6
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Niebieskie jak niebo, czerwone jak mak – lwowska „Pogo ” 
 od y a  T. Petrowicz o spotkaniu z Malcolmem Scottem 
  E. liwicka opowiada o zdarzeniu w lwowskim tram-
waju  J. Flach o pani dr Haczewskiej  dyr. M. Granicz-
ka: Gimnazjali ci jad  na Kresy  Instytut czy muzeum?(6
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B dzie beatyfikacja Ojca Rafa a  O najkrwawszej niedzieli 
na Wo yniu  O pomocy z Kalifornii dla Rodaków  Prof. 
Nicieja o Chodorowie  O wycieczce studentów w Karpaty 

 S. Wasylewski o Bursztynie i Rittnerze  Sylwetki: Z. Pr -
gowski, Z. Stahl, Rosa Bailly  Rozmowa z Roman  ukow(7
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3 Cios w plecy 1939 r.  Wspomnienia o Wo yniu  F. Budzisz 
o Najkrwawszej Niedzieli  O prof. Ma eckim  O Ksawe-
rym Pruszy skim  Rozmowa z ks. Kowalowem  Wiersze 
M. Olbromskiego  Parandowscy  Sylwetki  Huculscy 
snycerze  Drukarze lwowscy  Ksi ki  Czasopisma
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Pomnik Profesorów stan  na Wulce  Odesz a W ada Majewska 
 Powtórny pogrzeb Abpa Teodorowicza  A. Garlicka o kulturze 

i sztuce w dawnym Lwowie  Prof. empicki o prof. Twardowskim 
 Prof. W grzynowicz o roli lwowskiej weterynarii  Lwowskie pa-

mi tki po J. Pi sudskim w Sulejówku  Wiersze Stanis awa Gottfrieda(6
7)

  2
01

1

43

1 2

3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

Ks. Józef Pyrek: Przemy lenia  Pami tamy o Katyniu 
 Wspomnienia o ludziach, wydarzeniach, miejscach 

i czasach  O tamtym Lwowie  Rozmowa z Barbar  Wa-
chowicz  S ownik geograficzno-historyczny  O ksi -
kach, czasopismach  Podzi kowanie Ofiarodawcom (6
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G osy o haniebnej depolonizacji  S. Palka rozmawia z godnym 
Ksi dzem  J. Jania o Kamie cu Podolskim  O lwowskim 
Ratuszu  Wrzesie  1939  J. Kap on wspomina Karpackie 
Towarzystwo Narciarzy  O Ormianach i ich kulturze  Wspo-
mnienia z domu, z m odo ci, ze szko y, z II wojny  Sylwetki(5
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Aby ka dy wiedzia , co to Lwów  Rozmowa z kadetami o ka-
detach  Turystyka w Karpatach Wschodnich  Bu awy Rydza 

mig ego  Wiersze Stanis awy Nowosad  Natalia Otko opo-
wiada  Ulice starego Lwowa  Rozmowy – imprezy – se-
sje  Wydarzenia  Sylwetki  Ksi ki, czasopisma  Listy(5
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O Hemarze w angielskich latach  Wnuczka o swojej babci i Sybirze 
 T. Krzy ewski opowiada o sowieckim Lwowie  J. Wasylkowski 

w Krakowie 1945 r.  Prof. Nicieja o Storo ce i rodzinie Wolskich 
 Wiersze Maryli Wolskiej  Makuszy ski opowiada o koncer-

cie Paderewskiego  O ostatnim proboszczu zaleszczyckim  
T. Kotli ski przedstawia posta  galicyjskiego m a stanu  Ksi ki(7
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macie deportacji  Przemy lenia profesorów R.  Legutki 
i B. Hadaczka  Wspomnienia prof. R. W grzynowicza i ks. 
J. Pyrka  yczaków krok po kroku  Sylwetki  Ksi ki
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350 lat od powstania Uniwersytetu we Lwowie  O lwowskiej 
„Pogoni”  Pawilony Targów Wschodnich  Wspomnienia 
A. wistunia i R. Link-Machowskiej  Rozmowa z P. W odkiem 

 A. Trojanowski o lwowskim niebie  O Siostrach Mi osierdzia 
 Krynica broni „Lwigrodu”  Wiersze, proza  S ownik(6
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Apel do Przyjació   O podtrzymywaniu wiadomo ci 
narodowej pod zaborami  Wspomnienia o czasach, 
miejscach i ludziach  Tamten Lwów  Opowiadanie 
J. Parandowskiego  Rozmowa z Ada kiem urawskim 

 Wiersze  Proza  S ownik  Ksi ki  Kultura(6
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S. Dziedzic pisze o licznej Gwie dzie Miasta Lwowa 
 Rozmowa z ks. prof. J. Wo cza skim  O malarzu Sichul-

skim, poecie Zahradniku i geografie Ern cie  Wspomnienia 
z lat dziewcz cych  O turystyce w Karpatach Wschodnich 

 Poezja i proza  O nowym ko ciele w Tarnopolu  Ksi ki(5
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Patronat TMLiKPW oraz C–L nad konkursem dla m odzie y 
 O U anach Jaz owieckich  Prof. Nicieja o Kutach 1939 
 J. Bia ow s wspomina tragiczn  Wigili  1944  Rozmo-

wa z T. ab  o Muzeum AK  Architekci lwowscy dla War-
szawy  Poezja B. Oberty skiej  Proza Erwina Axera  
O K. Bro czyku  Lwowska sesja na UW  Nowe ksi ki(7
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e skim we Lwowie opowiada P. Stefaniak  O historyku 

Schmitcie pisze A. Kobak  Rozmowa z J. Stop  o S ow-
niku Tarnopolszczyzny  Poezja: Z. Herbert, J. Masior
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Bo e Narodzenie niegdy  w naszych stronach  Rozmowa 
z prof. Grodziskim  Rocznica Harcerstwa Polskiego we Lwo-
wie  O lwowskim szpitalu w Krakowie  Poeta krakowski, który 
kocha  Lwów  Jan Parandowski o prof. empickim  S ownik 
polskich miast za Zbruczem  Fundacja Instytut Lwowski(6
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W numerze czwartym jak zwykle o wojnach, walkach, 
deportacjach i przesiedleniach  Czy m odzie  z RP 
powinna  odwiedza  kresy?  Rozmowa z pp. Opa kami  
Wspomnienie z dawnego Jaremcza  Opowiadanie wigi-
lijne M. u awskiego  Krakowski „Sokó ” wierny tradycji(6
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Jak Polacy walczyli i jak gin li w walkach o niepodleg o  
w dawnych wiekach i w wojnach wiatowych  Zagro enia 
nadal aktualne  Polacy na Ziemiach Wschodnich – praca 
i twórczo   Góry, nasze góry  O lwowskiej medycynie  
Poezja i proza  S ownik  Wydarzenia  yczenia i piosenki(6
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