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Relacje z uroczystości jubileuszu 25-lecia  J.  Załęczny 
o Zofii Romanowiczównie  F. Budzisz o banderow-
skim blefie  Kościół w Okopach św. Trójcy otwarty 
 K. Stafińska o Zakarpaciu  Rozmowy z: M. Wojcie-
chowskim, R. Żółtanieckim, A. Chłopeckim  Poezja T. 
Śliwiaka  Proza S. Wasylewskiego  Sylwetki  Książki
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DWIE DEKADY CRACOVIA-LEOPOLIS

Jubileusz 25-lecia Towarzystwa zbiega się z dwudziestu laty naszego kwartal-
nika. Wydaliśmy 80 numerów, ale de facto 84 zeszyty – to już wyjaśnialiśmy, więc 
nie trzeba się powtarzać. Przypomnijmy tylko, że w 1995 roku wyszedł numer 1, 
a teraz, na koniec bieżącego roku, wydajemy niniejszy z numerem 80.

Nasze pismo – popularnonaukowe i informacyjne – powstało dzięki pomocy 
Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu M. Krakowa, Pana 
Stanisława Dziedzica, zarazem jednego z naszych autorów, bardzo zainteresowane-
go historią Lwowa. Chyba nie zawiódł się na nas, bo pismo zyskało duże uznanie 
w całym kraju, oczywiście we Lwowie, nawet w Londynie. Świadczą o tym liczne 
listy od Czytelników, które nie zawsze drukujemy (brak miejsca!), ale starannie 
kolekcjonujemy. Bardzo ujęły nas sympatyczne głosy w trakcie niedawnego jubile-
uszowego spotkania: wystąpienia przybyłych Gości, Dyplomy Uznania ze Lwowa itd.

Rolę naszego pisma traktowaliśmy zawsze jako obowiązek przedstawiania 
Czytelnikom dziejów polskiego Lwowa i całych Ziem Południowo-Wschodnich, 
tamtejszego społeczeństwa, jego życia i twórczości. Nie stronimy przeto od prze-
druków ciekawych tekstów XX-, nawet XIX-wiecznych i starych ilustracji. W sumie 
zamieściliśmy przez lata ogrom wiedzy o naszej Ziemi rodzinnej i chyba żadnemu 
innemu pismu kresowemu w podobnym stopniu to się nie udało.

Zamykając to 20-lecie, jako naczelny redaktor od samego początku aż do tego 
czasu, pragnę złożyć serdeczne podziękowania: najpierw Sponsorom, z dyr. S. 
Dziedzicem na czele, nie zapominając również o udziale śp. Andrzeja Przewoźnika, 
i Autorom tekstów naukowych, literackich, wspomnieniowych. Podziękowanie całej 
Radzie Redakcyjnej i życzliwym nam członkom Zarządu Oddziału Krakowskiego, 
także emerytowanym. I Druhowi Konradowi Firlejowi za gościnę w krakowskiej 
Sokolni. Wdzięczność należy się p. Jarosławowi Fallowi za 20-letnie przygotowy-
wanie w jego firmie kwartalnika do druku i p. Piotrowi Rachwańcowi za opraco-
wywanie graficzne oraz założenie wersji elektronicznej CL. W tym miejscu trzeba 
wspomnieć śp. Bohdana Prądzyńskiego, z którym zaczynaliśmy tworzyć szatę 
kwartalnika. I jeszcze podziękowanie dla wielu, wielu innych osób, które odeszły, 
i dla tych, które nadal wspaniale działają dla „Cracovia-Leopolis”.

Na koniec dziękujemy kochanym Czytelnikom, którym winniśmy wdzięczność 
za dobrą ocenę naszej pracy!

Co będzie dalej? Zobaczymy… 
Andrzej Chlipalski

Życiorysy biskupów – patrz III s. okładki

Niniejszy numer CRACOVIA-LEOPOLIS został wydany przy pomocy finansowej
Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Redakcja składa serdeczne podziękowanie w imieniu Czytelników, Autorów i własnym.



działalności
 Oddziału Krakowskiego 

Towarzystwa 
Miłośników Lwowa 

i Kresów Południowo-
-Wschodnich 1989–2014
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 Uroczystość jubileuszowa krakowskie-
go oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich odbyła się 
– zgodnie z zapowiedziami – 27 września 2014 
roku. Miejsce historycznego wydarzenia: kościół 
i klasztor oo. Bernardynów, położone w waż-
nym punkcie miasta, pod samym Wawelem*.

Na uroczystość zaproszono wiele osób – 
ważne osobistości z Krakowa, z całego kraju 
i oczywiście zza kordonu. Byli to więc przedsta-
wiciele władz i samorządów, Kościoła, uczelni, 
zarządy i członkowie naszego Towarzystwa 
z Krakowa i z innych miast, przyjaciele. Nie 
ma co ukrywać, że nie wszyscy zaproszeni 
przybyli – wstrzymały ich inne obowiązki, wa-
runki zdrowotne i niedobra aura. Pojawiło się 
jednakże sto kilkadziesiąt osób miejscowych 
i zamiejscowych (dla nich wynajęto miejsca ho-
telowe). Ogromną przyjemność sprawiło nam 
przybycie ze Lwowa Pań Emilii Chmielowej 
i Teresy Dutkiewicz, prezeski i wiceprezeski 
Federacji Organizacji Polskich nU. oraz Pani 
prof. Marii Iwanowej ze Szkoły św. Marii Mag-
daleny, a także ponad 30-osobowej grupy Ro-
daków, którzy przyjechali ze Lwowa wraz z ks. 
Prałatem Janem Niklem, zaproszonym do od-
prawienia jubileuszowej Mszy św.

Uroczystość trwała jeden dzień (sobota), 
a rozpoczęła się ową Mszą św. w bernardyń-
skiej świątyni, celebrowaną przez ks. J. Nikla 
oraz księży: o. gwardiana F. Maciołka, J. Woł-
czańskiego, o. D. Orczykowskiego i M. Józefo-
wicza. Piękną homilię wygłosił ks. prof. Józef 
Wołczański (jej tekst za zezwoleniem Autora 
przedstawiamy niżej).

Zaraz po Mszy nastąpił drugi, niezwykły 
punkt jubileuszowego programu. Było nim wy-
konanie Oratorium, wybitnego dzieła dwóch 
autorów: Poemat napisał Mariusz Olbromski, 
znany poeta i człowiek kultury z Przemyśla, 
wspaniałą muzykę symfoniczną skomponował 
natomiast Wincenty z Krakowa. To dzieło zo-
stało wykonane w dwóch przeplatających się 
formach: muzycznej i słownej, bo tak widzieli je 
autorzy, a także wykonawcy. Część muzyczną, 
chóralno-instrumentalną, wykonały Chór Aka-
demicki „Organum” i zespół instrumentalny „Ri-
cercar”, oba prowadzone przez prof. Bogusława 
Grzybka. Solistami byli: Ewa Plechawska (so-
pran), Ilona Szczepańska (alt), Piotr Szewczyk 

Za nami 
ćwierć wieku
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(tenor) i Marcin Wolak (bas.). Część słowną 
prezentował świetny aktor Wojciech Habela. 
Tekst Poematu jednej nocy przedstawiliśmy 
w b r o s z u r z e załączonej do nru jubileuszo-
wego (3/2014) kwartalnika „Cracovia-Leopolis”.

Celem p r a p r e m i e r y  Oratorium związa-
nego ze Lwowem było zarówno wzbogacenie 
programu jubileuszu Oddziału Krakowskiego 
TMLiKPW, ale i wspomnienie pielgrzymki Jana 
Pawła II do Lwowa w 2001 roku oraz uczcze-
nie tegorocznej Jego kanonizacji.

*  *  *
Po zakończenu Oratorium Goście przeszli 

do refektarza na właściwe spotkanie jubile-
uszowe. Część oficjalną otworzył prezes Adam 
Gyurkovich, który w krótkim sprawozdaniu omó-
wił działalność Oddziału w ciągu ubiegłych lat. 
Podkreślił przede wszystkim prace renowacyjne 
na cmentarzu Łyczakowskim oraz wydawnic-
twa: „Ulica na Bajkach” (red. J. Kowalczuk) 
i kwartalnik „Cracovia-Leopolis” i przygotowa-
ne przez nie książki, których w ciągu tych lat 
uzbierało się 13. 

Przedstawiono następnie listę osób ude-
korowanych Odznaką 25-lecia, a także odzna-
czonych Medalem 25-lecia (dyr. S. Dziedzica, 
dyr. M. Graniczkę, Prezesa K. Firleja i dyr. J.M. 
Palucha). Odczytano listy gratulacyjne, których 
część pokazujemy obok. Wystąpiły również Pa-
nie Prezeski ze Lwowa, przekazując gratulacje 
i wręczając obraz, książki i dyplomy uznania.

Salę ozdobiła wystawa kilkudziesięciu 
plansz ilustrujących różne aspekty działalności 
Towarzystwa w Krakowie. Spotkanie zakończył 
poczęstunek, przygotowany przez Klasztor.

Kolejnym punktem programu była część 
artystyczna, którą poprowadził W. Habela, 
a udział wzięli krakowscy i bytomscy artyści, 
w tym Jaga Wrońska, Kazimierz Madej oraz 
Tyligentne Batiary, czyli Adaśku Żurawski i Ję-
druś Jaworski, a także Jerzy Bożyk.

Po części artystycznej odbyło się krót-
kie spotkanie robocze Zarządu Głównego 
TMLiKPW z prezesem A. Kaminskim i wice-
prezesem Danutą Śliwińską na czele, po nim 
członkowie ZG i krakowskiego ZO oraz zapro-
szeni goście przeszli zaś do Klubu pod Gruszką 
przy ul. Szczepańskiej, gdzie podczas uroczy-
stej kolacji miało miejsce nieformalne spotkanie 
towarzyskie (z tańcami!). Spotkanie ubogaciły 
występy Tyligentnych Batiarów i Wojtka Habeli 
oraz wspomnienia z lat ubiegłych. 

Czekamy na następne 25-lecie!
Andrzej Chlipalski, Anna Madej

Kościół oo. Bernardynów w Krakowie
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P
rzywykliśmy do stałości wydarzeń, 
czasów i historii. Przywykliśmy, że 
budzimy się co rano i jest świt, potem 
południe, wieczór i dzień następny. 

Przywykliśmy do osób, które kochamy i po-
dziwiamy, bo są i trwają, przywykliśmy do 
uczuć, które do nich żywimy i do naszych 
sympatii albo antypatii, które mamy wobec 
otoczenia. A tymczasem mędrzec Kohelet 
w dzisiejszym czytaniu biblijnym pokazuje 
nam, że nie ma nic trwałego pod słońcem. 
Wszystko ma swój czas, pisze mędrzec, jest 
wyznaczona godzina na wszystkie sprawy 
podniebne. Pisze on o kołowrocie czasu, 
który przynosi miłość, nienawiść, zwątpie-
nie, radość, nadzieję, smutek, rezygnację, 
zjawiska budowania, destrukcji, szukania 
tego co dobre, miłe i szukania tego co złe, 
nienawistne. Finał owych rozważań jest 
dość pesymistyczny, Kohelet rekapituluje 
swoje rozważania słowami: „Cóż przyjdzie 
pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? 
Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył 
ludzi, by się nią tr udzili. […] I przyjrzałem 
się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje 
ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym zada-
łem. A oto: wszystko to marność i pogoń 
za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod 
słońcem”.

To pesymistyczny opis naszych losów, 
naszego życia, to dość negatywne podejście 
do tego, co nam daje życie, Bóg, i wreszcie 
czego sobie życzymy. Ale oto staje przed 
nami Chrystus. W Ewangelii św. Łukasza 
pyta dzisiaj każdego z nas: „Za kogo wy 
mnie uważacie?” Tutaj zadaje kłam owemu 
zwątpieniu i pesymistycznej wizji ludzkich 
losów nakreślonych przez Koheleta. Chry-
stus jest życiem i zmartwychwstaniem, On 
jest Osobą, która kocha każdego z nas. 
On szuka i zna imię każdego z nas. On 
oczekuje deklaracji wiary: Za kogo ty Mnie 
uważasz? Za kogo ty Mnie chcesz mieć? 
Kim jestem Ja dla ciebie? To bardzo intym-
ne, osobiste pytanie, które wymaga od nas 
głębokiej refleksji. Łatwo nam o deklaracje 
zbiorowe: udział w pielgrzymkach, mani-

festacjach, nabożeństwach, Mszach św., 
ale w zaciszu serca zostajemy sami ze 
sobą. Ze smutkiem, nostalgią, rezygnacją, 
niekiedy z nadzieją, innym razem z pesy-
mizmem i niepewnością. I wówczas jest 
czas na refleksję: za kogo ja Boga, Chry-
stusa uważam, kim jest On dla mnie, jak 
On w moich losach się mieści, na ile On 
kieruje moim życiem, czy chętnie poddaję 
się Jego miłości, Jego obecności?

Dzisiaj w kontekście tych pytań, refleksji 
metafizycznych, rozważań mędrca Koheleta 
i pytania jakże bardzo osobistego Chrystusa, 
zastanawiamy się nad wydarzeniami histo-
rii i losów ludzi, losów narodów, zbiorowisk, 
pojedynczego człowieka. Bo historię tworzą 
ludzie, nie jakieś anonimowe tłumy. Pojedyn-
czy człowiek jest ważny we wszystkim, co 
go otacza, w kołowrocie czasu, przemijania 
i znikomości. Chcemy dziś spojrzeć przez 
moment z refleksją historyczną na czasy 
całkiem nieodległe, czasy powojenne, które 
zaowocowały masowym exodusem ludno-
ści, polskich obywateli z Kresów Wschod-
nich Rzeczpospolitej, a potem adaptacją do 
życia w nowych warunkach, zgoła innych, 
nieprzewidywalnie trudnych, a jednak za-
danych im przez historię, przez tak zwany 
los, a de facto przez Boga. 

Oto 10 lutego 1945 roku zakończyła 
się konferencja w Jałcie. Niosła ona spo-
ro nadziei, że Kresy Wschodnie pozostaną 
przy Rzeczypospolitej, niosła nadzieję, że 
państwo polskie zostanie w swoim trzonie, 
w swoich zarysach, granicach uratowane. 
Ale rezultaty tej konferencji oznaczały całko-
wite fiasko polskich marzeń i nadziei. Spra-
wa została przegrana definitywnie. Kresy 
Wschodnie miały przypaść jako nagroda 
Stalinowi za jego zwycięski wkład w II woj-
nę światową. Podjęto zatem zadanie i plan 
wyznaczenia nowych granic i przesiedleń 
ludności. Owa akcja, zwana enigmatycznie 
repatriacją, oznaczała de facto ekspatriację. 
Nasza rodaczka ze Lwowa, Aurelia Miku-
lińska-Korczyńska, pisała o tym zjawisku 
w poetycki sposób: 

Oto staje przed nami ChrystusHomilia wygłoszona 27 września 2014 r. przez ks. prof. Józefa Wołczańskiego w kościele oo. Bernardynów w Krakowie
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Repatrianci
Wiele lat minęło 
gdy
z deszczem
w miejsce węgla
w wagonach bez dachu 
na zachód
nas wieziono. 
Ścieśniono
w jednym pudle.
Trudne 
ciężkie 
biedne
były to chwile 
gdy
tak na zawsze 
tak bez powrotu
bez nadziei
w te dni deszczowe
w historii zawiei 
w nieznane
na zachód
z Polski do Polski 
nas wieziono
Repatrianci! 
Polacy
których w Polaków wcielono.
To
nie emigranci
z własnej woli.

To najlepsza rekapitulacja owego zja-
wiska. Przesiedlenie przymusowe było wy-
obcowaniem, wynarodowieniem, pozba-
wieniem korzeni, podcięciem tożsamości 
setek tysięcy polskich obywateli z Kresów 
Wschodnich. Wieziono ich na zachód w wa-
runkach, jak opisywała poetka, opłakanych, 
a ich sercami targała trwoga i niepewność. 

Ale zanim do tego doszło, Polacy prze-
ciwstawiali się we Lwowie owemu trendo-
wi ucieczki, wywozów. Przepadły jednak 
nadzieje wtedy, kiedy Stany Zjednoczone 
i Wielka Brytania przed rokiem 1945 uzna-
ły Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. 
Wówczas polscy komuniści wysłali z misją 
mediacyjną do Lwowa profesora Uniwersyte-
tu Jana Kazimierza Stanisława Grabskiego. 
Odbył on od lata do jesieni 1945 roku trzy 
podróże, które miały nakłonić Polaków do 
opuszczenia Lwowa i Kresów. Jego namowy 
były dość racjonalne: sprawa jest przesą-
dzona, trzeba ratować to, co się da, ratować 

ludzi, ratować instytucje, zabytki kultury. Na 
zachodzie otwiera się nowa misja do wyko-
nania. Będą tam ziemie porzucone przez 
Niemców, dziewicze, odzyskane – w so-
wieckiej nomenklaturze – a więc gotowe 
do zasiedlenia, do misji cywilizacyjnej. Te 
trzy wizyty Grabskiego we Lwowie wywołały 
popłoch wśród ludności polskiej. Bo to ich 
wierne trwanie i opór nagle zostają zbojko-
towany, storpedowane przez polityka, przez 
znanego profesora i wielki autorytet. Trzecia 
misja, jesienna już, okazała się decydująca. 
Grabski nie zostawiał złudzeń: kresowa zie-
mia jest na nieokreślony bliżej czas straco-
na, choć być może w przyszłości kołowro-
tem historii powróci do Rzeczypospolitej. 
W maju i czerwcu 1945 r. ewakuowały się 
pierwsze grupy uczonych z Politechniki oraz 
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Wywożono 
najcenniejsze rzeczy. Sowieci nie pozwalali 
jednak zabrać ze sobą księgozbiorów, dzieł 
sztuki, różnego rodzaju precjozów, ale i tak 
udało się sporo dóbr zabezpieczyć. Profesor 
Edmund Bulanda wywiózł uniwersyteckie 
insygnia rektorów i dziekanów fakultetów 
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Przywiózł 
je do Krakowa i w latach pięćdziesiątych 
przed swoją śmiercią zapisał je jako stały 
depozyt dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
To wyjątkowe precjoza, symbol nauki i kul-
tury, którą krzewiła na Kresach przez kilka 
wieków lwowska Alma Mater. 

Główną ostoją jednak owego biernego 
oporu ludności był Kościół rzymskokatolicki. 
Kiedy pod presją sowiecką całe instytucje 
ewakuowały się, kiedy ludzie w popłochu li-
kwidowali mieszkania, sprzedawali pospiesz-
nie mienie własne, Kościół trwał i w miarę 
normalnie funkcjonował. Arcybiskup metro-
polita lwowski Eugeniusz Baziak wzywany 
był kilkakrotnie na rozmowy w NKWD, gdzie 
przekonywano go o konieczności wyjazdu. 
Była to presja psychiczna, obliczona na zła-
manie człowieka, który poddany szykanom 
wreszcie im uległ. Kiedy sytuacja okazała się 
w mieście beznadziejna, a władze sowiec-
kie groziły polskim mieszkańcom deporta-
cją do Kazachstanu i Donbasu, metropolita 
zdecydował się zlikwidować struktury oraz 
instytucje Kościoła rzymskokatolickiego archi-
diecezji lwowskiej. Wiosną 1946 r. wyjechał 
w granice powojennej Polski. Jeszcze przed 
jego kapitulacją, ale i po niej, Lwów i Kresy 
opuszczały zakony, parafie i ludność ze swo-
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im mieniem. Polska Komisja Ewakuacyjna od 
maja 1945 r. do czerwca 1946 r. wydawa-
ła karty ewakuacyjne. Masowa „wędrówka 
ludów” z Kresów Południowo-Wschodnich 
ale również z Północno-Wschodnich szła 
w trzech kierunkach: południowym – na Kra-
ków, Bytom, Gliwice, Opole, Wrocław, Kłodz-
ko; środkowym – przez centrum kraju w kie-
runku Szczecina i północnym – na Pomorze 
i Mazury. Po 15 czerwca 1946 r. owa komisja 
zaprzestała wydawania kart ewakuacyjnych. 

W maju i czerwcu tegoż roku sowiecki 
terror i nacisk stały się nie do zniesienia. 
Zamykano masowo kościoły i klasztory. Wy-
siedlano zakonników i zakonnice. Na ogro-
dzeniach i drzwiach pustych kościołów po-
jawiały się naręcza kwiatów symbolizujące 
trwanie i pamięć o tym, co było wcześniej. 
Polacy nadal stosowali bierny opór, podsy-
cając go opowiadaniem o zjawiskach para-
normalnych: rzekomych podobiznach Matki 
Bożej na szybie tramwajowej, na drzewie, na 
murze; szukając podpory w przepowiedniach 
i znakach. Chwytano się po prostu czego-
kolwiek, aby zaczepić się nadzieją o prawo 
do istnienia i pozostania na ziemi praojców. 
W tej pierwszej masowej akcji wysiedleńczej 
ekspatriowano w latach 1944–1946 z całego 
obszaru Kresów Wschodnich od 1 770 037 
do 1 843 222 osób. Z Małopolski Wschod-
niej zostało ekspatriowanych od 778 000 
do 792 000 osób. We Lwowie zdecydowało 
się jednak zostać spore grono inteligencji. 
Ci ludzie z determinacją chcieli za każdą 
cenę trwać na straży wartości religijno-na-
rodowych, pomników kultury, grobów przod-
ków. A były to osoby doskonale nam znane, 
m.in.: Zofia Albinowska – malarka, Witold 
Aulich – maszynoznawca, profesor Politech-
niki Lwowskiej, Stanisław Kaczor-Batowski 
– znakomity malarz, Marceli Chlamtacz – 
prawnik, profesor Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza, dr Wincenty Czernecki – lekarz, 
filantrop i bezinteresowny opiekun chorych, 
Przemysław Dąbkowski – prawnik, profesor 
Uniwersytetu Jana Kazimierza, Mieczysław 
Gębarowicz – historyk sztuki, profesor Uni-
wersytetu Jana Kazimierza, Juliusz Makare-
wicz – prawnik, profesor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, doktor Henryk Mossing – lekarz, 
asystent prof. Rudolfa Weigla i późniejszy 
profesor medycyny i duchowny katolicki, 
Wilhelm Moser – kolejnictwo, profesor Po-
litechniki Lwowskiej, prof. Franciszek Smol-

ka – papirolog, bibliotekarz, Adam Sołtys 
– profesor Konserwatorium Lwowskiego, 
i in. Taki katalog można by mnożyć w nie-
skończoność. Ci ludzie zostali świadomie, 
nie po to, aby zachować mieszkanie, bo 
byłoby to nader prymitywną motywacją, ale 
po to, aby zachować ducha w Polakach po-
zostałych, aby trwać i strzec tego, co było 
dziedzictwem wieków kultury. 

Wreszcie w latach 1955–1959 dochodzi 
do drugiej fali ekspatriacji. Podpisano wów-
czas umowę pomiędzy polskimi komunista-
mi a władzami sowieckimi o wywiezieniu do 
Polski osób, które przed 17 września 1939 r. 
miały polskie obywatelstwo. W ten sposób 
w granicach PRL-u znalazło się we wspo-
mnianym wyżej okresie 245 501 osób. Tak 
w skrócie przebiegały procesy, które każdy 
z nas tu obecnych zna w jakiejś mierze: albo 
z autopsji, albo z przekazów, albo z literatu-
ry. Ale warto jeszcze wspomnieć o Kościele, 
który nadal trwał na obszarze Małopolski 
Wschodniej przemianowanej na Zachodnią 
USSR mimo likwidacji struktur i zdziesiąt-
kowaniu szeregów wiernych. Oto pomimo 
wyjazdu Kurii Metropolitalnej, Seminarium 
Duchownego, arcybiskupa, kapłanów, za-
konników i zakonnic oraz laikatu, pozostały 
nieliczne parafie, likwidowane również, za-
mykane i poddane sowieckiemu terrorowi. 
W roku 1946 pozostało jeszcze około 22 
duchownych we lwowskiej archidiecezji, 12 
w łuckiej diecezji na Wołyniu i kilkunastu 
w przygranicznym pasie z diecezji przemy-
skiej. Ale i oni zostali zdziesiątkowani. Słyn-
ny późniejszy duszpasterz lwowskiej Bazy-
liki Metropolitalnej, o. Władysław Kiernicki 
OFMConv powędrował do łagrów, kanclerz 
Kurii Metropolitalnej ks. Zygmunt Hałunie-
wicz również podzielił jego losy, wydawca 
lwowskich czasopism religijnych ks. Igna-
cy Chwirut także znalazł się w sowieckich 
więzieniach. Takich osób było bardzo wiele. 
A jednak Kościół przetrwał. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, korzystając z obecności 
aktualnego proboszcza lwowskiej Katedry 
ks. prałata Jana Nikla, o osobie księdza, 
który był zupełnie zjawiskiem niespotyka-
nym: o ks. Karolu Jastrzębskim. Ten przed-
wojenny katecheta, niepozorny, skromny, 
mały posturą, ale wielki duchem, objął z ko-
nieczności na kilka lat funkcję proboszcza 
Katedry. Był zdaniem Sowietów niezwykle 
nieporadny, a więc nieszkodliwy. Patrzono 
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na niego z politowaniem. Litowano się nad 
jego wyglądem, nad jego niezręcznością, 
nad ślamazarnym stylem bycia. Ale to on był 
osobą, która w sobie zamknęła przeszłość 
i teraźniejszość. Kiedy pytano go głosem 
pełnym przerażenia: „Proszę księdza, co 
będzie, wszystko się kończy?”, on odpo-
wiadał niezmiennie: „Zostaje Miłosierdzie 
Boże, Bóg jest nad nami”. Ów kult Chry-
stusa Miłosiernego uwieczniony w znanym 
z wizjonerskich przeżyć obrazie św. Fau-
styny Kowalskiej, wtedy w Katedrze zain-
stalowany, trwający w jakimś podziemnym 
nurcie, bo przecież przez Kościół oficjalnie 
był zakazany i bez mała tępiony, przez ks. 
Jastrzębskiego dyskretnie został podniesio-
ny do rangi bardzo wysokiej. Miłosierdzie 
Boże – Ono nas zbawi, Ono ocali naszą 
tożsamość, naszą duszę, nasze nadzieje. 
Nic dziwnego, że dziś w Bazylice Metropo-
litalnej we Lwowie funkcjonuje Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, proklamowane oficjal-
nie kilkanaście lat temu. 

Te procesy historyczne są dla nas zna-
kiem Opatrzności. Mimo destrukcji, mimo 
osobistych tragedii, mimo rozpaczy, mimo 
śmierci setek tysięcy ludzi, jednak coś zo-
stało. Zostali Polacy na Wschodzie, zostali 
ludzie, katolicy, a także my jesteśmy – tutaj 
ocaleni. To prawda, że każdego z nas do-
tknął jakiś syndrom ekspatrianta, człowieka 
wydziedziczonego, wyalienowanego, pełne-
go pewnie kompleksów, rozterek, czy będzie 
przyjęty przez nowe środowisko, czy zreali-
zuje się jako człowiek, czy znajdzie swoje 
miejsce w życiu. Ale jednak kimś byliśmy, 
jesteśmy, do czegoś doszliśmy. To wszystko 
także dzieło Opatrzności, to wszystko także 
dzieło Boga. 

Warto też w tym kontekście jubileuszu, 
dziękując Bogu za dorobek krakowskiego 
oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich w mi-
nionym 25-leciu, tak bogaty, bo widoczny 
i w sferze edytorskiej, i różnorodnych for-
mach pomocy Polakom na Wschodzie, i tro-
sce o ratowanie oraz zabezpieczanie za-
bytków kultury materialnej (m.in. renowacja 
pomników na Cmentarzu Łyczakowskim), 
warto zapytać się, czy robimy wystarczająco 
dużo na tych polach. Czy nie zmarnowali-
śmy zbyt wielu okazji, czy nie zaprzepaści-
liśmy wielu osób, czy nie zrezygnowaliśmy 
z wielu członków, których osobowości może 

nie akceptowaliśmy? 
Czy nie zrezygnowa-
liśmy z ludzi, którzy 
przerastali nas swo-
im intelektem, swoją 
duchowością, swo-
im poziomem moral-
nym, przesuwając ich 
w „smugę cienia”, bo 
byli niewygodni? Czy 
wystarczająco dużo 
pamiętamy o tym, 
aby szanować czło-
wieka, aby szanować 
godność ludzką, aby 
dbać o te resztki, któ-
re z nas zostały, aby 
dbać o te iskry na-
dziei, które w nas się tlą? Czy naprawdę czy-
nimy co można dla rodaków na Wschodzie, 
czy nie kręcimy się w swoim towarzystwie, 
preferując wyścigi o awanse, posady, funk-
cje kosztem służby idei? A przecież chodzi 
o nieśmiertelną ideę zawartą w zawołaniu: 
„Bóg – honor – Ojczyzna”, chodzi o służ-
bę, chodzi o wielką ideę służby wartościom, 
służby Prawdzie, służbie człowiekowi, służby 
Bogu wreszcie. Czy jest w nas ów idealizm, 
czy jest w nas nuta takiego myślenia z wy-
kluczeniem siebie, z pominięciem swoich 
racji, z pominięciem swoich ambicji, swoich 
nadziei, swojego ego, które czasem roz-
budowane do niebywałych rozmiarów gasi 
w nas zdrowy rozsądek. 

To trudne pytania stawiane nie po to, aby 
drażnić kogokolwiek, ale by z okazji srebrne-
go jubileuszu istnienia krakowskiego oddziału 
Towarzystwa ML i KPW zadumać się nad 
naszą misją, aby od drażliwych pytań nie 
uciekać, ale je postawić i odważnie im się 
przyjrzeć, dotknąć ich. Nie po to, aby jątrzyć, 
antagonizować, ale by leczyć, by dawać 
nadzieję, by unikać na przyszłość pomyłek.

Chcemy dziś Bogu się powierzyć, z całą 
ufnością i z całym oddaniem, bo w Jego ręku 
są nasze losy, bo On sam jest tym, który pro-
wadzi, który nas chce zbawić. Chcemy oddać 
mu nasze słabe siły i niezdarne poczynania 
skażone ludzką słabością, a jednak po de-
jmowane z czystą intencją. Chcemy z deter-
minacją, tak jak Piotr odpowiadać: uważamy 
Cię, Chryste, za Mesjasza Bożego. Pozostań 
z nami, bo ma się ku wieczorowi, być może 
ku wieczorowi naszego życia. Amen
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Modlitwa Wiernych 2014
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby dla współczesnego świata uwikłanego w różne grzechy, 

zwłaszcza grzechy pychy, egoizmu, nieczystości i chciwości, był czytelnym znakiem obecności Chry-
stusa, który nadaje życiu człowieka właściwy sens.

2. Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, naszego arcypasterza Stanisława, metropolitę lwow-
skiego Mieczysława, wszystkich biskupów i kapłanów pracujących na dawnych Kresach pierwszej 
i drugiej Rzeczypospolitej, aby swą kapłańską posługą przyczynili się do wzrostu wiary, nadziei i miłości.

3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby nastały w niej rządy ludzi mądrych, prawych i kompe-
tentnych, którzy odbudują zaufanie pomiędzy władzą a społeczeństwem, przyczynią się do obrony 
suwerenności Polski, zaprowadzą ład moralny, pomnożą zasobność i poczucie bezpieczeństwa jej 
obywateli.

4. Módlmy się o pokój na Ukrainie, aby na tej ziemi ciężko doświadczonej przez banderowski 
nacjonalizm i sowiecki totalitaryzm zapanował wreszcie sprawiedliwy pokój, poszanowanie prawa 
i tolerancja dla ludzi różnych narodów i religii.

5. Módlmy się za wszystkich, którzy w XX wieku walczyli o przynależność Kresów do Rzeczy-
pospolitej – Lwowskie i Grodzieńskie Orlęta, żołnierzy samoobrony wileńskiej i Korpusu Ochrony 
Pogranicza, bohaterów spod Zadwórza, Kodziowic, Szacka i Wytyczna, żołnierzy AK – uczestników 
Akcji „Burza”, aby za swą miłość do Ojczyzny otrzymali nagrodę życia wiecznego.

6. Módlmy się za wszystkich członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich, aby nigdy nie ustawali w pracy na rzecz przywrócenia Kresów polskiej pamięci i ra-
towania pozostawionych tam zabytków naszej historii i kultury.

7. Módlmy się za wszystkie ofiary sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku: zamor-
dowanych żołnierzy, ziemian i osadników wojskowych, deportowanych na nieludzką ziemię, rozstrze-
lanych w Katyniu, zabitych na Kresach w czerwcu 1941 roku, nieludzko maltretowanych i wywożo-
nych do łagrów żołnierzy AK, aby zasługi ich cierpień wyjednały nam Boży pokój i przebaczenie.

8. Módlmy się za nas samych, abyśmy dla naszej Ojczyzny, tak bardzo umiłowanej przez Boga 
i tak często poniewieranej grzechami przez własne dzieci, nigdy nie szczędzili sił, zdrowia, majątku, 
a jak trzeba będzie i życia.

Jezu Cudowny Milatyński – zmiłuj się nad nami

Matko Boża Ostrobramska – módl się za nami

Śliczna Gwiazdo Miasta Lwowa – módl się za nami

Matko Boża Podkamieńska – módl się za nami

Matko Boża Kochawińska – módl się za nami

Matko Boża Mościska – módl się za nami 

Matko Boża Bołszowiecka – módl się za nami 

Święty Józefie Bilczewski – módl się za nami

Święty Zygmuncie Gorazdowski – módl się za nami

Święty Janie z Dukli – módl się za nami 

Święty Kazimierzu – módl się za nami 

Bł. Jakubie Strzemię – módl się za nami

Bł. Marcelino Darowska – módl się za nami

Bł. Marto Wiecka – módl się za nami 

Autorem Modlitwy jest Paweł Należniak
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Niech zabrzmią słowo i muzyka…

O
RA

TO
RI
U
M

To, że Kraków kocha jubileusze – nihil 
novi sub sole! Ale moda poszła w Polskę 
i jak długa i szeroka organizuje benefisy 
i rocznice. I dobrze! Wszak pamięć i trady-
cję należy podtrzymywać! W ostatnim cza-
sie także środowisko Kresowian dotknięte 
zostało falą jubileuszy. Wszak 25 lat temu 
powstawały, jak grzyby po deszczu, oddzia-
ły Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich wszędzie tam, 
gdzie Lwowian, Tarnopolan, Stanisławowian, 
Drohobyczan czy Złoczowian rzuciła ekspa-
triacja w 1945 roku.

25 lat! To piękna liczba! Duma rozpiera, 
gdy spoglądając wstecz, dostrzegamy, jak 
wiele te środowiska zrobiły dla upamiętnie-
nia dziedzictwa polskiego na Kresach. Łza 
w oku się kręci, gdy wspomina się pierwsze 
wyprawy na Kresy po 1989 roku. Wszyscy 
mieli wtedy o 25 lat mniej… Smutek ogarnia, 
gdy pomyśleć, ilu Kresowian przez ten czas 
odeszło. Spoglądam po siedzących w refek-
tarzu klasztoru oo. Bernardynów w Krako-
wie… Dominuje dostojność wiekowa… Brak 
młodzieży, choćby tej czterdziestoletniej. 
Jaka będzie przyszłość TMLiKPW?

Krakowski jubileusz rozpoczął się mszą 
świętą w krakowskim kościele oo. Bernardy-
nów konsekrowaną przez dostojnych księży: 
o. Fidelisa Maciołka – gwardiana wspólnoty 
bernardynów, ks. prałata Jana Nikla – pro-
boszcza katedry lwowskiej pw. Najświętszej 
Maryi Panny, ks. prof. Józefa Wołczańskie-
go z Uniwersytetu Jana Pawła II – żyjącego 
i pracującego między Lwowem a Krakowem. 
Poruszająca była homilia wygłoszona przez 
ks. prof. Wołczańskiego mówiącego o roli 
Kościoła rzymskokatolickiego na Kresach, 
o ludziach trwających tam przez lata ko-
munizmu w wierze i polskości. Ale i o tych, 
którzy wyrzuceni, przybyli do powojennej 
Polski. Także do Krakowa. Dramatycznie 
zabrzmiały słowa apelujące o jedność wśród 
Kresowian. Te słowa padły nie bez kozery, 
wszak tajemnicą poliszynela jest, iż nawet 
w tym patriotycznym, na wskroś polskim – 
coraz węższym – środowisku, ludzie nie 
dogadują się między sobą. A szkoda!...

Po mszy świętej odbyło się prawykona-
nie oratorium Polskie Kresy, które przygoto-

wane zostało specjalnie na tę uroczystość. 
Do poezji Mariusza Olbromskiego zebranej 
w tomie Dwa skrzydła nadziei muzykę napi-
sał Wincenty z Krakowa. Wiersze natomiast 
powstały w hołdzie św. Janowi Pawłowi II 
w roku kanonizacji, za dar nawiedzenia Ar-
chidiecezji Lwowskiej. Papież Archidiecezję 
Lwowską odwiedził dwa razy. Po raz pierw-
szy było to w Lubaczowie w 1991 r., a ko-
lejny raz we Lwowie 2001 r. Duszpasterzem 
Archidiecezji Lwowskiej był wówczas – wiel-
ki przyjaciel Jana Pawła II – ks. kardynał 
Marian Jaworski. Pierwsza wizyta otwarła 
drzwi do powrotu arcybiskupa do Lwowa, 
druga położyła pieczęć utrwalającą dzieło 
kapłanów na Kresach i dalszych terenach 
objętych nowo tworzonymi archidiecezjami 
i diecezjami w całym państwie ukraińskim.

Utwór przygotowany i wykonany został 
przez wielce zasłużony dla Kresów Akade-
micki Chór Organum i zespół instrumentalny 
Ricercar pod dyrekcją Bogusława Grzybka. 
Partie solowe wykonali Ewa Plechowska (so-
pran), Ilona Szczepańska (alt), Piotr Szew-
czyk (tenor) i Marcin Wolak (bas). Poezja 
Mariusza Olbromskiego recytowana była 
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przez aktora o lwowskich korzeniach 
– Wojciecha Habelę. Trwający ponad 
godzinę koncert przykuł słuchaczy 
do ławek. Szukali w muzyce, dosłu-
chiwali się w słowie swojskich uchu 
kresowych elementów. A tych nie 
brakowało! Zanim bowiem usłysze-
liśmy zniewalającą muzykę Wincen-
tego z Krakowa, zabrzmiał popular-
ny hymn ku czci lwowskiej Madonny 
Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa tyle 
razy wykonywany przez chór i zespół 
prof. Grzybka! Gdy zapadła na chwilę 
cisza, wnętrze kościoła wypełnił głos 
Wojciecha Habeli, nadający poezji 
M. Olbromskiego wyraźnej dostojno-
ści, podkreślający wyraziście powagę 
i znaczenie słów poety. Aktor prezen-
tował w części pierwszej fragmen-
ty Rozważań lubaczowskich, które 
powstały na kanwie wizyty Papieża 
w Lubaczowie w 1991 r. W części dru-
giej usłyszeliśmy fragmenty Poematu 
jednej nocy będącego pokłosiem wi-
zyty Papieża we Lwowie w roku 2001 
Poemat jednej nocy, który ukazał się 
w 2004 r. w wersji książkowej nakła-
dem Regionalnego Ośrodka Kultury 
Edukacji i Nauki w Przemyślu, prze-
kazany został Ojcu Świętemu, za co 
autor otrzymał serdeczne podzięko-
wania i papieskie błogosławieństwo. 
Brzmiąca później w bernardyńskim 
kościele muzyka Wincentego z Kra-
kowa oraz solowe i chóralne partie 
były w tym przypadku ważnym do-
pełnieniem poezji recytowanej przez 
Habelę dźwięczącej jeszcze w za-
kamarkach świątyni. To ważne, że 
współczesny muzyk potrafił ułożyć 
dźwięki na modłę mistrzów baroku. 
Dodaje to utworom łagodności, do-
strzegany jest porządek, brzmi po-
czątek i zakończenie każdej części. 
I z jednej strony wiele zawdzięczamy 
pięknej recytacji poezji Olbromskie-
go, bo docierało do nas słowo w peł-
ni zrozumiałe, to z drugiej strony te 
recytatorskie przerwy mogły nieco 
przeszkadzać w muzycznej logice 
utworu. Pojawiająca się i znikająca 
muzyka nie zabrzmiała w całości. 
Można było odnieść wrażenie, że 
wciąż zaczynamy oratorium, a ono 
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płynęło zgodnie z logiką nadaną przez kom-
pozytora i dyrygenta. Mam nadzieję, że ko-
lejne wykonania pozwolą obcować z poezją 
Olbromskiego tylko za pośrednictwem jakże 
interesującej muzyki i oratoryjnego śpiewu 
z wyrazistymi partiami solistów.

Warto nadmienić, iż kilka dni po koncer-
cie zarówno Rozważania lubaczowskie, jak 
i Poemat jednej nocy ukazały się nakładem 
warszawskiej Oficyny Wydawniczej Adam 
w książce zatytułowanej Dwa skrzydła nadziei 
– poetyckie votum wdzięczności Ojcu Święte-
mu Janowi Pawłowi II za nawiedzenie Archi-
diecezji Lwowskiej Lubaczów – Lwów. W roku 
kanonizacji. W tomie wierszy pomieszczono 
także cykle wierszy: Witraże lwowskie, Witra-
że podolskie i wołyńskie, Witraże Dniestru.

To nie przypadek, że jubileusz krakow-
skiego oddziału TMLiKPW odbył się w świą-
tyni oo. Bernardynów. Tu na Wielkanoc od 
kilku już lat można poczuć klimat lwowskiej 
Wielkanocy, bowiem przy Grobie Pańskim 
prezentowany jest olbrzymi obraz z 1911 r. 
przedstawiający Golgotę pędzla znanego 
lwowskiego artysty malarza Tadeusza Popie-
la. A w zakamarkach klasztoru znalazł przy-
tulisko cudami słynący obraz Matki Boskiej 
Sokalskiej, dla której kaplicę przygotował 
br. Antoni Dębski, który przywiózł cudow-
ny obraz z Sokala w 1945 r. do Krakowa.

Janusz M. Paluch

Od redakcji: ten tekst napisany przez tego samego autora 
pod tym samym tytułem ukazał się z nieco wcześniejszą 
datą w „Kurierze Galicyjskim” nr 20 (z 31 X–13 XI 2014), 
kiedy nasz kwartalnik CL 4/2014 był gotowy do druku, bez 
możliwości wycofania się. Nie zostaliśmy jednak o tej rów-
noległości powiadomieni.



Od prawej: Mariusz Olbromski, 
Wincenty z Krakowa, NN, Bogusław Grzybek

Twórcy oratorium
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Wystawa zdjęć z życia Oddziału



14

3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

1)
  2

01
2 4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

2)
  2

01
2

1

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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. 
Olasi sk   Prof. Nicieja o Karpatach  T. Olsza ski o Atenach Pokucia  
M. Obercowa wspomina okupacj   T. Krzy ewski o lwowskich artystach(6

9)
  2

01
2 2

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

0)
  2

01
2

3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(7
5)

  2
01

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

3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(7
9)

  2
01

4

1 2 3

Ks. prof. Wo cza ski o Katedrze Ormia skiej we Lwo-
wie  Prof. Legutko namawia do za o enia instytutu kre-
sowego  T. Kotli ski kontynuuje o c.k. prokuratorach 

 Rozmowa z prof. Riedlem  . Gazur o upadku wy-
dawnictwa Ossolineum  O przedwojennych krajoznaw-
cach pisz  D. Nespiak i H. Breit  Wiersze lwowskiej 
poetki B. Zajdel  Gaw dy lwowskie K. Schleyena  Ksi ki

4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(7
6)

  2
01

3 W numerze po wi conym jak corocznie walce o Pol-
sk  pisa y K. Jagniewska i M. Zdziarska-Zaleska, pisz  
S. Jedynak i J. Hickiewicz  O najstarszym klasztorze 
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

4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(8
0)

  2
01

4

1 2 3

P. Pencakowski: Tylko we Lwowie  120 lat po Wystawie 
Krajowej 1894  J. Kotli ski o Nadprokuratorii Pa stwowej 

 B. Bana  o Jadwidze Gamskiej- empickiej  E. Zycho-
wicz o prof. Plamitzerze  K. Bulzacki o „Ma ym wiatku” 

 Rozmowa z prof. A. Nikodemowiczem  Wiersze Anny 
Skoczylas  J. Parandowski o lwowskim Corso  Ksi ki

1

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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-
skim Oddziale TMLiKPW  Po 27 latach koniec spotka  u Domi-
nikanów  Odznaczenia dla Ludzi Godnych  Sylwetki  Ksi ki(7

3)
  2

01
3

1

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(7
7)

  2
01

4 Rok Herberta  Homilia ks. Wo cza skiego  P. Pencakow-
ski pisze o Lwowie (1)  A. Kobak o prof. Szajnosze  
S. Bo dok wprowadza w lwowskie rodowisko plastycz-
ne XIX w.  Rozmowa J. Palucha z ks. A. Górowskim 

 B. Wernichowska: Lwów si  bawi  Proza A. Kalmusa  
Ko ció  w. Marii Magdaleny wróci  do swej nazwy  Ksi ki

1 2 3

2

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(7
4)

  2
01

3 Na rocznic  11 lipca ’43 pisz : J. Bia ow s o Lekarzu 
Dusz i Cia   O tragediach na wschodzie E. Siemaszko 
i A. Dwojak  Rozmowa z Aleksandr  Szemioth o dra-
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

2

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(7
8)

  2
01

4

1 2 3

P. Pencakowski: Tylko we Lwowie  120 lat po Wystawie 
Krajowej 1894  J. Kotli ski o Nadprokuratorii Pa stwowej 

 B. Bana  o Jadwidze Gamskiej- empickiej  E. Zycho-
wicz o prof. Plamitzerze  K. Bulzacki o „Ma ym wiatku” 

 Rozmowa z prof. A. Nikodemowiczem  Wiersze Anny 
Skoczylas  J. Parandowski o lwowskim Corso  Ksi ki

3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

8)
  2

01
1

43

1 2

1

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

5)
  2

01
1

1 2

3 4

2

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

6)
  2

01
1

1 2

3 4

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

3)
  2

01
0 4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

4)
  2

01
01

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

1)
  2

01
0

D
n

ie
st

r,
 n

aj
w

i
ks

za
 r

ze
ka

 M
a

o
p

o
ls

ki
 W

sc
h

o
d

n
ie

j, 
je

d
n

a 
z 

n
aj

w
i

ks
zy

ch
 p

o
ls

ki
ch

 r
ze

k.
 W

id
o

k 
z 

o
ko

lic
 Z

al
es

zc
zy

k

2

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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
2)

  2
01

0

3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

9)
  2

00
9

3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

W 65. rocznic  ludobójstwa  O Stachu z Zamarstynowa  
Lwowskie fortyfikacje  O przodkach i swoim yciu opowiada 
prof. Czarnik  L. Sawicki wspomina Klub Kwitn cej Wi ni, 
a prof. W grzynowicz kolonie w Tuchli  Ulic  Ormia sk  
przedstawia T. Olsza ski  S ownik  Ksi ki  Kronika

Pa
tr

z 
III

 s
tr
. 

o
k

ad
ki

54 6

21 3

(5
5)

  2
00

8

3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

Dr Grodziska o rze biarce Janinie Reichert  J. Ciechanow-
ska o „Gazolinie”  H. Kleinrok wspomina Koz ów  Na 50-
-lecie mierci prof. Weigla  Wspomnienia o Marcie Wo niak 
i W adys awie Spittalu  A. Chowaniec rozwa a czy UPA wal-
czy a o niepodleg o   Rozmowa z Bogus awem Ko czem(5

1)
  2

00
7

Co zasz o u w. Marii Magdaleny  L. Kuli ska przy-
pomina  Wspominamy czasy katakumbowe  Dwie 
rozmowy z Przyjació mi  O prof. Bruchnalskim   
Wiosna Ludów widziana z lwowskiej ulicy  Legendy 
z urawna  Co my la  Jerzy Harasymowicz  ycie to-
warzyskie artystycznej braci  Sylwetki  Kronika  Listy3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600
(4

7)
  2

00
6

Rozmowa o otwarciu  Pillerowie we Lwowie i Chowa -
cowie w Stanis awowie  ycie teatralne we Lwowie 
i Krakowie  O prof. Marii Komornickiej  Wspom-
nienia ze szko y Nôtre Dame  Wiersz-piosenka Ma-
riana Hemara i W ady Majewskiej  Legendy Lucjana 
Sie mie skiego  Nasze miasta  S ownik  Wiadomo ci3

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(4
3)

  2
00

5

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

0)
  2

00
94

4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

O Obronie Lwowa w 1918 r.  Okupanci w naszych 
oczach  O profesorze Mozerze  Rozmowa z dr Kuli -
sk  o ludobójstwie  Wiersze M. Wolskiej i J. Masiora 

 T. Krzy ewski przypomnia  literatur  o Lwowie ostat-
nich 80 lat  O malarzu D bickim  Kol dy i yczenia

Pa
tr

z 
III

 s
tr
. 

o
k

ad
ki

4 6

21 3

(5
6)

  2
00

8

5

4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

Wspomnienia A. Senzego z Weterynarii, J. Ciechanowskiej 
z „Gazoliny”, H. Kleinroka z Koz owa – doko czenia  
K. Przyby ko o ks. prof. W. Smerece  H. o nierzowa o wy-
p dzeniu  Rozmowa z dr Mart  Urba sk   Zjazd Tarno-
polan  Wiersze i proza  Ksi ki  Sylwetki  S ownik(5

2)
  2

00
7

Pocz tki skautingu: Skole  Pisemko krakowian w obro-
nie Lwowa  Rozmowa z dr K. Grodzisk   Pani Wi-
nowska obchodzi stulecie  P.M. Sta ski o pomni-
kach Mickiewicza  190 lat szko y Marii Magdaleny  
Dni Lwowa w Poznaniu  Nowe ksi ki  Wydarzenia4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(4
8)

  2
00

6

Wspomnienia z obu wojen wiatowych i z czasów po 
nich  O walce i konspiracji, o cierpieniu i nadziei   
O pierwotnej polsko ci  O lwowskich profesorach 
na krakowskiej Mechanice  O pomnikach Aleksandra 
Fredry  O polskiej szkole w Borys awiu  Sylwetki  

 S ownik  Wydarzenia  Ksi ki  Listy4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(4
4)

  2
00

5

1

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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

7)
  2

00
9

H
o
w

e
rl

a

1

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

Miasto jak brylant – cytujemy cytaty  O grupie literackiej „ a-
giew” po raz drugi  Rozmowa z prof. J. W gierskim  O Grzy-
ma owie i Radziechowie  Wojenne wspomnienia z Wo ynia 

 O pewnej cegle z Nawarii  Jak p ynie Pe tew  O lwow-
skiej Strzelnicy  140-lecie „Soko a”  Sylwetki  S ownik(5

3)
  2

00
8

Pa
tr

z 
III

 s
tr
. 

o
k

ad
ki

54 6

21 3

KWARTALNIK ISSN 1234–8600

O zachowanie j zyka polskiego w ko cio ach  Czego doma-
gaj  si  Polacy  Nowa szko a Orl t Lwowskich  Akademia 
Weterynarii za okupacji  Kurtyny Siemiradzkiego  Zabyt-
ki lwowskiej kultury  Lwowska fotogra  a w krakowskim 
 muzeum  Wspomnienie Pohulanki  Wiersze  Ksi ki1(4

9
) 

 2
0

0
7

O Lwowie przoduj cym  O pierwotnej polsko ci naszej 
 Ziemi  O z otym wieku mieszcza stwa lwowskiego  O na-
szych nowych wi tych  Przyjaciele wspominaj  Andrzeja 
Olszewskiego  O Janinie Fastnacht  Liceum Krzemie-
nieckie powsta o 200 lat temu  Pami tamy Hut  Pieniack  

 Proza  Wiersze  Sylwetki  S ownik  Wydarzenia1

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(4
5)

  2
00

6

O Instytucie Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów 
Wschodnich  O Franciszku Stro skim opowiada P.M. Sta -
ski  O Romanie Aftanazym pisze T. Kukiz  A Trojanowski 
wspomina swoj  lwowsk  edukacj   11 Listopada we Lwowie
i 22 Listopada w Krakowie  Rozmowa  Poezja  Sylwetki1

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(4
1)

  2
00

5

Nowy atak na ko ció  MM we Lwowie  Siedemdziesi -
ciolecie kap a stwa O. Adama  O Tadeuszu Chciuku

 O lwowskiej Weterynarii c.d.  O rodzinach Bisanzów 
i M ci wujewskich  Rozmowa z Adamem Macedo skim 

 Wspomnienia z Podola, spod Gorganów i z Bukowiny 

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

2 (5
0)

  2
00

7

Ojciec Adam genera em WP  luby Jana Kazimierza 
– 350 lat  P. Krasny o Wysokiej Drodze  Rozmowa 
z Profesorem akim  O ko ciele w. El biety  O a-
glowcu „Lwów” i lwowskich szybowcach  ycie towa-
rzyskie artystycznej braci  S ownik: lwowskie pomniki 
i uczelnie akademickie  Sylwetki  Kronika  Listy2

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(4
6)

  2
00

6

Rozmowa z J. Wasylkowskim  Wspomnienia A. z Chwist-
ków Dawidowiczowej, A. Trojanowskiego, T. Olsza skiego  
Prof. Z. ygulski jun. o arch. Marii Lilien  O doktorze Kuba-
sie  O rodzinie Agopsowiczów  P.M. Sta ski o lwowskich 
i krakowskich bibliotekach  Wiersze K. Ko tuna  O klimacie, 
harcerstwie, zabytkach i plastykach  O Encyklopedii Kresów 

5
0

0
. 

ro
cz

n
ic

a
 u

ro
d
zi

n
 M

ik
o
³a

ja
 R

e
ja

2

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(4
2)

  2
00

5

2

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

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
8)

  2
00

9

2

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

Wspominamy Ojca Adama  G osy o Ko ciele za kordonem   
O lwowskich uczelniach  O s. Marcie Wieckiej, ksi dzu Fedoro-
wiczu i pilotce D. Sikorzance  Ojciec M. Kara  opowiada o pracy 
we Lwowie  Opowiadanie o Wa ach Gubernatorskich  Wiersze 
Ireny Sandeckiej  Cytaty  S ownik  Ksi ki  Kronika(5

4)
  2

00
8

Pa
tr

z 
III

 s
tr
. 

o
k

ad
ki

54 6

21 3

Biblioteka  Cracovia-Leopolis

20
05

–2
01

4 W Y D A W N I C T W A



15

653 (3
9)

  2
00

4 O Lwowie i politykach pisze ks. Pyrek  Artystk  i Cz owieka 
wspominaj  bliscy   O Pasa u Mikolascha pisze studentka 

 Huculszczyzn  wspominaj  poeci i prof. Wiech  Sylwetki 
ludzi niezapomnianych  O Jaworowie   Lwowiacy wybrali 
si  do Wilna  Dwug os o ksi ce  Wydarzenia  Listy

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

73
4 (4

0)
  2

00
4 O zapomnianych mogi ach pisze P. Nale niak   Rozmowy 

z Teres  Siedlar-Ko yszko i Krystyn  Angielsk   Wspomi-
naj  A. Wis owski i J. Cieczkiewicz  O Marii Homme i Kry-
stynie Feldman  D. Nespiak przeciw mitomanii  Wiersz 
K. Wierzy skiego  Wydarzenia  Ksi ki  Czasopisma 

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

73

Numer po wi cony Tarnopolowi i Ziemi Tarnopolskiej  Dzieje, 
wielcy Polacy, zabytki architektury i sztuki  Tarnopolszczyzna 
w czasie II wojny  Czasy dzisiejsze  Rozmowa z Nauczy-
cielk   Tarnopolanie pami taj  o Ma ej Ojczy nie  S ownik 
miejscowo ci Ziemi Tarnopolskiej  Wiadomo ci  Kultura1

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

(3
7)

  2
00

4

73
2 Jubileusz w Krakowie   Homilia ks. H. Polaka   J. Sas 

Zubrzycki i . Walczy o pocz tkach Lwowa  Ród Krusen-
sternów   O lwowskiej operze   O domu G. Zapolskiej   
Teksty D. Nespiak i E. Tuzowa-Luba skiego  Rozmowy 

  Wiersze   Proza   S ownik   Wiadomo ci  Listy(3
8)

  2
00

4

KWARTALNIK ISSN 1234-8600

19
95

–2
00

4 W Y D A W N I C T W A

Biblioteka 
 Cracovia-Leopolis

„ul. Na Bajkach” 
– pismo dokumentujące przeszłość 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania 
na Kresach Południowo-Wschodnich



16

Spotkanie jubileuszowe 
część artystyczna

Wojciech Habela zapowiada Gra Jerzy Bożyk

Wśród uczestników, od lewej: pp. Krystyna 
Stafińska, prof. Zofia Dudrówna i Iwona Kęder

Śp
ie

w
a 

Ja
g

a 
W

ro
ń

sk
a

Grają i śpiewają Teligentne Batiary



Pani Emilia i Teresa wręczają obraz Prezesowi 
 A. Gyurkovichowi

Emilia Chmielowa przemawia, 
obok Teresa Dutkiewicz

Barbara Szumska rozdaje wydawnictwa Przemawia Prezes Zarządu Głównego dr A. Kamiński

Po części oficjalnej – zmęczenie... 

... albo przypływ energii
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W obrębie lokacyjnego miasta na uwagę 
zasługują jeszcze trzy wspaniałe budowle. 
Pierwszą jest barokowy kościół Jezuitów, 
wzniesiony w XVII wieku i dekorowany ma-
lowidłami przez Franciszka Ecksteina ok. 
1730 roku. Kolegium jezuickie usytuowane 
przy kościele klasztornym, wsparte przez 
króla Jana Kazimierza, stało się z czasem 
zalążkiem lwowskiego uniwersytetu. 

Drugim budynkiem jest Cerkiew Prze-
mienienia Pańskiego, zbudowana jako ko-
ściół rzymskokatolicki św. Trójcy, a prze-
kształcona na cerkiew w epoce historyzmu.

Wreszcie teatr, zbudowany 1837–1842 
przez Stanisława Skarbka, hrabiego–filan-
tropa, według projektów wiedeńskich archi-
tektów Alojzego Pichla i Jana Salzmanna 
w stylu późnego wiedeńskiego klasycyzmu. 
Pamiętnikarze wspominali, że hrabia siedział 
na fotelu na placu budowy i osobiście do-

glądał postępu prac, a było czego pilnować. 
Teatr wznoszono bowiem za jego własne 
pieniądze, a był on ówcześnie największy 
w Europie (1460 miejsc). Działalność swą 
inaugurował Teatr Skarbka wystawieniem 
„Ślubów Panieńskich” Aleksandra Fredry.

Teraz warto przyjrzeć się budowlom 
lwowskim epoki autonomicznej. Chronolo-
gicznie wyprzedza je potężny gmach Domu 
Weteranów Wojskowych przy ulicy Klepa-
rowskiej, dzieło słynnego wiedeńskiego ar-
chitekta ringowego Teofila Hansena. Powstał 
on jednak przed ostatecznym zadekretowa-
niem autonomii przez Najjaśniejszego Pana, 
Cesarza Franciszka Józefa.

Symbolem tej autonomii był Sejm Kra-
jowy. Jego potężny gmach zbudowany zo-
stał w latach 1877–1881 według projektu 
architekta Juliusza Hochbergera, który na-
wiązywał do modnego wówczas w stolicy 
Cesarstwa stylu późnego renesansu. Fasa-
dę zdobią rzeźby Teodora Rydygiera, Zyg-
munta Trembeckiego i Feliksa Mikulskiego, 
aulę zaś zdobiły malowidła Henryka Roda-
kowskiego (niezachowane). Po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. gmach ten przejął 
lwowski Uniwersytet Jana Kazimierza.

Nie mniej zachwycający jest budynek 
Politechniki Lwowskiej zbudowany przez naj-
wybitniejszego architekta lwowskiego epoki 
historyzmu – Juliana Zachariewicza. De-
korację rzeźbiarską wykonał m.in. Leonard 
Marconi, malowidła w auli zaprojektował Jan 
Matejko, a wykonali jego uczniowie.

Są to interesujące alegorie postępów 
cywilizacji. Tu mieścił się w czasie II wojny 
światowej Wydział Architektury, na którym 
studiowali rodzice autora niniejszego arty-
kułu. Wybitnym dziełem architektury jest też 
neogotycki kościół św. Elżbiety, wzniesiony 
dla upamiętnienia nieszczęsnej cesarzowej 
Sisi, zamordowanej przez anarchistę. Jego 
autorem jest architekt Teodor Talowski. Z cie-
kawych realizacji wspomnieć można Kasy-
no Szlacheckie wzniesione według projektu 
znanej wiedeńskiej firmy Fellner und Helmer.

Znakomity poziom prezentuje też Teatr 
Wielki zbudowany w latach 1895–1900 przez 
Zygmunta Gorgolewskiego. Jego potężną 

Paweł Pencakowski

Tylko we Lwowie... (4)
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bryłę zdobią rzeźby Antoniego Popiela i in-
nych, wnętrza zaś malowidła Stanisława Dę-
bickiego oraz kurtyna Parnas pędzla Henry-
ka Siemiradzkiego. Innym godnym wzmianki 
gmachem jest ogromny pałac Potockich, 
zbudowany w guście francuskim przez Ju-
liana Cybulskiego.

A lwowskie kamienice i gmachy epoki 
modernizmu! Niektóre z nich – jak na przy-
kład gmach Praskiego Banku Kredytowego 
przy ulicy Legionów, zbudowany i ozdobiony 
w 1912 r. przez dwóch Czechów – archi-
tekta Macieja Blecha i rzeźbiarza Emanuela 
Kodeta – należą do najciekawszych budow-
li sprzed I wojny światowej, podobnie jak 
o kilka lat wcześniejszy okazały gmach Izby 
Przemysłowo-Handlowej przy ulicy Akade-
mickiej, zaprojektowany przez Alfreda Za-
chariewicza (syna Juliana), ozdobiony wi-
trażami przez Karola Frycza, a malowidłami 
przez Feliksa Wygrzywalskiego. Również 
dom Leona Appela przy ulicy św. Mikołaja, 
zbudowany przez architekta Witolda Min-
kiewicza (był profesorem rodziców autora 
artykułu), a dekorowany przez rzeźbiarza 
Zygmunta Kurczyńskiego, i gmach Ukraiń-
skiego Instytutu Muzycznego z ciekawymi 
malowidłami ściennymi Modesta Sosenki.

Z budowli powstałych w latach między-
wojennych szczególnie wrył mi się w pa-
mięć gmach Zarządu Miejskich Zakładów 
Elektrycznych, zaprojektowany na kilka lat 
przed wojną przez architekta Karola Ko-
cimskiego, współpracownika mego dziadka 
Stefana, a realizowany przez jego firmę! 
W czasie II wojny światowej rezydowało tu 
NKWD i gestapo.

Jednak ten przegląd zakończyć pragnę 
na Cmentarzu Obrońców Lwowa, zwanym 
Cmentarzem Orląt. Spoczęli na nim – jak 
wiadomo – młodzi uczestnicy walk o mia-
sto w latach 1918 i 1920. Monumentalny 
cmentarz wojskowy został zaprojektowany 
przez jednego z tych, którzy wówczas wal-
czyli o polskość Lwowa, asystenta Wydziału 
Architektury tutejszej sławetnej Politechniki – 
Rudolfa Indrucha. Cmentarz skomponowany 
został w oparciu o zasadę symetrii osiowej 
i przemawia poważnym językiem form dwu-
dziestowiecznego klasycyzmu. Składają się 
nań trzy tarasy z mogiłami, Pomnik Chwały 
w postaci łuku triumfalnego ze skrzydłami 
kolumnady, wyżej katakumby i kaplica, wień-
cząca całość. Stąd rozpościera się widok na 

Pohulankę, a z drugiej strony wzgórza roz-
ciąga się stary Cmentarz Łyczakowski. Obok 
Cmentarza Orląt wzniesiono w ostatnich la-
tach nekropolię poległych w walkach z Po-
lakami żołnierzy ukraińskich. Jej punktem 
centralnym jest wysoka kolumna z rzeźbą 
przedstawiającą Geniusza Wolności. W ten 
oto sposób dawni przeciwnicy leżą złączeni 
przez śmierć i – chciałoby się wierzyć – po-
jednani przez miłość do Lwowa.

Tak przedstawia się skrócona i okrojo-
na panorama lwowskich budowli i założeń 
przestrzennych.

Ale człowieka, który po tym mieście 
chodzi, uderza wspaniałość samej sub-
stancji materialnej tego dawnego Lwowa. 
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 Zachwycają swą prawdziwością jego bruki, 
krawężniki, bramy i sienie, portale i obramie-
nia okienne, drzwi i okna, tynki, kraty i kratki 
ściekowe, szyldy, ogrodzenia, okucia, orna-
menty i kafelki, płaskorzeźby i odboje, gla-
zurowane cegły i dachówki. Niektóre z nich, 
np. pokrywy zaworów wodociągowych, no-
szą do dziś napisy w języku polskim, ale 
jest ich już teraz mało, coraz mniej.

To całe wielkie bogactwo prezentuje 
minioną świetność miasta i – przez swój 
opłakany stan – trudną historię Lwowa kil-
kudziesięciu ostatnich lat. Dla mnie te kamie-
nie, kawałki pordzewiałego żelastwa, te po-
wierzchnie nierzadko odrapane i zakurzone, 
są tego miasta prawdziwym świadectwem, 
są materią, z którą spotykali się fizycznie 
wszyscy dawni mieszkańcy Lwowa, w tym 
i moi bliscy. Większości z nich nie ma już na 
tym świecie, wielu nie widziałem nigdy na 
oczy (bo umarli przed moim urodzeniem), 
ale dziś czuję na sobie ich wzrok. Dla mnie 
zatem do tego jedynego w świecie miasta 
stosują się słowa, jakie o Katedrze Wawel-
skiej napisał przed z górą wiekiem Stanisław 
Wyspiański (w „Wyzwoleniu”): Tu wszystko 

jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, 
a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski 
częścią. Pisząc to, myślę o dawnej Rzeczy-
pospolitej, w której współżyli ludzie mówiący 
różnymi językami, wyznający rozmaite religie 
i należący do odmiennych ras, o tej Polsce, 
którą ostatecznie starła z powierzchni ziemi II 
wojna światowa, a w której wierny jej zawsze 
Lwów odgrywał przez wieki czołową rolę.

Na koniec także i ja chciałbym wstąpić na 
chwilę do tamtego, minionego Lwowa i do tamtego 
niegdysiejszego świata. Najpierw więc przenoszę 
się w wyobraźni na ulicę Wyspiańskiego. Jest 
późna wiosna albo wczesna jesień, w każdym 
razie pogodny i ciepły poranek. Z kamieniczki 
nr 24 wychodzi wysoki szczupły mężczyzna (dla 
mnie – dziadek Jan) i siedmioletnia dziewczynka 
(Wandeczka – moja mama). On jest matematy-
kiem i fi zykiem, wykształconym na dwóch fakulte-
tach Uniwersytetu Jana Kazimierza, człowiekiem 
wrażliwym i delikatnym. Pracuje na razie jako 
nauczyciel w szkole średniej i bywa tytułowany 
profesorem (dopiero po kilku latach zacznie dzia-
łalność na Politechnice Lwowskiej). Jego córeczka 
jest uczennicą pierwszej klasy tzw. ćwiczeniówki 
– czyli szkoły podstawowej, połączonej z gimna-
zjum im. Adama Asnyka. Idą razem najpierw ulicą 
Wyspiańskiego na plac św. Antoniego, przechodzą 
koło kościoła, pod statuą Marii Immakulaty, któ-
ra przygląda im się w smętnej zadumie – dalej 
zaś Łyczakowską, Piekarską, Sakramentek – do 
wspomnianej szkoły.

Kroczą razem do rytmu słów, ponieważ on 
recytuje na głos grecki heksametr: fragmenty 
„Iliady” Homera. Pamięta sporo, i to w wersji 
oryginalnej, bo dobrze się uczył kiedyś w szkole 
średniej. W domu zostaje Wanda – żona Jana 
(matka Wandeczki) z Tadziem, o cztery lata młod-
szym synem. Zobaczą się znów na obiedzie.

W tym samym czasie niski, tęgi i dobroduszny 
mężczyzna imieniem Stefan (mój drugi dziadek) 
wybiera się na budowę, którą prowadzi jego fi rma, 
do architekta Kocimskiego, z którym współpracuje, 
do urzędu lub cechu budowniczych, w którym 
się udziela. W domu przy ulicy Torosiewicza 26 
na Pohulance (którego też już dawno nie ma), 
zostawił żonę Zofi ę i teściów, Kazek zaś – ich syn 
(mój tato), zastanawia się, jakby tu dać drapaka 
ze szkoły, żeby puszczać gołębie, które właśnie 
zaczął hodować, grać w piłkę, iść do kina lub 
zadawać się z batiarami lwowskimi, którzy mają 
wiele fantazji i zawsze coś nowego wykombinują. 
Jest pięknie, wszyscy sobie wzajem życzliwi, 
przyjaźni i zadowoleni, mają też – jak każdy tutaj 
– uśmiech na twarzy, bo przecież rozpościera się 
przed nimi, wręcz otwiera do nich swe ramiona 
ich ukochane miasto Lwów. 

Teatr Wielki, 
poniżej Kurtyna Siemiradzkiego
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Zofia Romanowiczówna była typową 
przedstawicielką polskich kobiet. Wy-
chowana w patriotycznej rodzinie, an-
gażowała się w różne działania na rzecz 
lwowskiego środowiska i nieistniejącej 
ojczyzny. Utworzyła stowarzyszenie Klau-
dynek, aktywnie uczestniczyła w powsta-
niu styczniowym. Swoje przeżycia opisy-
wała we wspomnieniach z lat 1842–1859 
oraz w dzienniku prowadzonym od roku 
1858 do 1930.

Zapiski Romanowiczówny charakte-
ryzuje głęboka egzaltacja. Szczególnie 
w pierwszym okresie młoda dziewczyna 
(ur. w 1842 r.) skupiała swą uwagę na ży-
ciu towarzyskim, opisywała spotkania, długie 
rozmowy z rówieśnikami, pierwsze uczucia. 
Ale nie zabrakło też refleksji na temat wy-
darzeń, które w tamtym czasie absorbo-
wały opinię publiczną Lwowa. Dlatego też 
jej „Dziennik lwowski” staje się źródłem do 
odtworzenia patriotycznej atmosfery miasta 
w II połowie XIX wieku.

Dochodzące z Warszawy wieści o pa-
triotycznych manifestacjach zaktywizowały 
mieszkańców Lwowa. W marcu 1861 roku 
lwowianki wykonywały czarne kokardy do 
konfederatek, jako znak żałoby za poległych 
w Warszawie. (…) Odbyło się nabożeństwo 
żałobne u oo. Karmelitów – mnóstwo było 
ludzi, po większej części czarno lub przy-
najmniej na ciemno poubieranych. Pamięć 
o ofiarach manifestacji żyła w sercach Po-
laków w Galicji, choć – zdaniem Romanowi-
czówny – zbyt mało osób przybyło na oko-
licznościowe nabożeństwo. Dnia 8 kwietnia 
1862 r. pisała z żalem: …dzień tak wielki, 
święty dla nas, a kościół prawie próżny… 
Taki chłodny ten Lwów!”

Jak w wielu innych miastach, obchodzo-
no tam kolejne rocznice ważnych wydarzeń 
historycznych. Co prawda w roku 1860 nie 
było nabożeństwa na pamiątkę wielkiego 
dnia przed laty trzydziestu, bo policja zaka-
zała! Jednak koło godz. 11 zeszło się mnó-
stwo osób do Bernardynów, tego tak nam 

drogiego kościoła, a wśród Mszy zagrzmiał 
z chóru potężny Chorał. Rok później, pod 
datą 29 listopada 1861 roku Romanowiczów-
na zapisała: Odbyło się nabożeństwo na 
uczczenie wielkiej rocznicy, ale niestety, nie 
tyle uroczyście co przeszłego roku. Przykre 
bardzo było rozdwojenie, bo dniem przed-
tem wyszła odezwa wzywająca do zrzucenia 
żałoby i zrobienia tego dnia świątecznym, 
radosnym. Niektóre panie usłuchały i dziwnie 
niemile raziło kilka, albo kilkanaście kapelu-
szy z kwiatami i kokard trójkolorowych, w ca-
łym tłumie czarno ubranych, jakby fałszywy 
ton w smętnej melodii. Wieczorem zbierano 
się po domach w większe gronka dla czy-
tania i opowiadań o 29 listopada przed 31 
laty, a to mi się zdaje bardzo pięknym i god-
nym obchodem takiej uroczystości. W roku 
1861 zorganizowano wieczorek w siedzibie 
Stowarzyszenia Rzemieślników „Gwiazda”. 
Młodzi rzemieślnicy deklamowali, śpiewali, 
a Tadzio** miał przemówienie o 29-tym, 
porywająco piękne. 

Każde odejście uczestnika narodowego 
zrywu 1830 roku powodowało smutek i ża-
łobę. Znów strata narodowa – coraz mniej 
weteranów naszych, tych żywych pamiątek 
walk za Ojczyznę. Umarł przedwczoraj Ta-
deusz Bieliński, major inżynierii i szef sztabu 
(w 30. roku), człowiek nieskazitelnej pamięci. 
Zgasł w jednej chwili – czynny do ostatka 
(…). Oddano mu cześć jak najlepszym ze-
braniem się na pogrzeb, bo tak ogromnego 
orszaku nie pamiętają we Lwowie. 

Informacja o wybuchu powstania stycz-
niowego wstrząsnęła lwowską społeczno-
ścią. Wielu mieszkańców podzielało zapew-
ne obawy autorki dziennika, zadając sobie 
pytanie: Co to będzie, co to będzie?... Albo 
niebo szczęścia, albo piekło rozpaczy, za-
wiedzionych nadziei, niezliczonych ofiar… 
W intencji narodowego zrywu odbyło się 
1 lutego 1863 r. nabożeństwo u Bernardy-
nów. Zdaniem Romanowiczówny: zdawało 
się, że wszyscy czujemy, że niedługo nam 
już tak schodzić się razem i zalegać kościół 

Jolanta Załęczny

PATRIOTYCZNY XIX-WIECZNY LWÓW 
we wspomnieniach Zofii Romanowiczówny*
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pieśnią z tysiąca piersi – toteż w każdym 
oku była łza, na każdej twarzy natchnienie. 
Potem śledzono z uwagą losy kolejnych 
grup powstańczych. Niebawem dotarły in-
formacje o rozproszeniu się oddziału pod 
dowództwem Jana Czarneckiego i był Lwów 
nieszczęśliwy. 

Lwowianki nie cze-
kały z założonymi rę-
kami. Organizowały 
szpitale dla rannych 
powstańców, szyły bie-
liznę, pracowały przy 
produkcji broni, przy-
gotowywały opatrunki, 
były kurierkami, poma-
gały więźniom w orga-
nizowaniu ucieczek. 
Romanowiczówna tak-
że uczestniczyła w tych 
działaniach. W lutym 
1863 r. sprzedawała 
losy na loterii fantowej 
Żardzińskich, na broń. 
31 sierpnia 1863 zano-
towała: Przez tydzień 

byłam w lazarecie, służyłam rannym, pra-
cowałam dla nich, a to takie szczęście. (…) 
Wieczór śpiewali wszyscy lazaretowi na sali 
chórem pieśni patriotyczne, powstańcze… 
A! ogromna jest potęga pieśni narodowej…

Było miasto świadkiem aresztowań i wy-
wózek więźniów. Romanowiczówna z kroni-
karską dokładnością zapisywała w dzienniku 
nazwiska i wysokość wyroków, opatrując 
notatki – pełnym egzaltacji – komenta-
rzem: Okropność! Co oni wyrabiają ci zbó-
je! W dniu 29 października 1864 r. pisała 
z przerażeniem, ale i podziwem: nową ofia-
rę wywieźli na fortecę: Jana Siemieńskiego 
(pseud. Majkowski). Spotkałyśmy biedaka, 
szedł ślicznie, z pokojem i męstwem god-
nym Polaka. Potem – w listopadzie 1863 r. 
– żegnano grupę wywożonych do Ołomuńca 
uczestników powstania: Tadeusza Roma-
nowicza, Izydora Dymidowicza (który także 
bardzo dzielnie się trzymał), Cezarego Emila 
Hallera, Fortunata Stadnickiego, Seweryna 
Drohojowskiego i Jana Czarneckiego. Pol-
ska biedna… ciężkich ofiar wymaga. (…) 
Pozwolili się przynajmniej pożegnać (…), 
mnóstwo było ludzi, zwłaszcza młodzieży. 

Z ulgą przyjmowano informacje o skró-
ceniu kar wymierzonych niektórym powstań-

com. A po latach z otwartym sercem wita-
no powracających z zesłania. W kwietniu 
1868 wrócił z Syberii Stanisław Czerkawski. 
Z Sybiru Bóg go wrócił…, cóż niepodobne 
u Boga?

Potem, co roku w styczniu, obchodzo-
no rocznicę wybuchu powstania. Pod datą 
23 stycznia 1882 roku Romanowiczówna 
zanotowała: Wczoraj była wielka rocznica, 
rocznica ostatniego powstania. W sobotę 
[21 stycznia – JZ] odbyły się nabożeństwa 
żałobne: w Katedrze bardzo ładne, poważ-
ne; śpiewano tylko Boże coś Polskę i roz-
dawano tę pieśń, skróconą i przerobioną.

Lwowianie towarzyszyli w ostatniej dro-
dze postaciom wybitnym. Należał do nich 
niewątpliwie historyk i publicysta Karol Szaj-
nocha, którego pogrzeb w styczniu 1868 
roku był ogromny, oddano mu cześć niezrów-
naną; do ostatniej mogilnej chatki odprowa-
dziło go parę tysięcy ziomków uznających 
zasługę. Tak samo uroczyście żegnano ro-
mantycznego poetę Seweryna Goszczyń-
skiego. Podobno takiej uroczystości Lwów 
jeszcze nie widział. Co żyło, szło oddać mu 
cześć, mówią, że było do 20 000 ludzi (…) 
Kobiety przyszły z wieńcami, którymi cała 
mogiła została okryta...

Patriotycznych doznań dostarczały też 
wizyty w teatrze, wszak był Lwów waż-
nym miejscem na kulturalnej mapie Gali-
cji. Romanowiczówna nie kryła wzrusze-
nia, opisując spektakle grane w lwowskim 
teatrze. 28 listopada 1860 była na ślicznym 
przedstawieniu. Grano „Listopad, czyli bra-
cia Strawińscy”! Ożywienie było ogromne; 
między aktami grali Mazury, Krakowiaki, 
Kołomyjki, Poloneza Ogińskiego i Polone-
za Kościuszki (…). W listopadzie 1866 r. 
w teatrze śpiewano Pożegnanie, wiersz 
śp. Mieczysława Romanowskiego, jeden 
z ostatnich. Był to prawdopodobnie wiersz 
z 1863 r. Ostatnie pożegnanie powstańca, 
muzykę do tekstu Romanowskiego skom-
ponował J. Guniewicz.

Nie można też pominąć patriotycznej 
roli Kościoła. O niektórych okolicznościo-
wych nabożeństwach była już mowa. Warto 
więc wspomnieć jeszcze choćby o stowa-
rzyszeniach religijnych. Romanowiczówna 
w listopadzie 1860 r. wstąpiła do Bractwa 
św. Michała i św. Anny u Bernardynów, pro-
wadzącego patriotyczną działalność. Pod-
czas uroczystości przemawiał ks. Bernard 
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Bolsiewicz, także gorący patriota, a potem 
członkowie bractwa zaśpiewali ukochane 
nasze „Boże coś Polskę”. Ks. Bolsiewicz 
często wygłaszał płomienne kazania, w na-
tchnionych słowach mówił o posłannictwie 
i męczeństwie Polski, o obowiązkach wo-
bec Ojczyzny.

Na patriotycznej mapie Lwowa nie może 
oczywiście zabraknąć organizacji wychowu-
jących kolejne pokolenia zaangażowanych 
i gotowych do poświęceń Polaków. Roma-
nowiczówna wspomina m.in. o uroczystości 
sokolskiej w dniu 15 lipca 1894 roku. Był 
sztandar związkowy, uroczyste przemówie-
nia… Widok „Sokołów” w ich dzielnej i kar-
nej postawie budzi w duszy najpiękniejsze 
a najdroższe nam nadzieje… ach! Bo to 
przyszłe polskie wojsko!

Pisany przez Zofię Romanowiczównę 
dziennik ma charakter osobisty, ale jest też 
interesującym obrazem Lwowa, oddaje wier-
nie doznania jego mieszkanki, dokumentuje 
patriotyzm społeczności miasta w II poło-
wie XIX wieku. Podobnie jak inne zapiski, 
jest wartościowym źródłem do poznania 
życia społecznego, kulturalnego i religijne-
go Lwowa. Tym cenniejszym, że pisanym 
na gorąco, pod wpływem emocji, szczerze 
i od serca.

* Z. Romanowiczówna, Dziennik lwowski 1842–
–1930, t. I i II, z autografu wydał, komentarza-
mi, biogramami i wstępem opatrzył Zbigniew 
Sudolski. Warszawa 2005.

** Tadeusz Romanowicz, brat autorki wspomnień.

ZOFIA ROMANOWICZÓWNA (1842 Lwów – 1935 
Lwów), nauczycielka, działaczka społeczna. Współ-
twórczyni patriotycznego stowarzyszenia Klaudy-
nek, autorka kilku utworów wspomnieniowych.

JOLANTA ZAŁĘCZNY, doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie historii najnowszej, długoletnia 
nauczycielka, obecnie pracownica Muzeum Nie-
podległości w Warszawie. Absolwentka historii na 
Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu i filologii 
polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat 
na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej. Członek 
Rady Wydawniczej „Rocznika Legionowskiego” 
oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Nie-
podległość i Pamięć”. Autorka dwóch publikacji 
oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce histo-
rycznej i regionalnej.

Dwa pokolenia walczyły o polskość 
Lwowa w XX wieku. W 1918 r. zdobywa-
ło miasto pokolenie urodzone w niewoli. 
Konflikt zakończył się odzyskaniem nie-
podległości…

Pamięć o obrońcach poległych utrwa-
lona została w pięknej nekropolii „Orląt 
Lwowskich” zaprojektowanej przez jedne-
go z obrońców Lwowa inż. Rudolfa Indru-
cha, wpisanej do Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO, zdewastowanej przez za-
borcę po II wojnie światowej, odbudowanej 
z gruzów dzięki ofiarności Rodaków.

75 lat mija, od kiedy pokolenie urodzone 
już w wolnej Ojczyźnie broniło jej zagrożonej 
wolności na szańcach ukochanego miasta 
we wrześniu 1939 roku. W walkach uczest-
niczyli harcerze sformowani w Ochotniczej 
Kompanii Harcerskiej. Z głębokim szacun-
kiem wspominam mojego dowódcę plutonu 
podchorążego Władysława Jagiełłę, który na 
szosie Janowskiej w celu wykonania zadania 
oddzielił się od plutonu pod ogniem krzyżo-
wym karabinów maszynowych i z małą grupą 
przedostał się na tyły nieprzyjaciela. Z opa-
nowaniem dowodził plutonem w czasie roz-
ładowywania pociągu z amunicją na dworcu 
Podzamcze, w czasie nękających ataków 
lotniczych, niepozostawiających szans w wy-
padku celnego trafienia bombami.

Ten bohater spod Monte Cassino, od-
znaczony krzyżem Virtuti Militari, walcząc 
dzielnie, nie wycofał się ranny z pola walki. 
Komplikacje po kontuzjach nieopatrzonych 
w odpowiednim czasie doprowadziły do 
śmierci. Po klęsce wrześniowej wielu obroń-
ców Lwowa walczyło w formacjach polskich 
nadal o wolność narodów na wszystkich 
frontach. Świadczą o tym mogiły rozsiane 
po całym świecie.

Po odzyskaniu niepodległości w 1990 
roku z inicjatywy druhów: Sławomira Wil-
ka, Gustawa Burtana, Zygmunta Jaworskie-
go i Józefa Dźwigalskiego zorganizowa-
ny został w Częstochowie Krąg Harcerski 
b. Ochotniczej Kompanii Harcerskiej Obrony 

Remigiusz Węgrzynowicz

... Od lat najmłodszych 
do późnej siwizny...
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Lwowa – 1939. Pierwsze spotkanie b. żoł-
nierzy OKHOL przybyłych z całego kraju 
i z zagranicy z udziałem rodziny najbliższej 
d-cy kompanii hm. por. Zbigniewa Czekań-
skiego (zamordowanego w czasie pierwszej 
okupacji sowieckiej przez NKWD) odbyło się 
w Częstochowie 20 maja 1990. W spotkaniu 
uczestniczyli również druhowie – przedsta-
wiciele Komendy Chorągwi Częstochowskiej 
ZHP. Po nabożeństwie w Bazylice Jasnogór-
skiej w intencji poległych i żyjących byłych 
żołnierzy Kompanii Harcerskiej odbyło się 
uroczyste spotkanie w Sali Senatu Politech-
niki Częstochowskiej. Miałem zaszczyt prze-
wodniczyć w niezapomnianym spotkaniu, 
które pozwoliło wrócić pamięcią do odległej, 
ale bliskiej sercu przeszłości...

Wiele emocji wywołały pożółkłe kart-
ki ocalone z notatek dha Tereszkiewicza, 
w których każdy z nas poszukiwał swojego 
nazwiska z adnotacją o uczestnictwie w ak-
cjach. Kombatantów na całym świecie łączy 
wspólne „braterstwo broni”. Każda formacja 
zachowuje wspomnienia zdarzeń własnych 
– niepowtarzalnych.

Specyfiką naszej kompanii był „duch har-
cerskiej idei”, introdukowany do jednostki mi-
litarnej, wzbogacany tradycją walk naszych 
Ojców (1918) o wolność miasta S e m p e r 
F i d e l i s. Idea „pomocy bliźnim” (zgodnie 
z prawem harcerskim) była niezgodna z ideą 
zabijania. Niestety była to konieczna obrona 
własnego narodu... Wiek młodociany człon-
ków kompanii, związki przyjacielskie: szkol-
ne i harcerskie, tworzyły szczególny klimat 
w tej jednostce wojskowej. Serdeczna przy-
jaźń jednocząca młodzież (która w potrzebie 
Ojczyzny zmieniała mundurek harcerski na 
wojskowy) przetrwała przez wszystkie lata 
naszego życia, z hasłem „jak harcerzem 
to na zawsze”. Okruchy zdarzeń, których 

jesteśmy nośnikami, są świadectwem, że 
byliśmy kontynuatorami wspaniałej idei Ba-
den-Powella – starając się godnie realizować 
prawo harcerskie. Zdaliśmy jeden z najtrud-
niejszych egzaminów – gotowość oddania 
życia za bliźnich i Ojczyznę.

Po 50 latach od pamiętnych „dni wrze-
śnia 1939”, pokonując trudy wieku pode-
szłego, spotykaliśmy się każdego roku, aby 
dać świadectwo prawdzie historycznej (któ-
re zacierano wielokrotnie), że walczyliśmy 
o ziemię ojczystą, na której nasi antenaci 
tworzyli wspólny kapitał kultury narodów, da-
jąc przykład zgodnej koegzystencji – drogi 
do integracji narodów. Przypominaliśmy, że 
ziemia kresowa wzbogacana mozaiką wielo-
etniczną odgrywała ważną rolę w historii 
narodów, a obecnie w procesie integracji 
w ramach Unii Europejskiej.

Ślady pamięci uczestnictwa harcerzy 
w walkach o Lwów w 1939 roku staraliśmy 
się zachować we wspomnieniach w wydawa-
nych zeszytach pt. Od lat najmłodszych do 
późnej siwizny (red. Feliks Cały, Remigiusz 
Węgrzynowicz, Tadeusz Gaweł), w Kronicz-
ce (red. Kazimierz Tyniów), Wspomnieniach 
OKHOL 1939 (red. dh. Janusz Wojtyczka) 
– wydane staraniem Krakowskiej Komendy 
ZHP, oraz corocznych relacjach ze spotkań 
w Korzkwi zamieszczanych w „Semper Fide-
lis” (red. R. Węgrzynowicz). Dokumentację 
filmową wspomnień harcerzy OKHOL-1939 
zrealizowała TV Katowice (red. Halina Szy-
mura, kresowianka po przodkach). Tablice 
pamiątkowe zamieszczone zostały na Ja-
snej Górze oraz w Krakowie w kościele św. 
Jadwigi Królowej Polski.

Z upływem lat nitki pamięci łączące har-
cerzy-żołnierzy września urywały się… Od-
chodzili na „wieczną wartę”… Wśród nich 
również niestrudzony organizator naszych 
spotkań komendant „Kręgu OKHOL” Stani-
sław Podusowski…Odeszli także weterani: 
Witold Ryszard Adel – aktywny działacz, 
współzałożyciel Oddziału TML i KPW na 
Ziemi Koszalińskiej, oraz Kazimierz Wiącek 
zamieszkały w Bytomiu.

O „powinności kronikarskiej” nasze-
go Kręgu w 73 rocznicę udziału harcerzy 
w walce o polskość Lwowa i 22 rocznicę 
powstania Kręgu byłych żołnierzy OKHOL 
1939 przypominał mi Druh mgr Mieczysław 
Wilczyński, ostatni sekretarz Komendy Huf-
ca Lwowskiego ZHP i żołnierz OKHOL, po 
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wojnie generalny dyrektor górniczy KWŁ. 
W Szczecinie mieszka druh inż. Kazimierz 
Fabiś, który w pamiętną noc we wrześniu 
1939 we Lwowie na kwaterze naszej kom-
panii w szkole Marii Magdaleny stał obok 
mnie, kiedy oddałem przed wyjściem do akcji 
mój pierwszy przypadkowy strzał z karabinu 
w… sufit sali gimnastycznej!

Dysponowaliśmy na początku karabi-
nami typu Lebel, w które uzbrojona była 
w czasie pierwszej wojny światowej armia 
gen. Hallera… Po wojnie służyły do ćwiczeń 
uczniom w ramach wyszkolenia wojskowe-
go. Wkrótce tę zużytą broń wymieniono na 
nowoczesne mausery.

Wspomnienia… z upływem czasu zacie-
rają się w pamięci, ale verba volant, scripta 
manent.

Nie bez wzruszenia sięgam do pożółkłych 
kart kroniki harcerskiej. Po raz kolejny czytam 
liczne artykuły wspomnieniowe, chętnie po 
raz wtóry przeglądam artykuły własne, które 
zdążyłem popełnić w długim (90-letnim!) ży-
ciu… Powrót do przeszłości pobudza uśpione 
neurony, które zachowały zdarzenia sprzed 
lat. Uczestnicząc w nich, nadal czujemy się 
młodsi. Czytając wspomnienia, przeżywam 
po raz kolejny emocje życia harcerskiego, 
defilady, imprezy, obozy, spływy, żeglowanie 
– i… zamiast szkoły (ostatniej klasy matural-
nej) zderzenie z brutalnością wojny. Mundur 
żołnierza, karabin w ręku, chlebak z amuni-
cją i granatami i… opanowany głos dowódcy 
porucznika Czekańskiego: Spokojnie chłopcy! 
mierzyć w tułów – nie marnować naboi… 

Wspomnienia zapisane nie omijają „mro-
ków okupacji”: praca sanitariusza na najtrud-
niejszym oddziale w szpitalu psychiatrycznym, 
w instytucie prof. Weigla, później Behringa, 
„karmiciela wszy” krwią własną na szcze-
pionkę przeciw tyfusowi (w zamian „auswe-
is” zabezpieczający przed łapanką na ulicy.

Ze świadomością potrzeby własnej 
i w przyszłości społecznej (jaką wynieśli-
śmy z harcerstwa) studiowaliśmy, zdobywa-
jąc wiedzę o „głodzie i chłodzie”. Zapisane 
zdarzenia zagrożenia życia za udzielanie 
pomocy prześladowanym za pochodzenie-
„niearyjskie”…! Inny rodzaj emocji wywołuje 
czytanie wspomnień z okresu wieku doj-
rzałego – radości i troski, uczucie sukcesu 
i klęski w pracy naukowej…

Spoglądam na odznaczenia, których jak 
u wielu w moim wieku nagromadziło się sporo. 

Nigdy ich nie przypinałem. Traktuję je z nale-
żytym szacunkiem wyłącznie jako pamiątki. 
Tak nauczyliśmy się z bratem w dzieciństwie 
odnosić do odznaczeń Ojca – Obrońcy Lwowa 
(1918) jako powinności wobec Ojczyzny… 
bez elementów „bohaterstwa” (w czasie ka-
dencji rektorskiej prosiłem kolegów o nie-
przypinanie odznaczeń do togi, która nie 
wymagała dodatkowo splendoru). Odzna-
czenia, podobnie jak zapisane wspomnienia, 
pozwalają również powrócić do przeszłości. 
Wśród harcerskich odznaczeń wysokich ran-
gą najmilsze pierwsze odznaczenie zuchowe 
– skromny „wilczek” przypięty w czasie przy-
rzeczenia na pierwszym obozie w Miodowej 
Grocie (na peryferiach Lwowa). Lubię przy-
piąć go do sweterka w kompozycji z małą 
lilijką przyznaną z okazji 60-lecia Szarych 
Szeregów. Wilczek przypomina pierwszą 
noc pod namiotem, wartę nocną i gotowa-
nie obiadu (konserwy i kaszy) dla głodnej 
gromady zuchów (nadmiar kaszy w miarę 
gotowania musiałem dyskretnie wyrzucać 
do piasku… ponieważ zuch nieposiadający 
jeszcze sprawności kucharza nie wiedział, 
że kasza z wodą w gotowaniu pęcznieje).

Tą odległą w czasie (1930) banalną przy-
godą harcerską kończę refleksje z okazji 75. 
rocznicy Ochotniczej Kompanii Harcerskiej 
Obrony Lwowa (1939) oraz 22. rocznicy 
Kręgu Harcerskiego.

Pobudzając wyobraźnię – „łączymy się” 
(zgodnie z tradycją harcerską) splotem rąk 
w blasku ogniska, który „rozjaśniał umysły 
i zagrzewał serca”, z tymi, którzy odeszli na 
wieczną wartę.

Niech towarzyszą nam harcerskie pieśni: 
Płonie ognisko i szumią knieje..., O obroń-
cach naszych polskich granic…, Wszystko 
co nasze Polsce oddamy…! Po
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Danuta Nespiak

Wasza czy n a s z a 
kultura?

Uniwersytet Katolicki we Lwowie ma 
swoją siedzibę w dawnym gmachu elitar-
nego VIII państwowego Gimnazjum im. Kazi-
mierza Wielkiego przy ul. Józefa Dwernickie-
go 17*. Wykładowcą tego Uniwersytetu jest 
Andrij Pawłyszyn – historyk, publicysta, tłu-
macz literatury polskiej, m.in. głośnej książki 
prof. Grzegorza Motyki Od rzezi wołyńskiej 
do akcji Wisła.

Obszerny wywiad z A. Pawłyszynem 
Zachód w genach, dotyczący kultury i po-
działów regionalno-politycznych na Ukrainie, 
zamieściła „Rzeczpospolita” (7–8 XII 2013). 
Kultura zawsze odgrywała i odgrywa ważną 
rolę w kształtowaniu świadomości i tożsa-
mości narodowej. Dialog polsko-ukraiński 
jest trudny, zwłaszcza gdy jego tematem 
są I i II wojna światowa. Szansę na zbli-
żenie stanowisk i szukanie racji obu stron 
daje dialog, który dotyczy spraw kultury czy 
szerzej cywilizacji.

Że tak nieraz bywa, świadczy charak-
ter wypowiedzi Pawłyszyna sprzed kilku-
nastu lat, kiedy wyraził pogląd, że o 200 
poległych wyrostkach z Cmentarza Orląt 
opiewają patetyczne pieśni, a trzy czwarte 
spoczywających tam to nie obrońcy mia-
sta, tylko uczestnicy wojny z bolszewikami 
w 1920 r.**

Wczytując się w treść wyżej wymienione-
go wywiadu, można znaleźć w nim, po uzu-
pełnieniu, pewne punkty styczne w ocenie 
poszczególnych spraw. Pawłyszyn twierdzi, 
że Ukraina zawsze była związana z Zacho-
dem, a jej kultura jest tworem syntetycznym 
powstałym z połączenia elementów Zacho-
du, Bizancjum i pogańsko-muzułmańskie-
go stepu – Dzikich Pól. Ta opinia wymaga 
ważnego uzupełnienia. Ów związek z Za-
chodem miał miejsce wówczas, gdy ziemie 
zachodnie i południowe dzisiejszej Ukrainy 
były częścią Rzeczypospolitej. Dotyczy to 
także Galicji – „landu” koronnego Austro-
-Węgier czyli terytorium I Rzeczypospolitej, 
zagrabionego w I rozbiorze.

Pawłyszyn uważa, „że w warstwie kul-
turowej” Ukraina, bardzo podobnie jak Za-
chód, przeszła przez etapy rozwojowe okre-

su romańskiego, renesansu, baroku aż do 
współczesności. Zabrakło tu jednak istot-
nych szczegółów.

W tym rozwoju miała też udział Rzeczpo-
spolita, bo np. Kijów i Odessa w latach 60. 
XIX wieku mówiły po polsku, a ich znakomita 
secesja i modernizm były dziełem wybitnych 
polskich architektów (F. Gąsiorowskiego, W. 
Horodeckiego, M. Tołwińskiego i innych.). 
Pawłyszyn – przy kwestii omawiania od-
rębnych regionów kraju – sumarycznie za-
znaczył polski wkład: centrum Ukrainy ma 
zapisaną w genach I Rzeczpospolitą. Jed-
nak we fragmencie tego wywiadu Pawłyszyn 
sam sobie przeczy – cytuję: Czuliśmy się 
częścią Zachodu, ale zarazem trzymaliśmy 
się swojej własnej tożsamości, a kilkanaście 
zdań poniżej stwierdza, iż dystansowali się 
wobec polskości i Zachodu, przyjmując jed-
nocześnie polski sposób myślenia i koncep-
cji organizacji społecznej.

Dobrze to widać – dowodzi następnie 
Pawłyszyn – na przykładzie współczesnych 
miast ukraińskich, ponieważ wiele z nich 
zachowało układ urbanistyczny oparty na 
prawie magdeburskim. Byłaby to trafna dia-
gnoza gdyby dodał, że chodzi tu o m i a -
s t a  p o l s k i e  lokowane na tym prawie 
w I Rzeczpospolitej, m.in. Lwów, Stanisła-
wów, Tarnopol, Żółkiew***, ale nie Charków, 
Ługańsk czy Połtawę, które mimo swoich 
starych metryk n i e  b y ł y  lokowane na 
prawie magdeburskim. A to sugeruje wy-
powiedź tego historyka o współczesnych 
miastach ukraińskich.

Używając określenia „zachodniość” 
w stosunku do dzisiejszej tzw. zachodniej 
Ukrainy (południowo-wschodnich ziem II RP) 
zaznacza, że pozostały tam tradycje samo-
rządności. Zgadzając się z Pawłyszynem, 
warto tu przypomnieć, że na tę tradycję 
składały się lokacja i ustrój miasta, w któ-
rym władze samorządowe w takiej formie, 
w jakiej się wykształciły w XIII wieku, prze-
trwały do końca I RP.

Ta zachodniość tej części Ukrainy wy-
nikła z przysposobienia przez nią w jakiejś 
części kultury i cywilizacji łacińskiej, do której 
zawsze należała Polska. Oparta na funda-
mentach tej cywilizacji kultura polska oka-
zała się silniejsza od kultury wschodniego 
sąsiada i szlachta ruska spolonizowała się 
(z własnego wyboru), przyjmując obrządek 
rzymskokatolicki, a z nim alfabet łaciński.
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* Dzisiaj ul. S. Swiencickiego, dyr. Narodowego 
Muzeum Ukraińskiego, docenta UJK w latach 
1934–39.

** Ukr. dziennik „Deń” z 24 IV 2002.
*** Plany takich miast pokazywaliśmy wielokrot-

nie, zwracając uwagę, że ostatnim miastem na 
wschód od Zbrucza, założonym na zasadach 
zachodnioeuropejskich, jest Kamieniec Podolski 
i miasto to powinno było się znaleźć w II RP.

Wiele naszych wydawnictw encyklope-
dycznych, drukowanych ostatnio, zawiera 
rażące przekłamania o OUN-UPA, ich celem 
jest zaś nobilitacja tej zbrodniczej formacji. 
W t. 28 Wielkiej Encyklopedii PWN, Warsza-
wa 2009, napisano, że UPA to „niepodległo-
ściowa organizacja zbrojna, która walczyła 
przeciw Niemcom, ZSRR i polskiej ludności 
zamieszkującej Kresy”. Z kolei w ośmiotomo-
wej Encyklopedii PWN, wyd. Kluszczyński, 
prof. W. Mędrzecki napisał: „[...] od wiosny 
1943 trwały działania zbrojne przeciw lud-
ności polskiej, zmierzające do całkowitego 
jej usunięcia z Wołynia, Polesia, Galicji”. 
Autorzy, pisząc te słowa, dobrze wiedzieli, 
że te działania w stosunku do ludności pol-
skiej to były obłędne rzezie polskich dzieci, 
kobiet mężczyzn, dokonywane przez bandy 
rezunów z OUN-UPA i miejscową czerń, że 
objęły one ponad trzy tysiące miejscowości 
w siedmiu województwach. Na takie cynicz-
ne eufemizmy mogli się zdobyć tylko gorliwi 
apologeci tej zbrodniczej formacji.

Granice przyzwoitości przekroczyli au-
torzy i redaktorzy haseł o OUN-UPA w wy-
dawnictwach „Zielonej Sowy”, np. w No-
wej Encyklopedii A–Z, Kraków 2003, czy 
w Encyklopedii Szkolnej A–Z dla Licealistów, 
Kraków 2006. Na niesławnej liście fałszerzy 
historii stosunków polsko -ukraińskich powin-
no się znaleźć i wiele innych wydawnictw, 
autorów i redaktorów,

Tymczasem już Mała Encyklopedia PWN 
z 1974 r., podobnie jak i inne encyklope-
die tamtego okresu, była bliższa prawdy 
w tej tematyce. Encyklopedia ta informu-
je, że UPA to „skrajnie nacjonalistyczna, 

faszystowska ukraińska organizacja woj-
skowo-terrorystyczna, utworzona w 1943, 
wojskowa organizacja OUN, [...] działała na 
południowo-wschodnich terenach Polski, do-
konywała masowych rzezi ludności polskiej, 
zlikwidowana w 1947”. Nietrudno zauważyć, 
że i ta encyklopedia nie podała całej prawdy. 
W PRL oficjalne zainteresowanie zbrodnia-
mi OUN-UPA ograniczano do terenów połu-
dniowo-wschodnich Polski powojennej, do 
tzw. Zakerzonii w ounowskiej terminologii.

Przejdźmy do kolejnego ounowskie-
go blefu, że OUN-UPA walczyła przeciw-
ko Niemcom. Mnóstwo faktów dowodzi, że 
formacja ta na śmierć i życie związała się 
z hitlerowskimi Niemcami i w związku tym 
uparcie trwała do końca III Rzeszy.

W połowie sierpnia 1941 r. Jan Nowak 
(Jeziorański) spotkał przygodnie Włodzimie-
rza Herbowego, zastępcę Stepana Bandery, 
wracającego z Rabki, gdzie Niemcy prze-
trzymywali członków rządu J. Stećki, po-
wołanego 30 czerwca z inicjatywy Bandery 
i rozwiązanego przez Niemców 5 lipca. Hor-
bowy oświadczył, że mimo rozczarowania 
decyzjami Niemców, którzy przyznali Wę-
grom Ukrainę Zakarpacką (wrzesień 1938) 
i Galicję ze Lwowem włączyli do Generalnej 
Guberni – on nadal uważa Niemców za naj-
ważniejszego sojusznika. „Gdybym nawet 
– wyznał – za miesiąc lub dwa znalazł się 
w Dachau, to i tam będę bronił sprawy so-
juszu Ukrainy z Niemcami; cała ukraińska 
góra jest tego samego zdania”. Na pytanie 
J. Nowaka, co będzie, jeśli Niemcy przegra-
ją wojnę, odpowiedział: „Kolonia ukraińska 
w USA nie próżnuje i niedawno wysłany 
został także do Watykanu delegat ukraiński 
dr Zedzowycz, który pertraktuje z miaro-
dajnymi czynnikami kościelnymi w sprawie 
szerzenia unii greckiej na Wschodzie”(Jan 
Nowak, Rozmowy z Włodzimierzem Horbo-
wym, „Zeszyty Historyczne” nr 93).

Mimo wręcz wrogich posunięć Niemców 
wobec decyzji i zamiarów OUN, organizacja 
ta nie zmieniła swojego wiernopoddańczego 
stosunku do hitlerowskiego okupanta. Nadal 
zabiegała o jego względy, przychylność i po-
moc w realizacji swoich zbrodniczych planów 

Feliks Budzisz

BANDEROWSKI BLEF W ŚWIETLE DOKUMENTÓW
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wobec ludności polskiej terenów Wschodnich 
Rzeczypospolitej. 14 sierpnia 1941 OUN 
Bandery wystosowała czołobitne, służalcze 
memorandum do władz niemieckich, w któ-
rym oświadczyła: „OUN nadal będzie usiło-
wać działać w kierunku odbudowy państwa 
ukraińskiego drogą współpracy z Niemca-
mi” (W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN 
i UPA, Toronto 2000, s.196). Nie jest to je-
dyne oświadczenie OUN o podobnej treści. 
Dowodów współpracy OUN z III Rzeszą jest 
wiele. Część z nich opublikowali historycy 
ukraińscy: G.S. Tkaczenko, A.A. Wojcie-
chowśkyj i A.W. Tkaczuk w książce „Doku-
menty izobliczajut” (demaskują), Kijów 2004. 
Książka zawiera 170 dokumentów: niemiec-
kich, OUN-UPA, Norymberskiego Trybunału 
Wojskowego oraz organizacji kombatanckich 
Ukrainy i konferencji naukowych.

We wstępie autorzy dają zarys współpra-
cy UWO (Ukraińska Wojskowa Organizacja, 
powstała w 1920 r.), następnie OUN (po-
wstała w 1929) z militaryzmem niemieckim 
w latach 1920–1933, a następnie z hitlerow-
skim w okresie 1933–1945. Niemcy – piszą 
autorzy we Wstępie – dużą wagę przywią-
zywali do działalności UWO, a zwłaszcza 
OUN zafascynowanej nazizmem, która we 
wszystkim naśladowała NSDAP, przyjęła 
czerwono-czarną flagę (vide Majdan Kijow-
ski), powitanie przez wyciągnięcie prawej 
ręki i ideologiczne zasady, których istotą 
było, że cel uświęca środki, dla jego osią-
gnięcia należało dokonać największej zbrod-
ni. W 1921 r. Jewhen Konowalec, szef UWO, 
nawiązał współpracę z Abwehrą (wywiad 
i kontrwywiad), oddając się do jej dyspo-
zycji, za co otrzymał wielotysięczną dota-
cją w DM. Od tego czasu UWO rozwijała 
w Polsce działalność szpiegowską i dywer-
syjną na rzecz Abwehry. OUN kontynuowała 
w Polsce z rozmachem szpiegostwo i ak-
cje wywrotowe na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej, otrzymując solidne wsparcie 
finansowe od swoich mocodawców. Hitler, 
po przejęciu władzy, wiązał duże nadzie-
je z OUN, domagał się od niej nasilenia 
akcji dywersyjnych i szpiegowskich w Pol-
sce i ZSRR. Organizacją tą zainteresowali 
się H. Göring, J. Goebbels, J. Ribbentrop, 
zwłaszcza W. Canaris (szef Abwehry) i inni 
bonzowie III Rzeszy. Z polecenia Hitlera pie-
czę nad OUN objął A. Rosenberg, przyszły 
minister do okupowanych terenów wschod-

nich. Obie OUN, Bandery i Melnyka – pi-
szą autorzy Wstępu – przeszły gremialnie 
na usługi hitlerowskiej machiny wojennej. 
Były traktowane jako narzędzie w podboju 
Europy. Ze skrupulatnością Abwehra do-
bierała ounowców do zadań specjalnych, 
szpiegowskich i dywersyjnych, sporządzając 
dla nich około 1500 dossier. Na berlińskim 
uniwersytecie utworzono specjalną grupę do 
badań problemu ukraińskiego. Ounowcom, 
dostarczającym Abwehrze danych o polskiej 
armii, przekazali ponad 200 tys. DM. Na 
jednej z licznych narad z udziałem OUN, 
7.10. 1938, Rosenberg uznał za pilne za-
danie zorganizowanie wszystkich ounow-
skich sił przeciwko Polsce. Po wybuchu 
wojny OUN miała zorganizować w Polsce 
dywersję i walki partyzanckie, które miały 
zaangażować co najmniej kilka dywizji WP. 
Na Procesie Norymberskim Canaris zeznał, 
że Ribbentrop polecił OUN zorganizowanie 
na wschodzie Polski powstania celem wy-
tępienia tam Polaków i Żydów, do czego 
ounowcy we wrześniu zabrali się gorliwie, 
mordując i grabiąc na Wołyniu i w Małopol-
sce miejscową ludność polską, uciekinierów, 
urzędników, żołnierzy, Żydów. We wrześniu 
ounowskl batalion R. Suszki, zwany Legio-
nem Ukraińskich Nacjonalistów, w ramach 
Wehrmachtu, zaatakował Polskę od strony 
Słowacji przekraczając San; wycofany przed 
wejściem tam Sowietów.

W latach 1939–41 tysiące ounowców 
uciekło z Kresów Wschodnich, okupowanych 
przez Sowietów, do Generalnej Guberni, 
zaciągając się na służbę u hitlerowskie-
go okupanta. Sowieckie służby graniczne 
zarejestrowały ponad 250 tys. naruszeń 
granicy, głównie na Bugu. Po wkroczeniu 
Niemców na Kresy Wschodnie współpraca 
ounowsko-hitlerowska osiągnęła apogeum. 
Dla ounowców Niemcy zorganizowali liczne 
kursy i szkoły szpiegostwa i dywersji (np. 
w Zakopanem), przeszkolono ponad 15 tys. 
policjantów, kilka tysięcy strażników dla obo-
zów śmierci (np. w Trawnikach). Szkolono 
oficerów, podoficerów, czołgistów, artylerzy-
stów plot., lotników. Ounowskie siły policyjne 
dokonywały krwawych pacyfikacji w setkach 
miejscowości, miały czynny udział w ekster-
minacji ludności żydowskiej.

Tragicznym w skutkach efektem kola-
boracji obu OUN były bataliony: banderow-
ski Nachtigall i melnykowski Roland, a na-
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stępnie dywizja SS „Galizien”, które doko-
nały masowych mordów ludności polskiej 
i żydowskiej w dziesiątkach miejscowości.

Powołując się na dokumenty, autorzy 
Wstępu udowodnili, że liczne inicjatywy 
współpracy z hitlerowskim okupantem wy-
chodziły od OUN, a w latach 1943–45 od 
UPA-OUN. Niemcy do umizgów i propozycji 
współpracy z UPA odnosili się niechętnie, 
a nawet pogardliwie, nazywając ją wyłącznie 
bandami, ale pod koniec 1944 r., w obliczu 
nieuchronnej klęski, traktowali poważniej, 
doceniając jej udział w zwalczaniu Sowietów 
i polskiego podziemia. Jednak uzgodnienia 
o współdziałaniu z UPA zawierały tylko po-
szczególne pododdziały Wehrmachtu czy 
SS z miejscowymi bandami UPA i wyłącz-
nie ustnie. Natomiast skrupulatnie doku-
mentowali je dla własnych, wewnętrznych 
potrzeb. Stąd powstała, przejęta przez So-
wietów, bogata dokumentacja o współpracy 
ounowsko-hitlerowskiej. Dokumenty zawar-
te w książce zawierają obszerną tematykę. 
Zasługują na kompetentne opracowanie, 
wzbogacają wiedzę o zbrodniczej kolabo-
racji. Ze względu na dużą ilość tylko doku-
mentów niemieckich i rozległość tematyki, 
ograniczę się do kilku z nich.

W piśmie z 14.07.1941 T. Oberlander, 
doradca do spraw ukraińskich w Abwehrze, 
informuje podwładnego, że podziękował za 
współpracę M. Lebiediewowi, który zapew-
nił go, iż szczerze i z chęcią oddaje się do 
dyspozycji Abwehry, celem wspólnej walki 
z bolszewizmem i żydostwem. Przypomnij-
my, że Lebied, krwawy „Ruban”, był głównym 
„architektem” ludobójstwa Polaków.

Sztab jednej z niemieckich armii roz-
kazem z 24.02.44 zaleca podwładnym wy-
korzystać UPA do prowadzenia wywiadu 
i walki zbrojnej przeciwko Armii Czerwonej, 
„bandom sowieckim i polskim”, ale nakazuje 
bezwzględnie zwalczać bandy UPA mordu-
jące ludność polską; takie zalecenia zawie-
rają i inne dokumenty niemieckie. Z raportu 
dowództwa południowej grupy Wehrmachtu 
z 11.03.44 wynika, że UPA akceptuje nie-
mieckie rekwizycje u miejscowej ludności, 
jeżeli są uzgodnione z sołtysem, również że 
UPA rozpoczyna powstanie przeciwko Armii 
Czerwonej siłami 10 tys. upowców, oferuje 
też Niemcom całkowite militarne wsparcie 
przeciwko polskim partyzantom, a jeńców 
sowieckich przekaże Niemcom. W liście 

z 15.03.44 szef policji Lwowa informuje sze-
fa SS w Krakowie, że w Podkamieniu 200 
upowców wyraziło solidarność z Wehrmach-
tem. Następnego dnia było ich 1200. Mimo 
zakazu ukraińscy „bojownicy”(!) zaatakowali 
klasztor, gdzie skryło się około 500 Polaków. 
Zabili, jak wiemy z innych źródeł, ponad 300 
osób. Wg mnie – twierdzi płk. policji Bier-
kamp – to nie jest banda, lecz przyjacielskie 
wojsko, uzbrajane i zaopatrywane przez 
Wehrmacht. Dodam, że wiele dokumen-
tów świadczy o przekazywaniu uzbrojenia 
bandom UPA. Niektóre z nich cytują prośby, 
zamówienia, a nawet żądania od Niemców 
odpowiedniej broni jako warunku militame-
go wspomagania ich w walce z Czerwoną 
Armią i polską partyzantką. Na żądanie UPA 
w rejonie Lwowa Niemcy, wg dokumentu, 
przekazali jej: 10 tys. taśm do rkm, 250 tys. 
amunicji, 20 dział polowych z amunicją, 30 
moździerzy, 10 działek plot, 500 pepesz, 
10 tys. granatów, 100 min. Raport oficera 
SS z 28.04.44 cytuje żądanie UPA dostar-
czenia jej radiostacji, by mogła informować 
Niemców o polskim podziemiu we Lwowie. 
W następnym piśmie informowała już Niem-
ców, że Polacy we Lwowie przy pomocy ra-
diostacji kontaktują się z Londynem. W ra-
porcie policji bezpieczeństwa i SS z 7.05.44 
dla gubernatora dystryktu „Galizien” mówi 
się, że UPA prowadzi zdecydowaną walkę 
również przeciwko polskiemu podziemiu. Na 
zarzut Niemców, iż morduje ludność polską, 
odpowiada, że jej zalecenia oszczędzania 
kobiet i dzieci nie zawsze są przestrzegane. 
Warto przypomnieć, że takie usprawiedli-
wienie pojawia się obecnie i w publicystyce 
polskiej. Jeszcze dalej w blagierstwie poszli 
niektórzy prowodyrzy kijowskiego Majdanu, 
twierdząc, że masowe mordy ludności pol-
skiej to brednia. Sekundują im polscy par-
lamentarzyści, bełkocząc czerwono-czarne 
hasła, którymi kiedyś oprawcy z OUN-UPA 
zaczynali i kończyli masakry polskiej ludno-
ści. Przytoczone fakty nasuwają wiele wnio-
sków, ale trzy, moim zdaniem, należałoby 
szczególnie podkreślić:

1. Dyrektywa z czerwono-czarnej Uchwa-
ły OUN z 22.06.1990, by narzucić Polakom 
ounowski punkt widzenia na stosunki pol-
sko-ukraińskie, jest w dużym stopniu reali-
zowana przez samych Polaków.

2. Twierdzenie, że OUN-UPA walczyła 
z Niemcami, czego usiłuje dowieść M. Czech, 
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jest blefem, mającym na celu nobilitację i he-
roizację tej ludobójczej formacji. 

3. Konieczne jest, by dotarła wreszcie 
do młodzieży i nauczycieli rzetelna wiedza 
o OUN-UPA jako o dywersyjno-wywiadow-
czej i ludobójczej formacji, będącej na usłu-
gach hitlerowskich Niemiec, której ofiarą 
padło blisko 150 tys. polskich dzieci, kobiet 
i mężczyzn, wiele tysięcy Ukraińców, Żydów, 
Rosjan, kilkuset Czechów i Ormian.

SPROSTOWANIE SZCZEGÓLNE

W poprzednim numerze (CL 3/2014) 
zamieściliśmy w dziale Proza dwa opowia-
dania zapożyczone z książki Kazimierza 
Schleyena Lwowskie gawędy. W książecz-
ce tej mieszczą się 33 niedługie teksty, 
nie licząc dwóch przedmów i autorskiej 
przedmowy. Owe przedmowy, pełne aplau-
zu, a nawet zauroczenia napisali nie byle 
kto – dwaj poważni ludzie i znakomici 
lwowscy pisarze, Zygmunt Nowakowski 
i Marian Hemar.

Książeczka napisana w Londynie po II 
wojnie została wydana dotąd czterokrot-
nie: po raz I w Londynie–Toronto 1954, 
II w Londynie 1967, III i IV w Warszawie 
1999 i 2002. Miała zapewne – jak każde 
wydawnictwo – jakieś błędy, jednak do 
roku bieżącego (2014) nikt ich nie podniósł.

Wśród wykorzystanych przez nas opo-
wiadań jedno nosi tytuł Lwowskie barwy 
i m.in. porusza sprawy ukraińskie. Kon-
kretnie, że metropolita grekokatolicki A. 
Szeptycki zmarł (wkrótce po wejściu so-
wietów do Lwowa) w pałacu arcybiskupów 
łacińskich (dlaczego, nie wiadomo), a to 
– jak wyjaśniają nasi historycy – niepraw-
da. Jednak przez 60 lat nikt oficjalnie nie 
zwrócił uwagi na ten nonsens, nawet No-
wakowski i Hemar. I inni. 

W takiej sytuacji nie do nas należało 
studiowanie dzieł historycznych, nie mie-
liśmy powodu, by nie wykorzystać owe-
go opowiadania w naszym kwartalniku. 
Dopiero teraz ktoś to zauważył, ale ktoś 
inny potraktował jako aferę. Zwróciliśmy 
się przeto do osoby kompetentnej, która 
orzekła: napisać wyjaśnienie i basta.

Wyjaśnienie zgodził się napisać ks. 
prof. J. Wołczański, za co serdecznie dzię-
kujemy. Czytelników przepraszamy.

WYJAŚNIENIE

W artykule Kazimierza Schleyena Gawędy 
lwowskie zamieszczonym w „Cracovia-Leopolis” 
2014, nr 3, s. 27–29, stanowiącym fragment więk-
szej całości1, pojawiła się zaskakująca wypowiedź: 
„Głowa ukrainizmu, sędziwy metropolita grecko-
katolicki, Szeptycki, konając w czasie wojny miał 
zwołać do łoża śmierci najwyższych dostojników 
kościelnych i powiedzieć: – Tylko z Polską! Pa-
miętajcie i przekażcie: tylko z Polską! Znamienne, 
że metropolita umierał nie w swojej rezydencji na 
św. Jurze, lecz w pałacu arcybiskupstwa rzym-
skokatolickiego, gdzie znalazł przytułek i opiekę” 
(s. 28–29).

Trudno polemizować z przytoczonym wyżej 
cytatem, autor bowiem nie podał żadnego źródła, 
a więc ma on charakter gołosłowny. Natomiast 
z gruntu nieprawdziwa jest teza o śmierci Szep-
tyckiego w środowisku rzymskokatolickim, nie 
zaś unickim, stąd wymaga sprostowania, aby nie 
powielać w przyszłości błędnych, acz sentymen-
talnych stereotypów.

Metropolita greckokatolicki zmarł l XI 1944 r. 
we Lwowie w swojej rezydencji na Górze św. Jura. 
W dawnym – do 1991 r. – Muzeum Historii Religii 
i Ateizmu we Lwowie (pomieszczenia klasztoru oo. 
Dominikanów) eksponowano niezwykłych rozmia-
rów łoże, w którym;lllllpoiiiiiiiiik zastała go śmierć. 
Lwów już od 27/28 VII 1944 r. roku znajdował się 
pod okupacją sowiecką. Władze okupacyjne po za-
jęciu Lwowa i Małopolski Wschodniej nie podjęły 
początkowo akcji represyjnej wobec Cerkwi unic-
kiej, jej hierarchów i wiernych. Tego typu działania 
miały nastąpić wiosną 1946 r. z chwilą likwidacji 
cerkiewnych struktur organizacyjnych, masowych 
aresztowań i zsyłek do łagrów kapłanów i laikatu. 
Zanim do tego doszło, swego rodzaju wyrazem 
lojalności metropolity względem Sowietów, a za-
razem próbą zabezpieczenia losów Cerkwi miał 
być list z października 1944 r. sygnowany przez 
Szeptyckiego – abstrahując od autentyczności au-
tografu bądź świadomości autora – a skierowany 
wprost do Stalina. Autor pisma nie miał zatem 
podstaw do obaw przed bezpośrednimi sowieckimi 
atakami, rezydując do śmierci w pałacu arcybisku-
pów unickich vis-a-vis katedry św. Jura. Poza tym 
cieszył się w swoim otoczeniu pełnym zaufaniem, 
które zresztą odwzajemniał. Nie musiał więc ani 
nie potrzebował szukać azylu u metropolity łaciń-
skiego abp. Bolesława Twardowskiego.

Krok taki byłby zresztą niemożliwy z kilku 
powodów. Po pierwsze: ówczesny zwierzchnik 
lwowskiego Kościoła rzymskokatolickiego nie miał 
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dobrych doświadczeń na płaszczyźnie współpracy 
z Szeptyckim. Przez cały niemal okres międzywo-
jenny, wskutek eskalacji napięć międzyobrządko-
wych oraz wzmagającej się wrogości społeczności 
ukraińskiej w stosunku do Polaków, zarówno abp 
Józef Bilczewski, jak i jego następca Bolesław 
Twardowski poprzestawali z Szeptyckim na po-
ziomie pełnej rezerwy kurtuazji. Ostatni przed-
wojenny metropolita łaciński wielokrotnie powta-
rzał z nutą rezygnacji a zarazem bezsilności do 
swych współpracowników: Cóż robić? Inaczej nie 
można2. Czarę goryczy dopełniła korespondencja 
wojenna Twardowski–Szeptycki z lat 1943–1944 
zainicjowana przez pierwszego z nich, dotycząca 
położenia kresu krwawej eksterminacji ludności 
polskiej przez ukraińskich nacjonalistów3. Apele 
te nie zostały uwzględnione, a nawet spotkały się 
z nader sarkastycznym odzewem.

Po drugie: szukanie przez Szeptyckiego azylu 
u kresu życia w środowisku rzymskokatolickim 
Lwowa oznaczałoby swego rodzaju przyznanie 
się do bankructwa ideologicznego i religijno-na-
rodowego.

Po trzecie: wszelkie hipotetyczne wysiłki Szep-
tyckiego w tym kierunku zostałyby bez wątpienia 
storpedowane przez środowisko św. Jura, niekwa-
piące się bynajmniej do uznania za błędną uprawia-
nej dotąd taktyki w relacjach ukraińsko-polskich.

Reasumując: opinia Kazimierza Schleyena za-
cytowana na wstępie posiada rzeczywiście walor 
jedynie gawędy, co komunikuje zresztą tytuł publi-
kacji. Można ją potraktować jako pobożne życzenie 
polskich środowisk politycznych różnorodnej pro-
weniencji sięgających rodowodem wielu pokoleń, 
usiłujących „odzyskać” abp. Andrzeja Szeptyckiego 
dla polskiej racji  stanu bądź uratować go dla za-
spokojenia narodowej próżności Polaków. Tak czy 
inaczej warto przed publikacją niesprawdzonych 
a dyskusyjnych przekazów historycznych przeko-
nać się o ich wiarygodności, a już bez wątpienia 
należy przedrukowywane teksty z innych źródeł 
opatrywać stosownymi uwagami merytorycznymi.

Ks. Józef Wołczański

1 K. Schleyen, Lwowskie gawędy, Wyd. Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza 2014, ss. 168.

2 Zbiory autora w Krakowie, W. Cieński. O ruchu 
ukraińskim w Małopolsce Wschodtńej w począt-
kach XX w. Garść myśli i uwag, bmr, s. 85, mps.

3 J. Wołczański, Korespondencja arcybiskupa Bo-
lesława Twardowskiego z arcybiskupem Andrze-
jem Szeptyckim w latach 1943–1944, „Przegląd 
Wschodni”, 1992/93, t. 2, z. 2, s. 465–483.

Krystyna Stafińska

Przez piękne 
 Zakarpacie

Niniejszy tekst uzupełnia wspomnienie 
Krystyny Stafińskiej pt. „Stanisławowianie 
w podróży”, zamieszczone w Dodatku Ju-
bileuszowym do numeru CL 3/14.

I jeszcze śmiały wypad na Zakarpacie, 
zrealizowany wśród wielu organizowanych 
wycieczek, przez nasz Klub Stanisławowian. 
Przyjazd do Stanisławowa jest dla nas za-
wsze wyjątkowym przeżyciem, stale odczu-
wamy niedosyt. Jest czas radosnych powi-
tań, ale też i rzewny czas rozstań. 

Z nostalgią żegnamy Stanisławów, nie-
którzy z łezką prawdziwego wzruszenia, 
zdając sobie sprawę, że duch wprawdzie 
ochoczy, ale ciało mdłe i może po raz ostat-
ni odwiedzili umiłowane, rodzinne miasto, 
żegnając swoją młodość.

Młodość mistrzu jest rzeźbiarką 
co wykuwa żywot cały,
choć przemija sama szparko, 
cios jej dłuta wiecznotrwały. 

(Z. Krasiński: Do Kajetana Koźmiana)

Żegnamy też naszych stanisławowskich 
przyjaciół z Towarzystwa Kultury Polskiej 
„Przyjaźń” i ruszamy w drogę przez Nad-
wórną, Jaremcze, Tatarów, Jasinę, zatrzy-
mując się na krótko w Rachowie – najwyżej 
położonym mieście na terenie dzisiejszego A
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państwa ukraińskiego – 820 m n.p.m. (a róż-
nica wzniesień między ulicami dochodzi do 
500 m), zwanego „huculskim Paryżem”. Ra-
chów, będąc miastem przygranicznym, znaj-
dował się pod panowaniem tatarskim, ru-
muńskim, czechosłowackim, ale najbardziej 
widoczne są tu wpływy węgierskie.

Niedaleko za Rachowem, na prawym 
brzegu Cisy, przy szosie, jest zlokalizowana 
stela – stojąca pionowo, czworoboczna ka-
mienna płyta na postumencie, z inskrypcją 
w języku łacińskim, że w 1887 roku przy 
pomocy specjalnej aparatury wyproduko-
wanej w Austrii i na Węgrzech wyznaczono 
w tym miejscu geograficzny środek Europy. 
Naturalnie uwieczniamy to na zdjęciach. 
Robimy przerwę na posiłek w pobliskiej re-
stauracji, z bardzo oryginalnym wystrojem, 
cała w drewnie, ze zbiorem starych przed-
miotów – w większości wyeksponowanych 
na ścianach (zamki, kłódki, klucze, butelki, 
drewniane i ceramiczne naczynia codzien-
nego użytku, maselnice, prasa do tłoczenia 
winogron, stare telefony, radia, banknoty 
w gablotkach etc.).

Dalej Tiaczów, tuż przy granicy z Ru-
munią, biegnącej po okalającej od południa 
rzece Cisie, będącej przyczyną częstych tu 
powodzi. Po II wojnie światowej część miasta 
leżąca na lewym brzegu Cisy znalazła się 
w Rumunii. Prawa miejskie Tiaczów otrzy-
mał w 1329 roku.

Z Tiaczowa podążamy do Chustu (Hu-
stu) usadowionego u ujścia rzeki Riki (Riky) 
do Cisy, jednego z większych ośrodków 
miejskich na Zakarpaciu (prawa miejskie 
w 1329 r.). Nad miastem na wzgórzu wzno-
szą się potężne ruiny chustskiego zamku 

z XI–XVI w. Mała grupa decyduje się wejść 
krętą ścieżką po stromym zboczu góry i trafia 
do ruin baszty prochowej, bastionów i murów 
obronnych. Zamek zbudowany w 1090 roku 
pełnił rolę punktu strategicznego w południo-
wo-wschodniej części Zakarpacia.

Samo miasto dosyć prowincjonalne. Za-
dziwiają watahy bezpańskich psów, leniwie 
poruszających się po centrum miasta. Cie-
kawostką są też godziny, jakie wskazywał 
zegar na wieży kościoła św. Elżbiety, za-
mienionego na świątynię wyznania kalwiń-
skiego, wg czasu środkowoeuropejskiego, 
czyli cofnięty o jedną godzinę w stosunku 
do czasu miejscowego. Zatrzymujemy się 
w mieście na nocleg, o niskim standardzie, 
adekwatnie do ceny.

Kilka kilometrów na północny wschód 
od Chustu znajduje się uroczysko Kiresz, 
zwane „Doliną narcyzów”. Na powierzchni 
ponad 250 ha zachowały się tu dziewicze 
obszary porośnięte przez naturalne dzikie 
narcyzy wąskolistne. Wyobrażamy sobie, jak 
wiosną całą dolinę pokrywa kwietny biały 
dywan (Karpacki Rezerwat Biosfery).

Z Chustu jedziemy w kierunku zachod-
nim do miasta Vinohrady odległego o 25 km. 
Przed miastem przez niewielką przełęcz 
wjeżdżamy w dolinę pełną winnic i sadów. 
Miasto leży u stóp Czarnej Góry, na pra-
wym brzegu Cisy. Zwiedzamy pałac rodziny 
Perenyich z XVI–XVIII w. Budowla w parku 
(z 1848 r.) z czterema wieżami i występującą 
fasadą, na której widać relief herbu rodo-
wego. Wewnątrz na ścianach centralnej sali 
reprezentacyjnej zachowały się malowidła 
z XVIII wieku. Po prawej stronie drzwi wej-

Barokowy pałac rodziny żupanów Perényich 
w Vinohradach z XVI–XVIII w.

Oryginalna ekspozycja starych naczyń drewnianych 
w restauracji. Tak, jak w Czarnohorze, prawda?
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ściowych tablica ufundowana w 1989 roku 
z napisem w języku węgierskim i ukraińskim:

W tym domu żył Mond Perenyi w latach 
1783–1849, stracony za udział w rewolucji 
węgierskiej w latach 1848–1849… Obec-
nie w pałacu mieści się rejonowy wydział 
oświaty.

Z daleka, na zboczu Czarnej Góry, wi-
dać ruiny zamku Ugocza, z zachowanymi 
częściowo dwiema basztami ze strzelnicami. 
Niestety nie mamy już czasu, aby zwiedzić 
piwnice wytwórni win, z korytarzami o dłu-
gości 350 m i dębowymi beczkami, miesz-
czącymi 4–9 tysięcy litrów wina.

Przez Irszawę zmierzamy do Mukacze-
wa leżącego nad rzeką Latorycą, drugiego 
co do wielkości i znaczenia miasta Zakar-
pacia. Tu przede wszystkim zwraca naszą 
uwagę usytuowany w południowej okoli-
cy miasta na stromej górze Zamek Komi-
tacki zwany „Palanok” z XIV–XVIII wieku, 
wznoszący się na wysokości 60 m ponad 
Latorycą. Nazwa pochodzi od częstokołu 
z drewnianych zaostrzonych pali (palanok), 
które kiedyś otaczały zamek. Zamek wraz ze 
wszystkimi zabudowaniami, murami obron-
nymi i fosą zajmuje około 14 tysięcy m2. 
W XIX wieku służył jako ciężkie więzienie 
polityczne, a obecnie mieści się tu Muzeum 
Krajoznawcze i Historyczne.

Część grupy pozostaje na dole, robiąc 
sobie przerwę na posiłek w restauracji nieda-
leko zamku, jak się później okazało – z nie 
najlepszym skutkiem dla żołądków.

Do wejścia na zamek prowadzi długa 
droga w górę. Jest upalny dzień, pora po-
łudniowa i nie decydujemy się na pokona-
nie tej drogi piechotą. Wsiadamy do tak-

sówek (postój u podnóża zamku) i za 
grosze dojeżdżamy na pierwszy taras 
widokowy. Po zwodzonym moście do-
chodzimy do kasy – bilet kosztuje 10 
hrywien, a fotografowanie i filmowanie 
jest bezpłatne. Przez Dolny Dziedziniec 
przechodzimy na Dziedziniec Środko-
wy. Przed nami masywne wieże cyta-
deli, najstarszej części Górnego Zamku. 
Kompleks zamkowy składa się z trzech 
samodzielnych części: Zamku Górnego, 
Średniego i Dolnego, a na czwartym po-
ziomie brama zamkowa z basztą war-
towniczą. Na dziedzińcu Zamku Górne-
go wykuta w skale studnia o głębokości 
80 m, owiana legendą. Po prawej stronie 

Dziedzińca Środkowego schodami wchodzi-
my do jednego z bastionów, skąd roztacza 
się widok na całą panoramę Mukaczewa.

Na zamku od listopada 1805 r. do marca 
1806 r. była przechowywana korona królów 
węgierskich, by nie dostała się w ręce Na-
poleona. Na zamku jest kilka rzeźb; jedna 
z nich to odlany w brązie książę Teodor Ko-
riatowicz, wnuk wielkiego księcia litewskiego 
Gedymina. Król Węgier nadał mu w doży-
wotnie władanie dominium mukaczewskie, 
a zamek był jego rezydencją. Należy ko-
niecznie złapać go za palec wskazujący 
lewej ręki, który błyszczy z daleka, bo jak 
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Mukaczewo, zamek komitacki z XIV–XVIII w., tzw. Pałanok. 
Z tarasu widokowego most zwodzony do zamku
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głosi legenda, powodzenie wymknie się nam 
z rąk. Rozbawieni, oczywiście ciągniemy za 
palec, dokumentując to na zdjęciach. Nota-
bene, będąc w Kopenhadze, aby szczęście 
nie uciekło, takoż głaskałam nie mniej wy-
błyszczone, ale kolano odlanego w brązie 
światowej sławy pisarza Hansa Christiana 
Andersena, autora licznych bajek i baśni. Na 
tarasie drugiego piętra Dziedzińca Górnego 
znajduje się rzeźba w brązie księżniczki wę-
gierskiej Ilony Zrinyi oraz jej syna. Kiedy jej 
mąż Imre Tekieli zbiegł, a do murów zamku 
zbliżały się wojska austriackie, żądając kapi-
tulacji, księżniczka z bronią w ręku, wraz ze 
swymi małoletnimi dziećmi dodawała otuchy 
obrońcom twierdzy. Dopiero po dwóch latach 
od rozpoczęcia oblężenia, by nie przelewać 
więcej krwi, zgodziła się honorowo pod-
dać twierdzę. Na pomniku widzimy wstążki 
w barwach flagi węgierskiej, dowód pamięci 
turystów z Węgier.

Na najwyższym piętrze, w jednej z licz-
nych tu tematycznych sal muzealnych, są 
ciekawe stare zdjęcia mieszkańców Mu-
kaczewa i kuriozalne wypchane dwugłowe 
cielę, które urodziło się w okolicy miasta. 
Zwiedzamy też czasową wystawę obrazów 
węgierskiego malarza Mihalya Munká csyego 
z kolekcji węgierskiego Muzeum Narodo-
wego.

Opuszczamy zamek. Godna zwiedzenia 
w mieście jest też jednonawowa kaplica św. 
Marcina, która kiedyś stanowiła część go-
tyckiego kościoła, z zachowanymi gotyckimi 
malowidłami z XIV w. W śródmieściu zwra-
camy uwagę na okazały ratusz z 1906 r. 
w stylu modernistycznym, z zegarem i ku-
rantami na wieży.

I już podążamy dalej – przez Czina-
dijewo, z pałacem zbudowanym w latach 
1890–1895, w stylu historyzmu, dla rodzi-
ny hr. Schönbornów, zachowanym do dziś 
prawie bez zmian. W projekcie pałacu za-
warta została swoista symbolika. Podsta-
wą rok astronomiczny: 365 okien – licz-
ba dni w roku, 52 pokoje – liczba tygodni, 
a 12 wejść to miesiące. Obecnie w pałacu 
i otaczającym go parku leśnym mieści się 
sanatorium „Karpaty”.

Dalej przez Swalawę (w okolicy ponad 
100 źródeł mineralnych) przemieszczamy 
się do Skolego. Jest to miasteczko w Biesz-
czadach Wschodnich nad rzeką Opór, za-
łożone w 1397 r. z nadania Władysława 
Jagiełły, prawa miejskie uzyskało w 1660 r. 
Rozkwit gospodarczy rozpoczęła Izabela 
z Lubomirskich Czartoryska, która w latach 
80. XVIII w. założyła tu hutę żelaza. Ożywie-
nie miasta wniosła spółka barona Hermana 
Groedla z Wilhelmem Adamem Schmidtem 
– gospodarze miejscowości od 1886 roku. 
Zakupili majątek w okolicach Skolego, liczą-
cy 32 tys. ha, z czego większość stanowiły 
lasy. Przedsiębiorstwo swoje oparli na eks-
ploatacji drewna, w najrozmaitszy sposób 
dochodząc do znacznej fortuny. Na połu-
dniowym krańcu miasta zachował się w złym 
stanie pałac Groedlów z końca XIX w. Przed 
wojną Skole było znanym i cenionym kuror-
tem klimatycznym.

Kiedy jechaliśmy do Skolego, co jakiś 
czas robiliśmy przerwy „na kawę”, aby na-
sycić oczy cudownym krajobrazem. Stoki 
górskie gęsto pokryte lasami, balsamiczne 
powietrze, fascynujące widoki, nagrzane 
słońcem wzgórza pachniały macierzanką, 
miętą i innymi ziołami, tworząc subtelną 
aurę zapachów. Pamiętając popularne przed 
wojną porzekadło: dychaj Salciu, bo to Mor-
szyn, i my wdychaliśmy to cudowne świeże 
powietrze z okolic Skolego, wentylując płu-
ca przesycone krakowskim smogiem. Samo 
miasteczko obecnie mało ciekawe. 

Czas nieubłaganie nas popędza, więc 
wędrujemy do Stryja, gdzie nocujemy. I tak fi-
nalizujemy nasze penetrowanie Zakarpacia. 

Ale dla nas jest jeszcze 
w niewyczerpanych snach 
nieukończona nigdy podróż. 
Trochę jak słodycz dzieciństwa...

Kazimierz Wierzyński
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W dniu 14 czerwca 2014 
roku odbyła się dawno 
zapowiadana uroczy-

stość otwarcia i poświęcenia zruj-
nowanego przez sowieckich oku-
pantów kościoła, wybudowanego 
w XIX wieku (murowanego, a wcze-
śniej był XVIII-wieczny, drewniany, 
lecz spłonął). Świątynia została wzniesiona 
w obrębie założonej tam przez króla Jana 
Sobieskiego z końcem XVII w. twierdzy, 
nazwanej wtedy ku Bożej chwale Okopa-
mi Świętej Trójcy. Zadaniem fortecy było 
powstrzymywanie najazdów tureckich i ko-
zackich na ziemie Rzeczypospolitej. Anek-
sja sowiecka w 1939 roku i okupacja po II 
wojnie światowej doprowadziły kościółek do 
skrajnej ruiny*.

KOŚCIÓŁ 

W OKOPACH 

ŚWIĘTEJ 

TRÓJCY 

OTWARTY!

Okopy leżą blisko Kamieńca Podolskiego 
(ale w czasie zaborów po dwóch stronach 
granicy), u zbiegu Zbrucza z Dniestrem i na-
leżą dziś do diecezji kamienieckiej. Ksiądz 
biskup kamieniecki podjął śmiałą inicjatywę 
rewaloryzacji tego kościółka. 

I szczęśliwie dokonało się. Kościółek 
został doprowadzony do „stanu używalno-
ści”, a 14 czerwca br. nastąpiło jego po-
święcenie. Z Krakowa udała się tam grupa 

osób poprowadzona przez p. 
Macieja Wojciechowskiego – 
niestety nie było wśród nich 
nikogo z oddziału krakowskie-
go TMLiKPW. Uczestnicy piel-
grzymki opowiadali na gorąco 
– to był cud!

Pokazujemy dziś okolicz-
nościowo wydaną wodoków-
kę, ale prawdopodobnie w na-
stępnym numerze przedsta-
wimy obszerniejszy materiał.

* O Okopach Św. Trójcy pisali-
śmy w Słowniku w CL1/04)

Kościół przed odnowieniem
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Należy Pan do „rodziny” Kresowiaków 
nieposiadających tam korzeni…

Ależ ja także pochodzę z kresów! Urodzi-
łem się w Wałbrzychu, a to przecież kresy 
zachodnie Polski powojennej...

W Wałbrzychu po wojnie osiadło wielu 
Polaków wypędzonych z Kresów, może stąd 
Pańskie zainteresowanie tym tematem?

Rzeczywiście, wśród moich znajomych 
było wielu z kresowymi korzeniami. Chrzcił 
mnie, a potem do pierwszej Komunii świę-
tej przygotowywał ks. dr Adolf Iwanciów, 
Sybirak, świadek ludobójstwa. W jednym 
z kościołów, w parafii św. Jerzego i Matki 
Boskiej Różańcowej, znajduje się „Kresowa 
Madonna” – słynący łaskami obraz Matki 
Boskiej Różańcowej z Białego Kamienia. Ale 
w tamtych czasach jeszcze nie było we mnie 
zainteresowania Kresami. Można natomiast 
powiedzieć, że już jako dziecko byłem na co 
dzień w kresowym żywiole zanurzony. Moja 
własna droga do Kresów była dość długa… 
Wszystko zaczęło się za sprawą Chóru Ma-
riańskiego i jego dyrygenta pana Jana Ry-
barskiego. Choć nie jestem z wykształcenia 
muzykiem, to muzyka zawsze inspirowała 
mnie do różnych przedsięwzięć. Uczestni-
cząc w koncertach, byłem zafascynowany 
pracą orkiestry czy chóru. A wszystko zale-
żało od batuty dyrygenta. Kiedyś postanowi-
łem skorzystać z zaproszenia Chóru Mariań-
skiego, któremu pomagałem w organizacji 
wyjazdu do Wiednia, gdzie miał koncertować 
dla uświetnienia jubileuszu 100-lecia poby-
tu XX Zmartwychwstańców w Wiedniu. Był 
rok 1997. Zostałem zauroczony atmosferą 
panującą w autokarze jeszcze w drodze, 
a potem podczas prób i samych koncertów! 
Skład chóru był wielopokoleniowy. Często 
śpiewali w nim rodzice, ich dorosłe już dzie-
ci, a do tego młodzież licealna. To wręcz 
niesamowite, że tradycja chóralna bardzo 
często przechodzi w rodzinie z pokolenia 
na pokolenie. Stąd też zapewne tak nie-
zwykłe, międzypokoleniowe porozumienie 
w zespole, i taka prawdziwie rodzinna at-
mosfera. Drugi aspekt tego wyjazdu to już 
sam Wiedeń, ale nade wszystko miejsca 

związane z wielkimi Polakami. To właśnie 
w Wiedniu moje oczy i serce otworzyły się 
na Kresy, gdzie biło przez wieki serce Polski. 
Kahlenberg, tak związany z naszym królem 
Janem III Sobieskim, który przecież wywodzi 
się z Kresów – Olesko, Złoczów, Lwów i Żół-
kiew… A kiedy spłynęliśmy z Kahlenbergu 
ku wspólnej historii z ck Austrią, i zaczęły 
padać nazwiska ministrów, przemysłowców, 
posłów, gdy zaczęto opowiadać o wkładzie 
Polaków w politykę i gospodarkę, wiedzia-
łem, że moja następna wyprawa odbędzie 
się do – dla mnie już mitycznego – Lwowa. 
I tak też się stało… Był rok 1999. 

Zacząłem jeździć do Lwowa średnio 
raz na miesiąc. Któregoś roku tak się aku-
rat złożyło, że jednego tygodnia byłem we 
Lwowie trzy razy: w niedzielę na św. Piotra 
i Pawła, we wtorek na uroczystości wrę-
czenia pierwszych Kart Polaka i 4 lipca 
na Wzgórzach Wuleckich. Zapytany przez 
dziennikarza, ile razy byłem na Kresach 
odpowiedziałem pytaniem: – A pan? Usły-
szawszy w odpowiedzi: – Cztery razy, żarto-
bliwie ripostowałem: – A ja byłem trzy razy 
w zeszłym tygodniu.

Z Maciejem Wojciechowskim
rozmawia Janusz M. Paluch
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Najbardziej chyba zapamiętam wyjazd 
z pielgrzymką w styczniu 2006 roku w 350 
rocznicę ślubów Jana Kazimierza. Adam Ma-
cedoński przypominał mi stale o tej rocznicy 
i namawiał do pielgrzymowania do Matki 
Boskiej Łaskawej. Przygotowaliśmy na tę 
okazję specjalną płytę z kolędami. Pielgrzy-
mowałem znowu z Chórem Mariańskim do 
Lwowa w towarzystwie prof. Ryszarda Le-
gutki, ówczesnego ministra edukacji naro-
dowej. Za jego pośrednictwem przekazali-
śmy wcześniej płytę zespołu ówczesnemu 
Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu 
z apelem, by zechciał zaszczycić uroczy-
stości jubileuszowe, a także wziąć udział 
w obchodach 350-lecia Ślubów Jana Kazi-
mierza w Katedrze Rzymskokatolickiej we 
Lwowie. Jakaż była nasza radość, kiedy 
Pan Prezydent przyjechał!

Pańskie pierwsze spotkanie ze Lwowem i 
mieszkającymi tam Polakami?

To był okres kolęd, który zawsze balsa-
micznie wpływa na ludzi. Ale we Lwowie Po-
lacy zawsze są mili, ciepli i wspaniali. A do 
tego ta ich piękna, charakterystyczna mowa, 
toż to „miód na nasze serca”! Mieszkaliśmy 
u Polaków. Mogłem podziwiać ich wytrwa-
łość, wzajemny szacunek w rodzinie, ale 
nade wszystko ich żarliwość w kościołach. 
Obserwowałem to przez lata, bo od tamtego 
czasu kiedy tylko mogłem, bywałem na Kre-
sach, jak tylko nadarzała się okazja uczest-
niczenia w ważnych wydarzeniach. W taki 

sposób poznawałem też Wołyń i miejsca, 
w których Polacy byli bestialsko mordowani 
przez Ukraińców. Innym razem dotarliśmy 
do pięknie położonej miejscowości Dolina, 
skąd ruszyliśmy w kierunku Kamieńca Po-
dolskiego, Chocimia i legendarnych Oko-
pów Świętej Trójcy. Poznawałem wspania-
łych duchownych i miejscowych ludzi, którzy 
pod ich kierunkiem od zera odbudowywali 
wspólnoty parafialne, z ruin podnosili kościo-
ły w swoich miejscowościach. A ja stałem 
się świadkiem tych wydarzeń, a z czasem 
także ich dokumentalistą. Najpierw robiłem 
fotografie – w archiwum mam ich tysiące. 
Później rejestrowałem różne wydarzenia 
kamerą cyfrową – uzbierało się w archiwum 
jakieś kilkaset godzin nagrań! 

Wspomniał Pan Okopy Świętej Trójcy… 
To miejsce dość symboliczne, bo przecież 
ważne w dziejach naszej państwowości, ale 
i symbol utrwalony w literaturze polskiej… 
Niedawno zresztą wrócił Pan z wyprawy do 
tego właśnie miejsca…

W zeszłym roku miałem okazję poje-
chać na 1 listopada do Lwowa. Niewiele 
osób z Polski jeździ wtedy do Lwowa, jako 
że odwiedzają swych bliskich na cmenta-
rzach w Polsce. Ponieważ 1 listopada wy-
padał w piątek, automatycznie przedłużając 
weekend, postanowiliśmy większą grupą, 
w ramach Stanicy Kresowej, pojechać na 
Kresy. Już na miejscu dowiedzieliśmy się, 
że w czerwcu 2014 r. ma się odbyć poświę-
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cenie kościoła odbudowywanego wówczas 
w Okopach Świętej Trójcy. Wtedy też zapa-
dła decyzja o czerwcowym wyjeździe. Nie-
stety nie przewidzieliśmy wtedy, że w pań-
stwie ukraińskim zmienią się tak drastycznie 
uwarunkowania społeczno-polityczne. Wielu 
chętnych zrezygnowało z wyjazdu w obawie 
o swoje bezpieczeństwo. Sprawa odbudo-
wy kościoła w Okopach Świętej Trójcy nas 
także nieco zaskoczyła. Nie była zbytnio na-
głośniona. Ukazały się jakieś teksty, choćby 
w „Gościu Niedzielnym”, ale bez specjalnego 
rozgłosu. Nie mogłem długo znaleźć kontak-
tu do ludzi, którzy stali bezpośrednio za tą 
odbudową, a później także za organizacją 
uroczystości poświęcenia świątyni. Dopiero 
telefon do proboszcza katedry w Kamieńcu 
Podolskim, ks. Romana Twaroga, przybliżył 
mi całą sytuację. W znacznie ograniczonym 
więc gronie pojechaliśmy na uroczystości 
do Okopów św. Trójcy, które odbyły się 14 
czerwca. Było to niesamowite przeżycie. 
Śmiało można powiedzieć, że odbudowa 
zwieńczona poświęceniem odrestaurowa-
nej świątyni to był cud! Każdy, kto był w tej 
miejscowości i odwiedzał ruiny tego nie-
wielkiego kościółka, pozbawionego dachu, 
z niewyraźnymi pozostałościami malowideł 
na wewnętrznych ścianach, oceniając stan 
zachowania tej budowli okiem laika, miał 
wrażenie, że tej ruiny nie da się już podźwi-
gnąć z niebytu. Proboszczowi kamienieckiej 
katedry udało się jednak zmobilizować miej-
scową społeczność do pomocy w pracach 
rekonstrukcyjnych. Bez jej udziału niewie-
le by się tam udało zdziałać. Odbudowę 
wspomagała grupa Kresowian z Tarnowa, 
a merytorycznie za odbudowę odpowiedzial-
ny był Jan Piekło – konserwator zabytków 
z Krakowa. A więc i nasze miasto ma swój 
wkład, a także Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz inni anonimowi 
darczyńcy. Dlaczego mówię o cudzie? Pa-
trząc na historię odbudowywanych na Kre-
sach świątyń rzymskokatolickich, trudno nie 
zauważyć, że do ich restauracji dochodziło 
tam, gdzie istniała mocna wspólnota religij-
na. Na przykład kościół w Kisielinie, który 
był w czasie I wojny światowej niemal do-
szczętnie zrujnowany, siłami wiernych został 
odbudowany w ciągu 20 lat, do 1937 r. Ale 
to był inny czas i inni ludzie.

W Okopach św. Trójcy nie ma przecież 
wiernych Kościoła rzymskokatolickiego! 

W pięknej uroczystości poświęcenia świą-
tyni uczestniczyła miejscowa społeczność. 
Tylko niektórzy jej członkowie mogli byli 
pamiętać to miejsce z czasów II Rzeczpo-
spolitej, czy też dzień zniszczenia świąty-
ni przez UPA w 1943 r. Ludność wiejska 
ma bardzo nabożny stosunek do świętych 
miejsc. Przecież nie wszyscy mieli związek 
z szaleństwem UPA! Niektóre rodziny wy-
niosły ze zniszczonej świątyni elementy jej 
wystroju, które przez lata komuny przecho-
wywali jako swego rodzaju relikwie, by po 
latach zwrócić je do kościoła. Rozmawiałem 
z tymi ludźmi. To były wzruszające rozmowy. 
Gdybyśmy nie pojechali na tę uroczystość, 
wiele byśmy stracili. Proszę popatrzeć, jakie 
to znamienne: z jednej strony na Ukrainie 
trwa dramat krwawej wojny, z drugiej toczy 
się normalne życie… Oczywiście bardzo 
się bałem tego wyjazdu, bo przecież jako 
organizator byłem odpowiedzialny nie tyl-
ko za siebie, ale też i za tych, którzy ze 
mną jechali… To było ważne wydarzenie dla 
Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, 
ale też i bardzo istotne dla polskiej kultury. 
Ludzie obecni na uroczystości mieli oso-
biste związki z Podolem, ale dziennikarzy 
przybyło niewielu. Jestem w tej szczęśliwej 
sytuacji, że posiadam zapis filmowy i dźwię-
kowy czerwcowych uroczystości w Okopach 
Świętej Trójcy. Mam nadzieję, że uda mi 
się kiedyś zrealizować film dokumentalny 
o tym wydarzeniu. Uczestniczyłem w okre-
sie ostatnich lat w wielu ważnych uroczysto-
ściach i wydarzeniach na Kresach, jak np. 
pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II 
do Lwowa, uroczystości w Zadwórzu, rekon-
sekracja ołtarza w kościele dominikańskim 
w Kamieńcu Podolskim, a teraz poświęcenie 
kościoła w Okopach Świętej Trójcy. Kiedy 
tak ogarniam te wszystkie wydarzenia, jak-
że wzruszające i ważne dla Polaków, mam 
świadomość historycznej ciągłości, której 
jestem świadkiem.

Będąc w Okopach św. Trójcy spotkałem 
staruszkę, która mówiła ze łzami w oczach, 
że w tej wiosce jest ostatnią żyjącą Polką…

Rzeczywiście mieszka tam jedna starsza 
kobieta, która przyznaje się do polskości. 
Jest to jeden z tematów, który mnie bar-
dzo interesuje – problem tożsamości naro-
dowej. Wiele ze spotykanych przeze mnie 
osób urodziło się w dawnej Polsce, było 
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ochrzczonych w kościołach rzymskokato-
lickich. Potem ich życie potoczyło się tak, 
że Polska/granica ich opuściła, nie było też 
w okolicy kościoła, a i nie było warunków 
w najbliższej okolicy, aby swą religijność 
kultywować. A poza tym na co dzień musieli 
używać języka rosyjskiego i ukraińskiego. 
Chcąc nie chcąc, stawali się Ukraińcami. 
Dobrym przykładem na zilustrowanie tego 
stanu rzeczy jest polska rodzina z Kisielina, 
w której była piątka dzieci. Matka zginęła 
zamordowana podczas mszy w kościele. Oj-
ciec, chcąc za wszelką cenę ratować dzieci 
i siebie, zabiera najstarszą córkę i dobro-
wolnie wyjeżdża z nią na roboty do Nie-
miec, a czwórkę młodszych dzieci umiesz-
cza w rodzinach sąsiadów, Ukraińców. Po 
wojnie dwie siostry osiedlają się w Polsce, 
a trójka dzieci zostaje w Kisielinie. Siostry 
w Polsce są wyznania rzymskokatolickiego, 
rodzeństwo na Wołyniu – prawosławnego. 
Rzadko dostrzegamy, że atak na Polaków 
zamieszkałych na Wołyniu był podyktowany 
nie tylko czystką narodową, ale był to także 
atak na Kościół rzymskokatolicki. Była to 
próba zmuszenia ludzi do zmiany wyznania. 
Chcąc funkcjonować w tamtym społeczeń-
stwie, często musieli zmieniać wyznanie. To 
także jest interesujący problem, który jak 
dotąd nie doczekał się zbyt wielu opraco-
wań. W czasie zaboru rosyjskiego nastąpiła 
kasata kościołów i zgromadzeń unickich, 
a ludzie byli zmuszani do przyjęcia prawo-
sławia. Jeszcze przed wybuchem I wojny 
światowej po ukazie tolerancyjnym przeszli 
do kościoła łacińskiego. A Lubieszów jest 
dobrym tego przykładem, bo najpierw we-
szli tam sowieci, potem Niemcy, którzy łącz-
nie z Ukraińcami poddawali polską ludność 
wyznania rzymskokatolickiego eksterminacji 
narodowej. Podczas tegorocznej pielgrzymki 
z Chórem Mariańskim, kiedy stanęliśmy przy 
dominikańskim klasztorze w Czartorysku, 
przebudowanym na prawosławną cerkiew, 
nie potrafiliśmy zrozumieć, dlaczego utracili-
śmy tak wspaniałą świątynię, która mogłaby 
była zostać ostoją katolicyzmu.

Wołyń i znajdujący się tam Kisielin – to 
miejsca szczególnie Panu bliskie… A to za 
sprawą Pana pasji do fotografowania, fi lmo-
wania, dokumentowania. Film „Było sobie 
miasteczko” o Kisielinie został nagrodzony. 
Jest Pan obecny na niemal wszystkich spo-

tkaniach kresowych w Krakowie, ale nie tylko. 
I co ważniejsze, gdziekolwiek się Pan pojawia, 
zawsze tworzy Pan dokumentację fi lmową 
i dźwiękową wydarzenia… Mam nadzieję, że 
kataloguje Pan na bieżąco te materiały… Skąd 
ta miłość do fi lmu?

Oczywiście, opisuję wszystko na bieżą-
co, według dat i zdarzeń. Rzeczywiście ma-
teriałów jest dużo. Na potrzeby projektu fil-
mowego „Było sobie miasteczko” nagraliśmy 
łącznie 36 godzin, a wykorzystane zostało 
zaledwie 50 minut. Zamiłowania do fotogra-
fii i filmu pielęgnuję od czasów licealnych. 
Już wtedy marzyłem o tym, by realizować 
filmy. Oczywiście w owych czasach było to 
raczej mało skonkretyzowanym marzeniem, 
a co ważniejsze – raczej nieosiągalnym. 
Tak więc skupiłem się na fotografii. Ale pod-
czas tych moich podróży na Kresy, kiedy 
były już dość popularne kamery cyfrowe, 
a i sama rejestracja obrazu także stała się 
o wiele mniej skomplikowana, powróciłem 
do marzeń z młodości i zacząłem realizo-
wać filmy. A do Kisielina, tak jak na Kresy, 
zaprowadziła mnie muzyka… Zostałem za-
proszony przez pana Jerzego Stankiewicza 
na Festiwal Strawińskiego, który organizu-
je on na Wołyniu. Zaczęło się od pobytu 
w Uściługu, gdzie nad Bugiem znajduje się 
posiadłość rodzinna Strawińskich. Zresztą 
ze Strawińskim zaistniał pewien paradoks. 
Wystąpił o polskie obywatelstwo, ale nigdy 
go nie otrzymał. Wyjechał do Francji, gdzie 
znalazł swoją życiową przystań, a jego mu-
zyka dała mu przepustkę do obywatelstwa 
świata. W drodze do Łucka oglądaliśmy roz-
maite ciekawe miejsca położone najbliżej 
trasy. Zatrzymaliśmy się w Zaturcach, gdzie 
obejrzeliśmy kościół w trakcie prac renowa-
cyjnych oraz dwór Lipińskich. I wtedy też 
wstąpiliśmy do Kisielina. Tam zapamiętałem 
fresk przedstawiający biczowanego Chry-
stusa, w jakiś zupełnie niewytłumaczalny 
sposób ocalały mimo wojennej pożogi, oraz 
ruiny wspaniałej bazyliki, które zrobiły na 
nas niesamowite wrażenie. Byłem zupełnie 
nieprzygotowany do tego wyjazdu, tak więc 
dopiero po powrocie do domu przypomnia-
łem sobie, że w „Rzeczpospolitej”, w dodat-
ku „Plus Minus” natknąłem się był kiedyś 
na artykuł o rodzinie Dębskich. Pozbierałem 
wszystkie materiały o Kisielinie i zadzwoni-
łem do Krzesimira Dębskiego. Powiedzia-
łem mu, że chciałbym zrobić film o Kisie-
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linie. Miałem taki zamysł, 
aby te ruiny kościoła stały 
się świadectwem tamtego 
strasznego czasu na Woły-
niu. Tak jak w Wielkiej Bry-
tanii ruiny zbombardowa-
nej katedry w Coventry do 
dziś przypominają o okru-
cieństwach II wojny świa-
towej, tak i ruiny kościoła 
w Kisielinie mogłyby pełnić 
analogiczną rolę. Krzesimir 
oddzwonił do mnie po pew-
nym czasie, zaraz po swo-
im powrocie z USA, aby 
powiedzieć, że ten pomysł 
bardzo mu się spodobał, 
no i w zasadzie od tego właśnie momentu 
zaczęła się moja przygoda z Kisielinem. 
Napisałem scenariusz dla Telewizji Polskiej, 
który został zaaprobowany, a moi przyjaciele 
i rozmaite dobre duchy wsparły mnie w dzia-
łaniu. I proszę sobie wyobrazić, że film był 
emitowany w rocznicę tragicznej Mszy św. 
11 lipca o godz. 11.00, tak jak rozpoczynała 
się Msza św. w Kisielinie. To było coś nie-
bywałego, do ramówki weszło w ostatniej 
chwili, nikt nie wierzył, że na władzach tele-
wizji można wywrzeć taką presję, żeby ten 
film wtedy poszedł. Pani Ewa Siemaszko 
twierdzi, że to zadziałały siły pozaziemskie, 
że za tym programem wstawiły się Ofiary 
Wołynia. Ja przychylam się do jej opinii, 
bowiem podczas czterech dni zdjęciowych 
na Wołyniu mieliśmy wszystko, i krajobra-
zy i pogodę. To naprawdę rzadko się zda-
rza, i wierzę, że to także Im zawdzięczam. 
Tamtego dnia, 11 lipca 1943 r., nacjonali-
ści ukraińscy w murach świątyni brutalnie 
wymordowali część polskich mieszkańców 
Kisielina. Reszta ratowała się, uchodząc na 
zawsze z rodzinnej ziemi. W Kisielinie do 
czasów II wojny światowej żyło w zgodzie 
kilka narodowości: Polacy, Ukraińcy, Żydzi, 
Niemcy, Czesi. Miasteczko było zamożne, 
dobrze prosperowało, w przeszłości stano-
wiło też silny ośrodek ariański na Wołyniu. 
Znajdowała się tam drukarnia i biblioteka, 
działała tłocznia oleju, gorzelnia, cegielnia, 
mleczarnia. Dziś po dawnej świetności zo-
stało niewiele, choć ziemie tam urodzajne. 
Przedwojennej mieszanki narodów też już 
nie ma, mieszkają tam sami Ukraińcy. Za 
to pośród zieleni wciąż stoją ruiny kościo-

ła, który był miejscem tragedii. Narratora-
mi filmu jest rodzina Dębskich: Krzesimir 
Dębski, jego matka Aniela, brat Wisław, syn 
Radzimir, bratanica Ulesława Lubek. Wy-
stępują także Ukraińcy – obecni mieszkań-
cy Kisielina, z których większość pamięta 
tamte dramatyczne wydarzenia. Film jest 
nie tylko opowieścią o Polakach z Kisieli-
na. To także refleksja nad zagładą polskich 
Kresów, ich bogatej kultury i tradycji, nad 
trudnym dziedzictwem tej zagłady. War-
to też wspomnieć, że tytuł filmu brzmi tak 
samo jak tytuł monografii o Kisielinie i jego 
mieszkańcach napisanej przez nieżyjącego 
już ojca Krzesimira, Włodzimierza Sławo-
sza Dębskiego. Piękną oprawę muzyczną 
filmu stanowi muzyka Krzesimira Dębskiego 
zainspirowana wspomnieniami kresowymi.

Ten fi lm został zauważony nie tylko przez 
widzów. Doczekał się prestiżowej nagrody…

Film o Kisielinie był bardzo często pre-
zentowany w telewizji i zawsze miał dużą 
oglądalność. Został też zaprezentowany 
i nagrodzony na Festiwalu Filmów Katolic-
kich w Niepokalanowie oraz na Festiwalu 
Filmowym „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” 
w Gdyni w 2013 r., gdzie uhonorowany zo-
stał Nagrodą Specjalną im. Janusza Krup-
skiego. Kiedy odbierałem statuetkę, byłem 
bardzo wzruszony, jej autorem jest bowiem 
syn Janusza Krupskiego, kontynuator dzieła 
swego ojca w innym zakresie. 

To nie jest jedyny Pana fi lm…
Jest jeszcze jeden film – „Zapomnia-

ne zbrodnie na Wołyniu”, będący zapisem 
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świadectw kilku osób, którzy przeżyli ten 
straszliwy czas. Jak mówi ks. Tadeusz Isa-
kowicz-Zaleski, którego rodzina została wy-
mordowana na Kresach: „Ofiary na Wołyniu 
zostały zabite dwa razy: pierwszy raz od 
siekier Ukraińców, drugi przez wymazanie 
z pamięci”. Kręcąc ten film, zastanawiałem 
się razem z Tadeuszem Arciuchem, który 
jest jego współtwórcą, czy Polacy pamiętają 
o zbrodniach na Wołyniu, czy zastanawia-
ją się nad tym, jak ci, którzy przeżyli, i ich 
rodziny radzą sobie z traumą tamtego cza-
su. Bohaterem tego filmu jest Leon Popek, 
potomek ofiar zbrodni w Ostrówkach nad 
Bugiem, który od lat organizuje pielgrzym-
ki do miejsca kaźni swoich bliskich. Kolej-
nym obrazem jest opowieść pana Tadeusza 
Kukiza, który jest autorem bardzo ważnej 
i wspaniałej pozycji książkowej „Madonny 
Kresowe”. Obecnie pracuję równolegle nad 
kilkoma różnymi filmami, i poszukuję instytu-
cji, która pomoże w sfinalizowaniu ich reali-
zacji. Moim filmom w Polsce nie sprzyja ich 
tematyka, a dodatkowo klimat – ze względu 
na dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Po-
woduje to, że twórcy działający w obszarze 
zainteresowań Kresami mają duże trudności. 
Mam jednakże nadzieję, że w końcu ta zła 
passa dla tej kresowej i niepodległościowej 
tematyki zostanie przełamana.

Telewizja Historia nie jest tymi fi lmami 
zainteresowana?

Jest, i to nawet bardzo, ale nie mają środ-
ków finansowych na ich realizację. Oczywi-
ście wspomogą w realizacji, są otwarci na 
wszelkiego rodzaju współpracę… Chętnie 
wzięliby gotowy produkt, do którego nie mu-
sieliby już nic dopłacać…

W Krakowie współpracuje Pan z Fundacją 
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. 
Tam zostało złożone archiwum pana Czesława 
Blicharskiego rodem z Tarnopola.

Czesław Blicharski stworzył unikatowe 
Archiwum Tarnopolskie. Długo się zastana-
wiał, gdzie swe dzieło umiejscowić. Wybór 
padł na Bibliotekę Jagiellońską. Działająca 
przy BJ Fundacja Dokumentacji Czynu Nie-
podległościowego, która zajęła się opraco-
waniem jego zbiorów, stała się dysponentem 
tego archiwum. Pana Czesława poznałem 
dość późno, bo w 2008 r. Starałem się wy-
korzystać jego dorobek, jego wiedzę, do 

kontynuowania pracy publikatorskiej. Stąd 
zrodził się pomysł m.in. na cykl spotkań pod 
nazwą „Stanica Kresowa”.

Kiedy pan Czesław przekazał już całe 
swoje archiwum, a następnie zobaczył je 
zgromadzone w jednym miejscu, był porażo-
ny jego ogromem. Autentycznie nie zdawał 
sobie do końca sprawy z tego, co posiada! 
Jego archiwum zajmuje 30 m bieżących! 
Inaczej: jest to ściana długości 4 m i wy-
sokości 3 m! Nikt, kto zajmuje się Tarno-
polem czy Ziemią Tarnopolską, nie może 
przejść obojętnie obok tego archiwum. Or-
ganizujemy nie tylko spotkania „Stanicy Kre-
sowej”. Organizujemy także konferencje. 
Jedna z nich zatytułowana „Niedokończone 
msze wołyńskie” była bardzo ważnym wyda-
rzeniem. W tej konferencji uczestniczyli tej 
miary naukowcy co Ewa Siemaszko, Leon 
Popek, prof. Andrzej Zięba, ks. Prof. Józef 
Marecki, prof. Włodzimierz Osadczy, były 
też relacje świadków, m.in. poświęcone o. 
Włodarczykowi, którego przygotowanie do 
procesu beatyfikacyjnego rozpoczęli oblaci. 
Konferencji towarzyszyła wystawa Ośrodka 
Ucrainicum związanego z Katolickim Uni-
wersytetem Lubelskim. Zaprezentowaliśmy 
ją w Krakowie w Bibliotece Jagiellońskiej 
i w kościele pw. św. Józefa. A z materia-
łów filmowych, które zgromadziłem, mam 
nadzieję, powstanie kiedyś film dokumen-
talny o tym samym tytule. Podobnie zresztą 
jak i publikacja, która, jak tylko znajdą się 
pieniądze, zostanie wydana.

Jakaś idea, jakiś pomysł na stanicę był… 
Nie są to zwykle spotkania. I miejsce szcze-
gólne. Skąd nazwa?

Nazwę podsunął pan Czesław Blicharski. 
Pierwsze spotkanie Stanicy zatytułowane 
„Służbie mojej małej ojczyźnie Tarnopolem 
zwanej” poświęcone było panu Czesławowi 
Blicharskiemu. Temu spotkaniu towarzyszy-
ła wystawa planszowa ukazująca dorobek 
rodziny Blicharskich. Kolejne spotkania pre-
zentowały autorów interesujących książek, 
a czasem były to koncerty. Stanica Kresowa 
ma bardzo spontaniczny i nieregularny cha-
rakter. Spotkania mają wspólny mianownik 
– przybliżanie Kresów.

Jednym z gości „Stanicy Kresowej” był 
Piotr Zychowicz. Prezentował wtedy swą 
pierwszą kontrowersyjną książkę „Pakt Rib-
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bentrop–Mołotow”. Słuchałem ostatnio jego 
wypowiedzi, w której dość ostro ocenił władze 
Polski podziemnej za pozostawienie na pastwę 
Ukraińców bezbronnej ludności polskiej na 
Wołyniu, mimo iż działała tam 27 Wołyńska 
Dywizja AK… 

Akcja Burza rozpoczęła się na Kresach 
przygotowaniami na wejście sowietów. Po-
wstawała 27 Wołyńska Dywizja AK. Można 
się zgodzić, że był jakiś problem, że polskie 
państwo podziemne mimo posiadanych in-
formacji nie potrafiło sobie poradzić z tym 
wyzwaniem. Powstające oddziały polskiej 
samoobrony były zjawiskiem spontanicznym 
i nie miały większych szans na ochronienie 
Polaków przed UPA. Dość wspomnieć sa-
moobronę Przebraża czy innych pomniej-
szych miejscowości. Jest to jeden z wątków 
naszej historii, gdzie będzie nam bardzo 
ciężko znaleźć zrozumienie. Każda z sił, 
z którą Polacy musieli się zmierzyć, była 
wrogo do nas nastawiona – i Niemcy, i Ro-
sjanie, a w końcu sami Ukraińcy zorgani-
zowani w UPA… Warto zwrócić uwagę na 
tę kwestię, osądzając Polskę Podziemną. 
Aczkolwiek jestem zwolennikiem stawia-
nia trudnych, czasem nawet absurdalnych 
pytań, które pomogą nam ukazać prawdę, 
i wyjaśnić wiele wciąż niezrozumiałych decy-
zji, jak i samego procesu ich podejmowania 
w owym czasie. Decyzji, które doprowadzi-
ły przecież do dramatu AK w Polsce, do 
słynnego procesu szesnastu w Moskwie, 
i wielu dramatów bohaterskich Polaków, 
którzy po wojnie zginęli z rąk oprawców 
NKWD czy UB. Nigdy dotąd nie udało mi się 
tak szczerze porozmawiać z uczestnikami 
tamtych czasów. Oni byli przecież skaza-
ni na porażkę. Ale podejmowali ogromny 
wysiłek, organizowali się… Ja to czuję, ale 
chcę to pytanie zadać takim osobom jak 
Władysław Siemaszko czy Eugeniusz Ra-
chwalski. Ci ludzie po prostu bardzo mocno 
przeciwstawiali się niekorzystnym siłom, 
które działały przeciwko nim. To wymagało 
siły ducha, siły przekonań. Ich celem była 
wolna Polska, ale oni pod skórą czuli, że 
padną ofiarą sowieckiej polityki, bo mieli 
doświadczenie pierwszej okupacji sowiec-
kiej. Często myślę o pokoleniu moich rodzi-
ców, jak oni się czuli po zakończeniu woj-
ny. Czy choć przez chwilę czuli wolność? 
Dla nas, pokolenia lat 50., PRL to była już 
tylko okupacja.

Wędrując po Kresach, spotkał Pan wiele 
interesujących osób… Kogo chciałby Pan w tej 
rozmowie wspomnieć?

Udało mi się namówić na nagrania fil-
mowe nieżyjącego już Eugeniusza Cydzika, 
obrońcę Grodna, strażnika pamięci Cmen-
tarza Obrońców Lwowa, i Witolda Wróblew-
skiego – żołnierza AK na Grodzieńszczyźnie 
do 1949 roku, osiadłego po powrocie z łagru 
we Lwowie. Z Ireną Sandecką z Krzemieńca 
spotykałem się wielokrotnie – mam kilka-
naście godzin nagrań. Poznałem też Marię 
Loryś – siostrę ks. Mireckiego, który był jed-
nym z siedmiu ocalałych z Zadwórza – pol-
skich Termopili, a po wojnie duszpasterzem, 
który pozostał na Podolu, aby nadal służyć 
wiernym. Poznałem wiele osób związanych 
z Kościołem, a pośród nich doprawdy bardzo 
wiele nietuzinkowych postaci – ks. Michała 
Bajcara z Gródka Jagiellońskiego, o. Alojze-
go Kosobuckiego, o. Marcina Wirkowskiego, 
ks. Krzysztofa Panasowca z Doliny, ks. Wła-
dysława Derunowa, ks. Ludwika Rutynę, o. 
Martyniana Darzyckiego – rówieśnika II RP. 
W Kamieńcu Podolskim poznałem ks. bpa 
Jana Olszańskiego – człowieka niezwykle 
świątobliwego charakteru, a w Niżankowi-
cach z kolei ks. Jacka Waligórę – niesa-
mowitego kapłana, wyjątkowo mocno zaan-
gażowanego w upamiętnianie ofiar NKWD 
w Dobromilu, w Solankach! Poznałem też 
rycerzy kresowych, m.in. Danutę Nespiak, 
Mariusza Olbromskiego, Jacka Borzęckiego, 
oraz strzelców jeżdżących do Zadwórza – 
z Leżajska, Rzeszowa i Przemyśla.

Dziękując Panu za rozmowę, życzę kolej-
nych owocnych wędrówek po Kresach, a także 
tego, by Stanica Kresowa częściej otwierała 
swe podwoje!

MACIEJ WOJCIECHOWSKI, ur. 1952 w Wałbrzy-
chu, od 1973 w Krakowie. Studia filologii ang. na 
UJ, ukończone 1977; podyplom. w Warszawie 
1977. Nauczyciel języka ang. w kilku liceach kra-
kowskich. Założyciel niezależnej szkoły jęz. ang., 
inicjator i autor programu współpracy przedsiębior-
ców krak. z partnerami anglojęzycznymi (1991) 
i autor szkolenia zawodowego dla absolwentów 
szkół średnich z Europy i USA. Organizator piel-
grzymki Chóru Mariańskiego do Lwowa i serii 
koncertów dla Polaków za wschodnim kordonem. 
Autor programów publicyst. dla TVP 1, fundacji 
„Kisielin”. Zdobywca licznych nagród i medali za 
szerzenie kultury polskiej na Wschodzie i opiekę 
nad miejscami pamięci narodowej.
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Nie ma jak Lwów

Z Ryszardem 
Żółtanieckim
prezesem Koła Lwowian 
w Londynie 
rozmawia Katarzyna Majewicz

Pochodzi Pan ze Lwowa. To miasto pewnie 
zawsze pozostanie bliskie sercu…

Urodziłem się we Lwowie w 1939 roku. 
Mieszkaliśmy przy ulicy Lwowskich Dzieci, 
która była boczną od Leona Sapiehy. Nasz 
dom znajdował się bardzo blisko gimnazjum 
H. Sienkiewicza. To była główna siedziba 
dowództwa obrony Lwowa. Lwów opuściłem 
razem z matką, gdy miałem niespełna 7 lat. 
Mój ojciec w 1939 r. pod rozkazem uciekał 
z wojskiem do Rumunii, następnie Francji, 
a potem znalazł się w Anglii.

Oboje z matką w 1946 roku przyjecha-
liśmy do niego. W odwiedziny... i tak pozo-
stałem na Wyspach do dziś. Matka zdecy-
dowała się na wyjazd, ponieważ warunki 
życia we Lwowie były trudne, wówczas też 
sporo rodzin już wyjechało. Skorzystaliśmy 

z możliwości łączenia rodzin. Moja matka 
była wielką patriotką, prowadziła dom trady-
cyjnie i robiła najwspanialsze pierogi mało-
polskie. Nigdy później takich już nie jadłem, 
chociaż znam takie jedno miejsce w Polsce, 
w Opolu, gdzie robią podobne w smaku...

Żyję otoczony cywilizacją anglosaską, 
ale wspomnienia o moich dziecinnych la-
tach są zawsze blisko mnie, również te, 
które łączą się z moim ukochanym miastem.

Chętnie wraca Pan w rodzinne strony?
Ostatni raz odwiedziłem Lwów cztery 

lata temu. Udało mi się zobaczyć okolicę, 
w której był nasz dom, ale poznałem też 
inne części miasta i zrozumiałem, dlaczego 
moi rodzice i wielu ludzi, których znam, tak 
bardzo to miasto kochają. Dla nich Lwów 
i cała Ukraina na zawsze pozostały Podo-
lem, Wołyniem, Kamieńcem Podolskim... 
Inaczej o tych miejscach nie potrafią mówić.

Na Wyspach jestem pod wielkim wpły-
wem cywilizacji anglosaskiej, wiele z ele-
mentów tej cywilizacji zaadaptowałem do 
swojego życia. Jednak tak naprawdę to we 
Lwowie czuję się jak u siebie w domu.

Wsparcie dla Lwowa to główna misja lon-
dyńskiego Koła Lwowian. Jego pierwszym 
prezesem był Stanisław Kuniczak, który 
uczestniczył w historycznej obronie Lwowa. 
Pan przez ponad 30 lat był członkiem Koła, 
dzisiaj to Panu przypadła rola prezesa. Czym 
zajmuje się Koło Lwowian? 

Koło Lwowian powstało w 1960 roku. Do 
głównych celów organizacji należy wspoma-
ganie działalności humanitarnych i kulturo-
wych Polaków mieszkających we Lwowie 
i przede wszystkim głoszenie prawdy o tym 
polskim mieście, ponieważ Lwów na histo-
rycznej mapie Polski zawsze był w obrębie 
Korony Polskiej. Na sercu leży nam również 
głoszenie prawdy o Kresach II RP i obrona 
interesów mniejszości polskiej tam zamiesz-
kałej. Nasza organizacja powstała dzięki 
pracy przyjaciół polskiego Lwowa, którzy 
urodzili się właśnie we Lwowie, tak jak ja, lub 
mieli silne związki z miastem jeszcze przed 
II wojną światową. Po zakończeniu wojny 
wojenni obrońcy Lwowa, którzy nie mogli 
wrócić do zniewolonego komunizmem kraju, 
postanowili powołać do życia Koło Lwowian, 
aby bronić dobrego imienia swojego uko-
chanego miasta.Taka historia zobowiązuje...
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Pod pieczą organizacji są dwie polskie 
szkoły we Lwowie. Podobno zarząd Koła podjął 
także działania w kierunku zdigitalizowania 
dokumentacji w formie biuletynów?

Tak, pierwszy biuletyn ukazał się 
w 1961 r. pod redakcją ówczesnego pre-
zesa Stanisława Kuniczaka. Od tamtego 
czasu wydawnictwo ukazuje się cyklicznie. 
Wszystkie z wydanych biuletynów oprawia-
my, a następnie przekazane są bibliotece 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, któ-
ra w ramach programu biblioteki cyfrowej 
udostępni je na witrynie cyfrowej. Projekt 
wsparła Unia Europejska. 

We Lwowie są ogromne potrzeby wspar-
cia dla polskiej oświaty oraz dla ludzi star-
szych, których sytuacja finansowa jest dra-
matyczna. Często brakuje im pieniędzy na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb, jak 
jedzenie czy leki. Koło Lwowian niesie po-
moc dwóm szkołom lwowskim, nr 10 i 24. 
Sytuacja nauczycieli jest również trudna, ale 
dzięki naszej współpracy z pracownikami 
Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie 
Lwowskim udało nam się zrealizować bar-
dzo ważny projekt, który przewidywał pomoc 
dla 200 nauczycieli. W rezultacie otrzymało 
ją więcej z nich.

Tę pomoc stanowiły podręczniki...
Nauczyciele otrzymali podręczniki Jak 

uczyć? oraz Jestem stąd, które zostały za-
akceptowane przez ministerstwa edukacji 
Polski i Ukrainy. To z pewnością bardzo 
ułatwiło codzienną pracę nauczycielom oraz 

ich wychowankom. Razem z innymi orga-
nizacjami współfinansujemy również prace 
remontowe Domu Polskiego w Brzuchowi-
cach pod Lwowem, który jest adoptowany 
na dom mieszkalny dla osób starszych.

Najbliższe plany organizacji?
Koło Lwowian ma na celu niesienie po-

mocy, nie angażuje się w sprawy polityczne, 
np. nie możemy zająć stanowiska w kwestii 
obecnych wydarzeń na Ukrainie. Wszelkie 
sprawy Koła załatwiane są przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, ale w planach 
jest projekt, który dotyczy sprawy polskiej, 
do którego będziemy chcieli zaprosić mera 
i radę miasta Lwowa. Trzeba zaznaczyć, że 
stare miasto znajduje się po opieką UNE-
SCO i w tym tkwi nadzieja powodzenia pro-
jektu. Chodzi o to, aby wszystkie osiem ulic, 
które wychodzą z lwowskiego rynku, zostało 
opatrzonych również nazwami p o l s k o -
ję z y c z n y m i, zgodnie z biegiem historii. 
Ponadto trwają prace Koła nad kolejnym 
wydaniem publikacji Lwów. Karta z dziejów 
Polski, w obu językach – polskim i angiel-
skim, do której zostanie dopisany kolejny 
rozdział Walka polskiej dyplomacji o utrzy-
manie ziemi lwowskiej w granicach RP.

W publikacji pojawią się mapy i zdję-
cia archiwalne. Organizujemy też spotka-
nia upamiętniające ważne daty w historii 
Kresów, np. rocznicę Obrony Lwowa, oraz 
organizujemy odczyty.

Tekst zapożyczony z miesięcznika „WPIS”

Bardzo miły list z Londynu do naszej Redakcji:

Szanowny Panie Redaktorze! Załączamy nasz Biuletyn nr 112. Dziękujemy za Wasze wspa-
niałe Biuletyny. Serdeczne pozdrowienia, Ryszard Żółtaniecki, Prezes Koła Lwowian – Londyn.

Dziękujemy za Wasz zawsze ciekawy Biuletyn, który mamy niemal w komplecie. Często 
korzystamy z najwcześniejszych numerów, bo to już historia. Prosimy, piszcie jak najwięcej 
o Polakach w Londynie i całej Wielkiej Brytanii.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 zasyłamy Panu, 
całemu Kołu Lwowian i wszystkim Lwowianom na Wyspie najlepsze życzenia wszelkich Łask 
Bożych.
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POWRÓT NA ZIEMIĘ PRZODKÓW

Z Andrzejem 
Chłopeckim, 
który w 2013 roku odwiedził wieś Wasylkowce 
koło Czortkowa, na dawnych Kresach Wschod-
nich II Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie od wie-
ków mieszkali jego przodkowie

rozmawia Zbigniew Wawszczak

Zapytam, kiedy zaczął się Pan interesować 
przeszłością swojej rodziny, szukać książek, 
informacji, dokumentów dotyczących losów 
rodu Chłopeckich? 

Historia rodziny to zawsze ciekawy te-
mat, a szczególnie gdy jest to rodzina, której 
korzenie sięgają na Kresy II RP, a jej historia 
nierozerwalnie wiąże się z historią naszego 
kraju. Bardzo wcześnie wyleciałem z rodzin-
nego gniazda. W wieku 15 lat wyjechałem 
do technikum i mieszkałem w internacie. Po 
maturze poszedłem do szkoły oficerskiej, po 
której trafiłem do jednostki w Oświęcimiu, 
gdzie z małymi przerwami mieszkam już 
36 lat. Przełomowym momentem, w któ-
rym obudziła się we mnie ogromna chęć 

poznania historii przodków, było odejście 
mego Taty. W rodzinnym Gubinie, na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych, rodzice zostali sami. 
Ja i dwójka mojego rodzeństwa, czyli star-
sza siostra i młodszy brat, poszliśmy jak to 
się mówi „na swoje”. Wiek i stan zdrowia 
rodziców nie pozwalał, aby dalej byli sami. 
W 2003 roku zdecydowaliśmy o zabraniu 
rodziców do siostry do Opola. Tam właśnie 
zmarł tato. Porządkując rzeczy rodziców, 
odgrzebaliśmy wiele rodzinnych skarbów, 
zdjęć, dokumentów i tego wszystkiego, co 
dokumentuje życie człowieka. Wróciły wspo-
mnienia z dziecinnych i młodzieńczych lat. 
Rodzinne opowieści z dawnych czasów za-
częły stawać się żywymi obrazami, poja-
wiającymi się we śnie i na jawie. Zdałem 
sobie sprawę, że o wiele rzeczy już taty 
nie zapytam, nie poproszę, aby jeszcze raz 
opowiedział tę czy inną opowieść. Wiedzia-
łem, że muszę zająć się poważnie historią 
rodziny, i stało się to moją pasją.

Z krótkiej rozmowy z Panem dowiedziałem 
się, że ważną rolę w tym zwrocie ku kresowej 
przeszłości odegrał ojciec, który był zawodo-
wym wojskowym i zapewne pod jego wpływem 
wybrał Pan również służbę wojskową jako 
sposób na życie.

Początkowo zainteresowałem się histo-
rią służby wojskowej mego taty, który przed 
wojną poszedł do wojska i służył w artylerii 
konnej. W czasie II Wojny Światowej służył 
w 15 pułku artylerii przeciwlotniczej i brał 
osobiście udział w akcji wzięcia do niewoli 
hitlerowskiego generała, dowódcy dywizji 
„Barwalde”. Dosłownie stałem się kontynu-
atorem rodzinnych tradycji i idąc w ślady 
ojca – zostałem artylerzystą.

Moi stryjowie też byli żołnierzami. Stryj 
Kazimierz był kawalerzystą, został zamordo-
wany w Auschwitz, nr obozowy 19520. Stryj 
Dolek był również kawalerzystą, a po za-
kończeniu służby wojskowej, jeszcze przed 
wojną służył w Policji Konnej. Żartuję sobie, 
że mnie służba wojskowa przypisana była 
od urodzenia, gdyż przyszedłem na świat 
w szpitalu wojskowym w Żarach. Tato po-
chodził z Kresów, więc naturalną koleją rze-
czy musiałem wgłębić się w historię Polski, 
a tym samym Ziem Wschodnich. Naturalne 
też było to, że zająłem się genealogią. Za-
częły się więc poszukiwania książek oraz 
przeglądanie stron internetowych. Pierwsza 
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książka, która przybliżyła mi rodzinną wieś 
ojca, to Czar minionych lat, napisany przez 
ks. Aleksandra Dobruckiego, który był pro-
boszczem w parafii w Gubinie. 

Ks. Dobrucki swoją pracę duszpaster-
ską zaczynał jako wikary w Wasylkowcach 
u proboszcza ks. Sawickiego. Pamiętam, 
jak jeździł do Głuchowa do mojej chrzestnej, 
cioci Janiny, i uzgadniał z nią różne szcze-
góły opisane potem w książce. 

W internecie na portalu ornatowski.com 
znalazłem monografię Wasylkowiec opraco-
waną przez p. Edmunda Kunickiego. Na-
wiązałem z nim kontakt i okazało się, że 
nasze rodziny były blisko ze sobą związane 
już w Wasylkowcach, a potem również po 
ekspatriacji z Kresów na Ziemię Lubuską do 
wsi Głuchowo. Tam właśnie osiadły trzy sio-
stry mego taty i rodzina Kunickich oraz kilka 
innych rodzin z Wasylkowiec. Pan Edmund 
przyjaźnił się z moimi starszymi kuzynami, 
którzy tak jak on urodzili się na Kresach. 
W jego osobie znalazłem bratnią duszę, 
oraz wielki autorytet i kopalnię wiedzy na 
temat rodzinnych stron ojca. 

Portale genealogiczne i kresowe umoż-
liwiły mi nawiązanie kontaktu z prawnuczką 
Stanisława Ujejskiego, właściciela majątku 
w Wasylkowcach. Poznałem też sympatycz-
ną panią Martę Czerwieniec, która w War-
szawie w Muzeum Kolejnictwa organizo-
wała wystawę pt. Dworce kolejowe Galicji 
Wschodniej. Na wystawie tej prezentowała 
m.in. zdjęcia mojego dziadka Józefa, który 
był naczelnikiem stacji PKP w Wasylkow-
cach. Pomału rodziła się we mnie chęć od-
wiedzenia Kresów i oczywiście Wasylkowiec. 
W czasie jednej z wizyt w Opolu u siostry 
pojechałem odwiedzić grób Taty, pomodlić 
się za Niego i porozmawiać z Nim. Zawsze 
prosiłem i proszę Go o pomoc w tych moich 
poszukiwaniach. Przyrzekłem Mu, że pojadę 
do Wasylkowiec i przywiozę garstkę ziemi 
stamtąd. Słowa dotrzymałem. Właśnie pani 
Marta zorganizowała mój pierwszy rodzinny 
wyjazd na ziemię praojców na przełomie 
maja i czerwca ubiegłego roku.

Wydaje się, że takie wydarzenia (w dużym 
skrócie) poprzedziły decyzję o podróży do 
Wasylkowiec. 

Chęć odwiedzenia Kresów żyła we mnie 
od dawna. Tak jak chyba w każdym Polaku 
wychowanym na Trylogii Sienkiewicza. Pa-

miętam, z jakim rozrzewnieniem Tata opo-
wiadał o urokach rodzinnej wsi i pięknych 
widokach nad granicznym Zbruczem. Moja 
rodzina utrzymywała kontakt z ludźmi wy-
wiezionymi z Kresów. W Gubinie mieszkała 
koleżanka mego taty, pani Jadwiga Bara-
nowska ze swoją rodziną, a także rodzi-
na Szymańskich, ks. Aleksander Dobrucki 
i jeden z najznamienitszych mieszkańców 
Wasylkowiec – doktor Tadeusz Kunicki z ro-
dziną, zwany „Wasylkowieckim Judymem”. 
W historii Gubina zapisał się złotymi zgło-
skami. Dziś ma tam swoją ulicę, a jego 
imię nosi też przychodnia lekarska. Pocho-
dzący z Wasylkowiec Kresowiacy mieszkali 
w Głuchowie, w którym spędzaliśmy każ-
de wakacje, oraz pobliskich Lemierzycach, 
a były to rodziny Korczyńskich, Habudów, 
Gąsiorków, Paterów, Burkiewiczów i Ku-
nickich. Wszyscy oni przenieśli się właśnie 
do Lemierzyc, gdzie mieszkała też – jak 
dobrze pamiętam – mama ks. Dobruckie-
go. I to były najbliższe kontakty mojej ro-
dziny z Kresowianami. Część repatriantów 
z Wasylkowiec osiadła w Jamołtowie koło 
Nysy. Tam właśnie początkowo osiadł też 
mój dziadek, jego siostra Maria Karczew-
ska ze swoim wnukiem Edmundem, mój 
Tato oraz jego siostra Helena i brat Dolek. 
Mój ojciec po pierwszej demobilizacji dostał 
tam gospodarstwo. Jednak szybko został 
ponownie zmobilizowany i skierowany do 
jednostki w Brzegu, a potem do Gubina. 

W Jarnołtowie poznali się moi rodzice, 
tam wzięli ślub i tam też przyszła na świat 
moja siostra. Pierwszym przystankiem Chło-
peckich po wypędzeniu z Podola była miej-
scowość Paczyna koło Gliwic. Tam 25 lipca 
1945 roku zmarła moja babcia. Był to pobyt 
bardzo krótki, z Paczyny przenieśli się do 
Jarnołtowa.
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W takich klimatach rodziła się we mnie 
kresowa tożsamość i więź z rodzinną wsią 
Chłopeckich – Wasylkowcami.

W każdym razie wybierając się w rodzin-
ne strony swoich przodków dysponował Pan 
określoną wiedzą o Wasylkowcach. Przypo-
mnijmy kilka faktów. Wasylkowce to duża wieś 
położona dokładnie pomiędzy powiatowymi 
Kopyczyńcami a granicznym Husiatynem (do 
obu tych miejscowości było po 11 km), gdzie 
na rzece Zbrucz była polsko-sowiecka granica 
II RP. We wsi zamieszkiwali Polacy i Ukraińcy, 
mniej więcej po połowie. Wasylkowce, po-
łożone na żyznych czarnoziemach, osiągały 
wysokie plony. Można mówić o pewnego ro-
dzaju współzawodnictwie pomiędzy Polakami 
i Ukraińcami, co również przyczyniło się do 
przyśpieszonego rozwoju. We wsi znajdował 
się majątek ziemski rodziny Ujejskich, która 
czynnie uczestniczyła w życiu społeczności 
wiejskiej. 

Wiedziałem, że Wasylkowce to duża 
liczą ca prawie 3 tys. mieszkańców wieś, 
dosyć bogata, a o jej bogactwie decydowała 
żyzna ziemia, rodząca obfite plony. Pierw-
sze wzmianki o niej ukazały się już w XV 
wieku. Z opowiadań Taty wiedziałem, że 
była to wieś różnorodna narodowościowo, 
a więc kulturowo i religijnie. Zamieszkana 
prawie po połowie przez Polaków i Ukraiń-
ców oraz Żydów i Czechów. Bardzo dużo 
o Wasylkowcach dowiedziałem się z mono-
grafii p. Edmunda Kunickiego oraz książki 
ks. Dobruckiego. Nieobce więc mi były na-
zwiska znamienitych mieszkańców, którzy 
tworzyli historię Wasylkowiec – takich jak 
dziedzic Stanisław Ujejski, bratanek poety 
Kornela Ujejskiego, czy wspomniany już 
wcześniej doktor Tadeusz Kunicki oraz wielki 
patriota ks. Bolesław Sawicki. Chłopeccy też 
okazali się rodziną, której leżały na sercu 
sprawy rodzinnej wsi. Dziadek Józef ze swo-
ją ekipą kolejową włożył bardzo dużo wysiłku 
w budowę biblioteki z czytelnią. W tamtych 
czasach czytelnia przy wiejskiej bibliotece 
była czymś wyjątkowym. Widać dziadek od 
zawsze uwielbiał czytać, gdyż zapamiętałem 
go – jako już sędziwego człowieka – zawsze 
z książką w ręce lub idącego z książkami 
do głuchowskiej biblioteki, której nikt nie od-
wiedzał tak często jak on. I właśnie dziadek 
ze swoją córką Janiną, a moją chrzestną, 
brali udział w patriotycznych przedstawie-

Żeńska Drużyna Harcerska w Wasylkowcach, 
zorganizowana i prowadzona przez panią Kry-
stynę Ujejską w latach dwudziestych. W pierw-
szym rzędzie na trawie, siedzą od lewej: Emilia 
Baranowska, Janina Chłopecka, Kowalska, Maria 
Skulska. W drugim rzędzie od lewej: NN, Janina 
Gustynówna, Krystyna Ujejska, Klementyna Chło-
pecka, Mariela Ujejska, Jadwiga Gustynówna, 
Wanda Szymańska. W trzecim rzędzie od lewej: 
Stanisława Biłowus, Józefa Kulczycka, Józefa 
Krzycka, Emilia Kulczycka, Waleria Szymańska, 
Maria Chłopecka, Maria Baraniecka i Stanisława 
Baranowska. Kompletne mundurki ufundowała 
Krystyna Ujejska.
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niach organizowanych przez szkołę i ks. 
Sawickiego. We wsi funkcjonował Związek 
Strzelecki, z którego kilku strzelców zasili-
ło husiatyńską placówkę KOP. Działał też 
Związek Kilimkarek, do którego należała 
siostra mego taty Klementyna, była ona rów-
nież komendantem żeńskiej drużyny OSP. 
Do drużyny harcerskiej należały trzy sio-
stry mego taty: Maria, Janina i Klementyna. 
Młodzież polska i ukraińska rywalizowała 
ze sobą w zawodach strażackich oraz pił-
karskich. Do tradycyjnych należały corocz-
ne mecze, polskiej i ukraińskiej młodzieży 
ubranej w stroje w narodowych barwach. 
Mecze, na które przychodziła cała wioska, 
rozgrywano po żniwach. Na uwagę zasłu-
guje współdziałanie polskich i ukraińskich 
drużyn OSP, które w razie pożaru wspólnie 
brały udział w jego gaszeniu. 

Miały Wasylkowce swoją historię zwią-
zaną z wojskiem polskim. Stacjonował tam 
13 szwadron KOP. Jego dowódca rotmistrz 
Wania ożenił się z panną Ujejską. Siostrze-
nica mego dziadka wyszła za mąż za wach-
mistrza Józefa Jajugę, którego tragiczne losy 
opisał Pan w swojej książce „Kresy, krajo-
braz serdeczny”. Wojna odcisnęła swoje 
tragiczne piętno na Polakach mieszkających 
na Kresach II RP. Te tragedie nie ominęły 
i Wasylkowiec. Pamiętam jak mój ojciec cza-
sem w nocy krzyczał, a rano opowiadał, że 
śniła mu się wojna i banderowcy. Niestety 
okupacja wyzwoliła w Ukraińcach najgorsze 
instynkty. Banderowska ideologia, zbratana 
najpierw z faszyzmem niemieckim, a potem 
z sowieckim bolszewizmem, przyniosła Po-
lakom wręcz niewyobrażalną tragedię, o ja-
kiej nie można zapomnieć. W latach 1944–
 –1945 banderowcy zamordowali ponad 70 
Polaków, mieszkańców Wasylkowiec („Na 
Rubieży” nr 4(23) 1997 r.; lista przysłana do 
redakcji przez p. Adelę Kulczycką. Ustalono 
tylko część nazwisk). 

Daleki jestem od potępiania wszystkich 
Ukraińców. Siostra dziadka Maria Karczew-
ska ukrywała się ze swoim wnukiem (synem 
Józefa Jajugi i jego pierwszej, młodo zmarłej 
żony, która była córką Marii Karczewskiej) 
w okresie rzezi aż do chwili wyjazdu do Pol-
ski w 1945 roku u rodziny ukraińskiej. Brat 
mego taty, który był policjantem, siedział 
w niemieckim więzieniu w Kopyczyńcach. 
Przed samym wejściem do Polski sowietów 
wypuścił go z więzienia znajomy Ukrainiec 

i kazał uciekać, mówiąc, żeby się nawet 
nie oglądał za siebie, bo idą sowieci i jak 
przyjdą, a zastaną go w więzieniu, to zabi-
ją. Niemcy pewnie zrobiliby to samo, gdy-
by nie wypuścił stryja. Krótko mówiąc, ten 
nieznany Ukrainiec uratował memu stryjowi 
życie. Tak więc ocena Ukraińców nie może 
być jednoznaczna i tylko zła. Z pewnością 
byłoby to niesprawiedliwe.

Czy udało się Panu ustalić, od jak dawna 
zamieszkiwali w Wasylkowcach Polacy, w tym 
również przedstawiciele Pańskiej rodziny. 

Wybitny historyk polski Paweł Jasienica 
napisał w swoim dziele Polska Jagiellonów, 
że kraj nasz zainwestował w Ukrainę rzecz 
bezcenną – ludzi. Na ziemie ukraińskie, 
spustoszone przez najazdy najpierw tatar-
skie, później turecko-tatarskie, przybywali 
osadnicy. Sprowadzali ich polscy właścicie-
le ziemscy, bo pozbawione mieszkańców 
tereny nie przynosiły im żadnych docho-
dów. Uciskani przez szlachtę chłopi uciekali 
na niezmierzone obszary ukraińskie także 
z własnej inicjatywy, witani z otwartymi ręka-
mi przez tamtejszych właścicieli ziemskich. 
Przybysze osiadali na pustkowiach, zakła-
dali nowe wsie, zatrzymywali się również 
w miejscowościach, w których zamieszki-
wały garstki Rusinów. Bez odwoływania się 
do szczegółowych badań można uznać, że 
w istniejącej wsi ruskiej pojawiła się grupa 
polskich chłopów. Zajęli niezasiedlone zie-
mie lub też otrzymali je wraz z tzw. wolni-
zną (zwolnieniem z podatków zwykle na 10 
lub 20 lat). Niestety za rozwojem polskiego 
osadnictwa nie nadążała organizacja kościo-
ła rzymskokatolickiego, w przeciwieństwie 
do cerkwi prawosławnej, która starała się 
wznosić choćby niewielkie cerkiewki w każ-
dej wsi. Kościoły katolickie powstawały je-
dynie w większych ośrodkach.

Tak było prawdopodobnie w Wasylkow-
cach. Katoliccy mieszkańcy należeli do pa-
rafii w odległym Husiatynie. Ta polityka łacin-
ników przyniosła ogromne straty w polskim 
stanie posiadania. 

Z powodu konieczności dalekich wyjaz-
dów do katolickich świątyń polscy osadnicy, 
zwłaszcza w okresie kiepskiej zimowej po-
gody, chrzcili nowo narodzone dzieci w miej-
scowej cerkwi. Księża prawosławni bardzo 
chętnie chrzcili dzieci łacinników, uważając 
je za Rusinów. Ten proces trwał przez stu-
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lecia i w konsekwencji powodował wynaro-
dowienia rzeszy polskich chłopów.

Podobnie było prawdopodobnie w Wa-
sylkowcach. Wiele czasu upłynęło, zanim 
udało się wybudować katolicką świątynię. 
Co prawda polski element nie rozpłynął się 
w ukraińskim otoczeniu, jednak więź z kato-
lickim środowiskiem Husiatyna była trwała, 
co nie wykluczało związków z miejscową pa-
rafią prawosławną (później greckokatolicką).

Jak się dowiedziałem, jeden z Pańskich 
przodków (pradziadek) był śpiewakiem w cer-
kwi. Najwidoczniej Bazyli Chłopecki obdarzony 
był doskonałym głosem i – chociaż katolik – 
chętnie udzielał się w życiu cerkwi i cieszył 
się dobrą sławą zarówno u miejscowych Pola-
ków, jak i Rusinów. Chciałbym prosić o więcej 
szczegółów o Pańskim przodku, który pięknie 
zapisał się w pamięci społeczności ukraińskiej. 
Myślę, że jego nazwisko ułatwiło Panu nawią-
zywanie kontaktów, torowało Panu drogę, gdy 
zawitał Pan do Wasylkowiec.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę 
stwierdzić, że nazwisko Chłopecki pochodzi 
od nazwy miejscowości Chłopczyce, która 
leży koło Sambora w dawnym wojewódz-
twie lwowskim. Tam nazwisko Chłopecki 
pojawia się już w 1527 roku. Wielu Chło-
peckich mieszkało w dawnym cyrkule sam-
borskim w miejscowościach Horodyszcze, 
Mochnate, Matków i Iwaszkowce w Zalesiu 
koło Suchodołu, jak również w Niebóżce 
i Klepaczowie na Wołyniu. Nie wiem, kiedy 
Chłopeccy pojawili się w Wasylkowcach, 
i jest to jeden z głównych tematów moich 
poszukiwań genealogicznych. Na podstawie 
dotychczasowych informacji mogę zaryzy-
kować stwierdzenie, że pojawili się na zie-
mi wasylkowieckiej pod koniec XVII lub na 
początku XVIII wieku. Wierzę, że uda mi się 
dotrzeć do materiałów archiwalnych, które 
odkryją kolejne tajemnice rodziny Chłopec-
kich, choć obecna sytuacja na Ukrainie tro-
chę komplikuje moje poszukiwania.

Co do kościoła w Wasylkowcach, to 
istotnie pojawia się on we wsi dość późno. 
W bibliografii Wieś kresowa. Czabarówka 
i sąsiedzi jest informacja, że przy wykony-
waniu wykopów pod kościół odkryto kości 
ludzkie, i jak wynikało z ludzkich opowieści, 
były one bardzo duże. Dlatego przerwano 
prace. Koniec końców kościół wzniesiono 
sumptem miejscowych parafian w roku 1896. 

Była to budowla w stylu gotyckim, wykonana 
z cegły, otynkowana i pokryta blachą. Wasyl-
kowiecki kościół pod wezwaniem Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa jest początkowo 
kościołem filialnym parafii w Husiatynie. Pa-
rafia w Wasylkowcach została erygowana 
w 1909 roku. Księgi metrykalne mieszkań-
ców Wasylkowiec wyznania rzymskokatolic-
kiego były prowadzone w kancelarii parafii 
greckokatolickiej od 1784 do 1909 roku. 
Wpisów do ksiąg dokonywali księża wyzna-
nia łacińskiego z Husiatyna oraz miejscowi 
duchowni greckokatoliccy. 

Sytuacja taka powodowała zruszczanie 
Polaków. Ksiądz grekokatolik nie wpisywał 
do księgi imienia chrzczonego dziecka po 
polsku; i tak np. Jan stawał się Iwanem. 
Żywym przykładem takiego postępowania 
jest moja babcia. Otóż przy chrzcie miała 
otrzymać imię Fryderyka. W kanonie świę-
tych kościoła greckokatolickiego nie ma ta-
kiego imienia, więc swiaszczennik wpisał 
imię Bazylissa. 

I taki wpis widnieje w księdze znajdu-
jącej się w archiwum w Tarnopolu. Podob-
nych przypadków było pewnie mnóstwo 
i dotyczyły zarówno chrztów, ślubów, jak 
i zgonów parafian. Od roku 1909, czyli daty 
powstania parafii w Wasylkowcach, księgi 
zostają przekazane i są prowadzone tyl-
ko przez księży rzymskokatolickich. Nowa 
parafia była niestety biedna w porównaniu 
z cerkwią. Miała oprócz plebani dwa małe 
sady, ogród i zaledwie dwie morgi pola. I tu 
kolejna ciekawostka, jaką podaje ks. Do-
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brucki. Mieszkaniec Wasylkowiec pan Groń-
ski, umierając zapisał parafii część swojego 
majątku w postaci 32 mórg pola uprawne-
go, 30 mórg lasu i dwóch stawów rybnych. 
Niestety los kościoła w Wasylkowcach, jest 
podobny do losów polskich mieszkańców 
wsi. Po wygnaniu Polaków sowieci zamie-
nili kościół na kołchozowy magazyn zboża 
i nawozów sztucznych. 

Sowieckiej władzy nie poddał się krzyż 
na wieży, który trwał i dawał świadectwo 
prawdzie. Po roku 2000 kościół został prze-
kazany Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej 
Patriarchatu Kijowskiego. Został całkowicie 
przebudowany w stopniu uniemożliwiającym 
identyfikację z pierwotną świątynią. 

Powstanie kościoła katolickiego w Wa-
sylkowcach nie oznaczało jednak perturba-
cji w stosunkach pomiędzy grekokatolika-
mi a łacinnikami. Zaryzykowałbym nawet 
stwierdzenie, że fakt ten wzbogacił życie 
obu społeczności nowymi wartościami i kul-
turą. Podobnie jak w wielu miejscowościach 
na Kresach, wspólnie obchodzono święta 
i uroczystości z nimi związane i myślę, że 
bardziej zwracano uwagę na to, kto jakim 
jest człowiekiem, a nie na to, czy modli 
się w kościele czy w cerkwi. Przykładem 
może być mój pradziadek Bazyli. Musiał 
mieć faktycznie nie lada głos, bo był kan-
torem w cerkwi. Taką profesję wpisano pra-
dziadkowi w łacińskiej księdze urodzeń, do-
konując wpisu o chrzcie jego dzieci. Musiał 
też pradziad Bazyli angażować się w życie 
cerkwi i wsi, gdyż w 1925 roku ufundo-
wał upamiętniający 50. rocznicę utworzenia 
w Wasylkowcach Towarzystwa Trzeźwości 
obelisk, który stanął w jej pobliżu. A towa-
rzystwo to zostało utworzone w 1875 roku 
po to, by ratować chłopów, którzy po znie-
sieniu pańszczyzny nie potrafili odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości i przepijali swój 
dobytek w szynku. Pomnik ten, z wypisanym 
na nim imieniem i nazwiskiem pradziadka 
Bazylego jako fundatora, stoi do dziś obok 
cerkwi i widać, że mieszkańcy Wasylkowiec 
dbają o tę pamiątkę związaną z historią wsi. 

Osoba mojego przodka ułatwiła mi kon-
takt z obecnymi mieszkańcami Wasylkowiec 
w czasie mojego tam pobytu. Spotkani przy 
cerkwi mieszkańcy po usłyszeniu, że jestem 
prawnukiem Bazylego, odnosili się do nas 
z ogromną i nieudawaną sympatią. To oni 
skontaktowali mnie z Mykołą Kuczmijem, au-

torem książki o Wasylkowcach. Byłem pełen 
podziwu dla ich zaangażowania w odnalezie-
nie Kuczmija i umówienie nas na spotkanie. 
Sam Mykoła Kuczmij okazał się bardzo sym-
patycznym człowiekiem i co również ważne 
dla mnie, posiadającym ogromną wiedzę 
o Wasylkowcach i ich mieszkańcach z moją 
rodziną włącznie. Od niego dowiedziałem 
się, że brat mojego dziadka Piotr cieszył 
się wielkim szacunkiem mieszkańców wsi. 
Był on dyplomatą, który karierę zawodową 
zakończył jako sekretarz konsula general-
nego w Szwajcarii. 

Po przejściu na emeryturę wrócił do ro-
dzinnej wsi i zapisał się w jej historii jako 
mecenas, który hojnie łożył na kościół i na 
cerkiew oraz na polską bibliotekę i ukraiń-
skie towarzystwo oświatowe. Pan Kuczmij 
przepraszał nas, że nie prosi do domu, aby 
spokojnie porozmawiać, ale spieszy się na 

pogrzeb znajomego. Pokazuje nam książkę 
swojego autorstwa, którą napisał o Wasyl-
kowcach. Podchodzi do nas starsza pani, 
zainteresowana obcymi rozmawiającymi 
z miejscowym. Jest to pani Hania Koma-
rowska. Pamięta mojego kuzyna Edmunda 
(wnuk siostry mego dziadka Józefa), z któ-
rym chodziła do szkoły. Chwali się nam, że 
śpiewała kolędy w chórze kościoła katolic-
kiego i zaraz dodaje, że ma nazwisko po-
dobne do naszego prezydenta. Takie to były 
te nasze Kresy. Mój pradziadek katolik był 
kantorem w cerkwi greckokatolickiej, a pani 
Komarowska, grekokatoliczka, śpiewała ko-
lędy w kościele u łacinników. 

Rozmowa z M. Kuczmijem, autorem książki o Wa-
sylkowcach pt. „Na przełomie wieków”, 2013 r.
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Pan Kuczmij jedzie pokazać nam dom 
Chłopeckich i Karczewskich. Żegnamy się 
z nim, wymieniając telefony i adresy, propo-
nuje nam wizytę w miejscowej firmie „Mrija”, 
która sponsorowała wydanie jego książki, 
gdzie możemy ją dostać. Dom Chłopeckich 
jest niezamieszkały. Po wojnie ulokowało się 
w nim kierownictwo miejscowego kołchozu. 
Następnie mieściła się w nim biblioteka, 
a po niej bar. Ślady ostatniej instytucji są 
widoczne. Od gminy kupił ten dom ktoś 
prywatnie i po zlikwidowaniu baru wystawił 
go na sprzedaż. Oglądamy gospodarstwo. 
Drewniane ogrodzenie, pozbawione bramy 
i jednego pala, zdaje się zapraszać nas 
do wejścia. Dom wygląda całkiem dobrze. 
Murowany, z wysuniętym gankiem, który 
porośnięty jest dzikim winem. Dach pokry-
ty płytami azbestowymi, których na Ukra-
inie jest jeszcze mnóstwo. Przed domem 
dorodny orzech, a za domem w ogrodzie 
zarośniętym chwastami trzy kolejne. Biorę 
na pamiątkę kilka orzechów i cegłę. Oglą-
danie domu przerywa nam kolejny gość. 

Miejscowi rozpoznają obcych i z zaintere-
sowaniem podchodzą, żeby porozmawiać. 
Osobą, która do nas podchodzi, jest pani 
Marusia Kriwa. Ona również pamięta mo-
jego kuzyna Edmunda oraz jego babcię, 
czyli siostrę dziadka. Pamięta – to mało 
powiedziane. To właśnie w rodzinnym domu 
p. Marusi siostra dziadka Maria i jej wnuk 
ukrywali się przed banderowcami aż do re-
patriacji do powojennej Polski w 1945 roku. 
Z uwagą przysłuchuję się jej opowiadaniu. 
Mówi po ukraińsku, ale nie mam większych 
problemów, żeby ją zrozumieć. Trudniejsze 
słowa tłumaczy nasza przewodniczka Marta. 
Tak więc nazwisko moich przodków miesz-
kających w Wasylkowcach rzeczywiście uła-
twiło mi kontakt z dzisiejszymi mieszkańcami 
rodzinnej wsi Chłopeckich.

Wasylkowce znał Pan z rodzinnych opo-
wieści, książek, internetu. Pierwszy kontakt 
z ojcowizną przodków mile Pana zaskoczył. 
Wieś prezentuje się dobrze, zadbane domy, 
zabudowania gospodarskie, ład i porządek. 
Jak się wydaje, chociaż nie ma Polaków, 
wieś rozwija się prężnie (podobnie jak to było 
w okresie dwudziestolecia). 

Ten dający się zauważyć na każdym 
kroku rozwój, postęp uwarunkowany ży-
znymi glebami, zawdzięczają Wasylkowce 
jednemu z energicznych mieszkańców. Po 
upadku Związku Sowieckiego i powstaniu 
niepodległej Ukrainy – człowiek ten dostrzegł 
szansę, jaką były żyzne czarnoziemy. 

Pozyskał niezbędny kapitał i założył za-
kład przemysłowo-rolny, który przetwarza 
plony nie tylko miejscowych rolników. Daje 
również zatrudnienie sporej grupie miesz-
kańców.

Proszę opowiedzieć nam o tym energicz-
nym i przedsiębiorczym Ukraińcu, który walnie 
przyczynił się do ekonomicznego i kulturo-
wego rozwoju wsi, żyjącej z dnia na dzień 
w czasach sowieckich.

Nie ukrywam, że jadąc w swoją pierwszą 
podróż na Kresy, myślałem, że odnajdę Wa-
sylkowce jako ubogą ukraińską wieś. Wie-
działem, że za komuny niszczono wszelkie 
ślady po polskich mieszkańcach dawnych 
Kresów II RP. A w Wasylkowcach Polacy 
niestety nie zostali. W internecie znalazłem 
zdjęcia cmentarza polskiego w Wasylkow-
cach, jego obraz był tragiczny. Rzeczywi-

Pani Hania Komarowska. To ona śpiewała w chórze 
kościoła katolickiego w Wasylkowcach, 2013 r.
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stość okazała się jednak inna. We wsi nie 
widzi się zaniedbanych domostw, przynaj-
mniej przy głównej drodze. Jest dość czy-
sto, a wzdłuż drogi prowadzącej do cer-
kwi greckokatolickiej ciągną się betonowe 
chodniki i blaszane, kolorowe ogrodzenia 
gospodarstw. W oczy rzucają się nowe lub 
odnowione budynki szkolne, a szczególnie 
trzyoddziałowej szkoły technik informatycz-
nych. Naprzeciw dworca, w miejscu daw-
nego młyna parowego, ma swoją siedzibę 
firma „Mrija” (czyli po polsku – „Marzenie”). 
Jest to rodzinna firma założona przez Iwa-
na Hutę (Gutę), pochodzącego ze starej 
wasylkowieckiej rodziny. Stworzył on jeden 
z największych agroholdingów na Ukrainie. 
Firma zajmuje się produkcją rolną, handlem 
zbożem oraz budownictwem. Jej właściciel 
wymienił ogrodzenie na miejscowym cmen-
tarzu i uporządkował jego teren. Zrekonstru-
ował nawet jeden z polskich grobów, czym 
wprawił w zdumienie potomków pochowa-
nego w nim Polaka. Dzięki tym pracom zli-
kwidowano tzw. drogę na skróty, która prze-
biegała przez polską część cmentarza. Jest 
na nim jeszcze dość dużo polskich pomni-
ków, między innymi braci księży Sawickich, 
którzy byli proboszczami w Wasylkowcach, 
rodziny Kunickich i Dubińskich. Zachował 
się grób kuzynki mego Taty, tej właśnie, 
która była żoną wachmistrza KOP-u, jej ojca 
Aleksandra Karczewskiego, urzędnika gmi-
ny Wasylkowce. O grób kuzynki ojca dba 
rodzina p. Marusi Kriwej. W czasie poby-
tu dowiedziałem się również, że pan Huta 
sponsoruje prace renowacyjne i archeolo-
giczne w Skałacie, gdzie restauruje się wieże 
obronne dawnego polskiego zamku. „Mrija” 
to oczywiście ogromny pracodawca. Marsz-
rutki z pracownikami jeżdżą w kierunku Ko-
pyczyniec i Husiatyna. Mają więc Wasyl-
kowce swojego hojnego sponsora, który 
jest człowiekiem myślącym bardzo nowo-
cześnie, o czym świadczy również fakt, że 
jest członkiem honorowym Akademii Nauk 
Rolniczych. Jedną z najbardziej okazałych 
i rzucających się w oczy budowli jest cerkiew 
prawosławna, która powstała z przebudowy 
dawnego polskiego kościoła. Dzwonnicę 
z kaplicą też wybudowała „Mrija”. Budynek 
stacji kolejowej, który mnie interesował ze 
względu na to, że pracował tam jako kolejarz 
mój dziadek, ma też odnowioną elewację, 
i to po 2010 roku, co wnioskuję na podsta-

wie zdjęć. Odnowiony jest również pomnik 
ufundowany przez pradziadka Bazylego. 
Wokół pomnika wymieniono również płotek 
ozdobny, zamieniając metalowy, pamięta-
jący jeszcze czasy przedwojenne, na ażu-
rowy z betonowych elementów. Odkryłem 
więc Wasylkowce jako sympatyczną wieś, 
do której chciałbym jeszcze wrócić.

Czy oprócz pomników nagrobnych zacho-
wały się jakieś pamiątki po Polakach, którzy 
mieszkali tu przez kilka stuleci i wspólnie 
z Ukraińcami tworzyli historię Wasylkowiec?

Trochę to smutne, że po dawnych pol-
skich mieszkańcach Wasylkowiec jedynymi 
pamiątkami są ich groby. Na miejscu, gdzie 
był dwór dziedzica Ujejskiego, rośnie sad. 
Nie ma budynku dawnej czytelni wybudowa-
nej przez mojego dziadka i jego ekipę kole-
jową, jeśli nawet jest, to zupełnie przebudo-
wany. Do tych pamiątek, które przypominają 
polskich mieszkańców, możemy zaliczyć 
ufundowany przez mojego pradziadka po-
mnik. Oczywiście milczącymi świadkami wie-
loletniej bytności Polaków w Wasylkowcach 
są ich domy mieszkalne, dziś zamieszkane 
przez ukraińskich wasylkowczan. Odwiedza-
jący wieś Polacy odnajdują te dawne ro-
dzinne siedziby, podobnie jak ja odnalazłem 
dom Chłopeckich i Karczewskich. Strażni-
kiem pamięci o polskich mieszkańcach do 
końca XX wieku był kościół katolicki. Dziś 
tej pamięci pilnują nieliczne groby, z polski-
mi napisami na kamiennych tablicach. Gdy 
patrzyłem na te nekropolie, czułem się tak, 
jakbym patrzył na sędziwych, zmęczonych 
życiem starców, pomalutku zbliżających się 
do kresu swojej wędrówki. Czasy powojenne 
i ustrój, jaki symbolizowała czerwona gwiaz-
da, były na tych ziemiach antypolskie. Naj-
bardziej ucierpiały te miejscowości, z których 
wypędzono wszystkich Polaków, a do nich 
należą niestety Wasylkowce. Mogę tylko 
mieć nadzieję, że o przyszłości Wasylkowiec 
będą decydować tacy ludzie jak pan Huta. 
Wtedy te pamiątki po polskich mieszkańcach 
mają szansę zachować się dla potomnych.

Chociaż to smutne, czas zaciera ślady. 
Nieliczne zachowane we fragmentach nagrobki 
stanowią materialną pamiątkę po kilkuwie-
kowej obecności Polaków. Żyje już niewielu 
Polaków, dawnych mieszkańców wsi Wasyl-
kowce na Podolu, w dodatku rozproszonych 
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po wielu miejscowościach Ziem Zachodnich. 
Ich potomkowie z reguły nigdy nie byli na oj-
cowiźnie przodków. Dorastali we wsiach i mia-
steczkach oddalonych o setki kilometrów od 
Wasylkowiec. Najbliższe są im miejsca, gdzie 
się urodzili, gdzie dorastają ich dzieci i wnuki. 
Niewielu z nich, tak jak Pan, miało warunki, 
by odwiedzić krainę przodków. Czy zatem jest 
szansa, by utrzymać tysiące zaniedbanych, 
popadających w ruinę polskich cmentarzy, roz-
ciągających się na ogromnych obszarach Ziem 
Wschodnich? Choć zabrzmi to brutalnie, poza 
cmentarzami Łyczakowskim we Lwowie czy na 
Rossie w Wilnie i w nielicznych ośrodkach, 
gdzie mieszkają w zwartych grupach Polacy 
– nie ma szans na zachowanie czy uratowanie 
od zagłady polskich cmentarzy. Wymagałoby 
to kolosalnych nakładów fi nansowych. Skąd 
je wziąć? To retoryczne pytanie. Dlatego jest 
ważne, by opracować, sfotografować nagrobki 
i napisy na głównych nekropoliach. Ale i na 
to potrzebne są pieniądze. 

Przez powojenne dziesięciolecia wła-
dze skutecznie wymazywały w nas pamięć 
o Kresach. W młodym pokoleniu pamięć tę 
mogła kształtować rodzina. A jeśli tego nie 
robiła, to z przerażeniem stwierdzamy, że 
dzisiejszy gimnazjalista robi wielkie oczy, jak 
słyszy o Polsce sięgającej od morza do mo-
rza. Jaka jest dziś nauka historii? Czasem 
odnoszę wrażenie, że jest to czyjeś celo-

we działanie. Na szczęście jest w naszym 
kraju dużo ludzi, którzy miłość do Kresów 
wyssali z mlekiem matki. To właśnie tacy lu-
dzie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia” każdego roku w wakacje 
jeżdżą na Kresy i porządkują zaniedbane 
polskie cmentarze. Właśnie te małe, które 
zachowały się w wielu kresowych wsiach 
i miasteczkach. Tworzą również mapę tych 
nekropolii, a informacje na ten temat umiesz-
czają między innymi na facebooku. Wielką 
pracę w temacie dokumentowania kreso-
wych cmentarzy wykonuje moja przewod-
niczka p. Marta Czerwieniec. Na jej stronie 
www.genealogiczne.pl można znaleźć zdję-
cia bardzo wielu kresowych nekropolii. Czy 
jesteśmy w stanie uratować je wszystkie? 
Nie wiem. Myślę, że to wszystko, co w ostat-
nich czasach wydarzyło się pomiędzy Polską 
i Ukrainą, pozwala mieć nadzieję na nowy, 
lepszy i bardziej ludzki wymiar wzajemnych 
stosunków. Ukraińcy powinni uzmysłowić 
sobie, że Polacy i Rusini zamieszkiwali te 
ziemie przez wieki, żyjąc ze sobą jak brat 
z bratem, łącząc się w rodziny. Druga, może 
drugorzędna sprawa to fakt, że na turystyce 
związanej z odwiedzaniem ziem przodków 
przez Polaków Ukraińcy mogliby zrobić, jeśli 
nie kokosy, to na pewno solidne pieniądze. 

A Polacy, odwiedzając rodzinne wsie 
i miasta, mają szanse nawiązać osobiste 
znajomości z Ukraińcami i Polakami, którzy 
pozostali na Kresach. Takie osobiste relacje 
pomogą w zachowaniu nie tylko tego, co jest 
wartościowe dla Kresowian i ich potomków, 
ale stanowi również wartość kulturową tych 
ziem. Ważne jest też, aby potomkowie Kre-
sowian obudzili w sobie kresową tożsamość. 
Musimy mieć świadomość, że jak to mówi 
prof. Stanisław Nicieja – historia Polski nie 
kończy się na Bugu. Zdaję sobie sprawę, że 
nie jest łatwo zbyt często odwiedzać Kresy 
komuś, kto mieszka na terenie województw 
zachodnich. Ze względu na samą odległość 
– jest to poważna wyprawa. Wiem jednak, że 
wystarczy zrobić pierwszy krok, a miłość do 
Kresów zawładnie człowiekiem całkowicie. 

Jest Pan potomkiem wypędzonych ze 
wschodu Kresowian, których dotknęły trudne 
wydarzenia lat wojny, deportacje, rzezie, prze-
śladowania tylko za przynależność do narodu 
polskiego. Czy nie ma Pan w związku z tym 
osobistych urazów czy uprzedzeń?
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Nie ukrywam, że przez wiele lat moje-
go życia Ukraina i Ukraińcy kojarzyli mi się 
bardzo negatywnie. I nie byłem chyba wy-
jątkiem. W miarę zagłębiania się w tematy 
dotyczące mojej kresowej rodziny, a przez 
to również dziejów tej ziemi, dochodziłem 
do wniosku, że nie wszyscy Ukraińcy są 
źli, tak jak nie wszyscy Polacy są dobrzy. 
Przez wieki żyli obok siebie, a właściwie ze 
sobą, dzieląc troski i radości, a nierzadko 
wspólnie przelewając krew w obronie Kre-
sów. Oczywiście jest dla mnie bezsporne 
to, że nic nie uzasadniało i nie usprawie-
dliwia zbrodni popełnionych na Polakach 
przez banderowców. Jak więc postępować? 
Jak powinien zachować się potomek Ziemi 
Kresowej, jak nazwał mnie ks. Dobrucki? 
Myślę, że dobrym rozwiązaniem może być 
następująca zasada, którą postanowiłem 
się kierować: „Przebaczyć tak, zapomnieć 
nie”. I pamiętać nie po to, aby się mścić 
czy wziąć odwet, nie! Pamiętać, aby poka-

zać młodemu pokoleniu, do czego prowadzi 
życie bez miłości i szacunku do bliźniego. 
Do czego prowadzi źle pojęta wiara w Boga 
i chory patriotyzm, który jest zbrodniczym 
nacjonalizmem.

Chyba Opatrzność czuwała nade mną 
w czasie mojej podróży. Gdy wyjeżdżali-
śmy z Oświęcimia, była brzydka, deszczowa 
pogoda. Im byliśmy bliżej ukraińskiej gra-
nicy, tym pogoda się poprawiała. Ukraina 
przywitała nas pełnym słońcem. Bacznie 
obserwowałem otaczających nas ludzi, ale 
bez uprzedzeń. Okazało się, że spotykamy 
sympatycznych, uśmiechniętych i uprzej-
mych ludzi. Odwzajemnialiśmy się im tym 
samym. Oczywiście raziły nas spotykane 
czasem flagi banderowskie i pomniki ich 
przywódcy, ale w czasie naszej wizyty były 
to szczerze mówiąc rzadkie przypadki. W sa-
mych Wasylkowcach odnoszono się do nas 
z przychylnością i był to pobyt bardzo sym-
patyczny. Szkoda, że taki krótki.

O sobie

Urodziłem się w 1954 roku na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych, czasem nazywanych również Kre-
sami Zachodnimi. Na Ziemi Lubuskiej, w gra-
nicznym Gubinie nad Nysą Łużycką, osiedli moi 
rodzice. Ojciec Kresowianin urodzony na Podo-
lu i mama pochodząca z centralnej Polski. Po 
skończeniu szkoły podstawowej w 1969 roku 
wyjechałem do Nowej Soli, gdzie skończyłem 
Technikum Elektryczne. Po maturze w 1974 roku 
kontynuowałem naukę połączoną ze służbą woj-
skową w Wyższej Szkole Ofi cerskiej Wojsk Obro-
ny Przeciwlotniczej w Koszalinie. W Kołobrzegu 
pod Pomnikiem Zaślubin 2 września 1978 roku 
zostałem promowany na pierwszy stopień ofi cer-
ski podporucznika w korpusie osobowym wojsk 

rakietowych i artylerii. Po promocji skierowany 
zostałem do służby zawodowej w dywizjonach 
rakietowych 1 Dywizji Obrony Powietrznej Kraju 
w Bytomiu. Zawodową służbę wojskową na ko-
lejnych szczeblach dowodzenia pełniłem w dy-
wizjonach w Oświęcimiu, Wożnikach Śląskich 
i Libiążu. Czynną służbę wojskową zakończyłem 
w 1998 roku na stanowisku szefa sztabu dywi-
zjonu w stopniu majora. Od kwietnia 1999 do 
marca 2013 roku pracowałem w samorządzie 
powiatowym i gminnym na stanowiskach zwią-
zanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną 
cywilną i sprawami obronnymi. Od roku 2006 
do dziś pracuję również na stanowiskach związa-
nych z obronnością w zakładach przemysłu che-
micznego na terenie powiatów chrzanowskiego 
i oświęcimskiego. Mam żonę i troje dzieci. Moją 
pasją są Kresy Wschodnie i ich historia.

Podole
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Poczta Polska rozpoczęła emisję serii 56 znaczków z kopiami obrazów Madonn kresowych, w oparciu 
o materiały zebrane i opracowane przez dra Tadeusza Kukiza. Przedstawiamy dwa pierwsze wydane 
znaczki z tej serii.



57

Są ludzie, dla których dom jest tam, gdzie 
rodzina. Albo tam, gdzie oni sami – wtedy 
dom mieszka w nich. Są też tacy, których 
domem jest cały świat. Jeszcze inni lubią 
wracać – gdziekolwiek by byli, tęsknią za 
wyimaginowaną przystanią, ciągle błąkając 
się jak Odys starający się powrócić do Itaki. 
Myślę, że samo pojęcie „domu” należy do 
zbioru indywidualnych, ale jakże fundamen-
talnych pojęć, wokół których koncentruje 
się poczucie tożsamości i bezpieczeństwa 
każdego człowieka. Więc jak to jest, kiedy 
traci się dom? Czy możliwe jest pozostanie 
sobą? Czy też trzeba znaleźć inne miejsce, 
aby w nim się zasadzić i wyhodować od 
nowa? Aby nadać znaczenie innej ojczyźnie 
i odnaleźć w niej siebie? 

W przypadku Tadeusza Śliwiaka, jed-
nostki wybitnie wrażliwej, a jednocześnie 
odcinającej się od czułostkowości i lamentów 
za Arkadią dzieciństwa, poczucie brutalnego 
oderwania od korzeni, jakie stanowiło dla 
niego miasto Lwów, było przez całe twórcze 
życie solą dorzucaną do pisanych utworów. 
Doświadczenie to, łączące generacje ludzi 
urodzonych w burzliwym momencie dziejo-
wym pomiędzy dwiema wojnami światowy-
mi, nie było obnoszone ani ogłaszane w jego 
poezji poza słynnym Poematem o miejskiej 
rzeźni. Wydaje się być ono jednak głęboko 
zakorzenione na mapie emocjonalnej poety. 
Tak jakby przylgnęło do niego jak drugi cień. 
Cień, który w południe życia zlewał się z jego 
postacią tak, że był prawie niewidzialny. Na-
tomiast z czasem, kiedy poeta zbliżał się do 
wyznaczonego przez 3 grudnia 1994 roku 
zachodu jego słońca, cień zaczął się wy-
dłużać, aby powoli wchłonąć Śliwiaka tam, 
gdzie nie było już spalonych murów, krwa-
wiących zwierząt, zabijanych ludzi, ani na-
wet smutnej twarzy matki nad grobem syna. 

Wraz z chorobą wkroczył poeta do świata 
amyloidowych blaszek skutecznie tłumią-
cych ból, miłość, pamięć i tworzenie. Choć 
zapewne o samym Lwowie nie zapomniał 
nigdy – póki nie zapomniał o sobie samym.

* * * 
(z tomiku „Lwów – nawyk serca”)

To nie my chodzimy
tymi ulicami
tu chodzą cienie 
naszych ojców i matek
Tu Łyczakowska
i święty Antoni
przy nim Klinika
Tu się urodziłem
Tu rosłem na Górze Jacka
nosząc w oczach 
cały wielki Lwów
a potem już zostało
gorzkie po nim sieroctwo

Rodzina Śliwiaków mieszkała we Lwo-
wie na Górze Jacka od dziada pradziada. 
Młodsza siostra Tadeusza Śliwiaka wspo-
mina, że była to rodzina, w której zawsze 
mówiło się o Polsce. Dziadek poety, Józef, 
był lwowskim kolejarzem. Podobno po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 roku wrócił 
do domu i powiedział do żony Barbary tylko 
jedno słowo: „Nareszcie”. A potem otwo-
rzył na oścież okno, aby pomimo chłodu 
mogli pooddychać wolnością. Był człowie-
kiem głęboko postępowym, z jednej strony 
kochającym nowinki techniczne, ale rów-
nież żywiącym głęboki szacunek dla sztuki 
oraz tradycji. W domu Śliwiaków unosił się 
duch historii, z drugiej zaś strony wielbiono 
wszelkie nowinki techniczne. Dlatego też 
zapewne syn Józefa, Władysław, urodzony 
w 1903 roku, od małego interesował się po-

Weronika Śliwiak

Lwów Tadeusza Śliwiaka
i jego bliskich

Na podstawie wspomnień członków Jego rodziny oraz wierszy poety

P O E Z J A
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jazdami mechanicznymi. Rodzinna legenda 
głosi, że już w wieku 3 lat potrafił jeździć 
na rowerze na dwóch kółkach i oczywiście 
marzył o karierze kierowcy. Te marzenia się 
spełniły, ponieważ przyszły ojciec Tadeusza 
został kierowcą w czeskich zakładach sa-
mochodowych Skody. Sprawdzał sprawność 
techniczną samochodów zjeżdżających z ta-
śmy produkcyjnej. Przed II wojną światową 
jeździł więc często pomiędzy czeskim za-
kładem pod Pragą a domem we Lwowie. 

Rodzeństwo Władysława, również wy-
siedlone w 1945 roku ze Lwowa, wyniosło 
z domu umiłowanie dla kultury i miłość dla Oj-
czyzny: brat Bronisław wyjechał do Bytomia, 
gdzie został solistą Opery, Rudolf walczył 
w Armii Andersa i zmarł wkrótce po powro-
cie do kraju, najstarszy Kazimierz, działający 
podczas II wojny światowej w strukturach 
zaopatrujących partyzantów w broń, znalazł 
się po wojnie we Wrocławiu. Do Wrocławia 
trafiła również koniec końców jedyna siostra 
Wiesława, Katarzyna, która podczas wojny 
pomagała obywatelom Lwowa pochodze-
nia semickiego i która została aresztowa-
na podczas wysiedlania ludności cywilnej 
z ojczystego miasta w 1944. Odnalazła się 
rok później, ale do końca życia nie chciała 
wspominać tego, co ją w więzieniu spotkało.

Dzięki znacznej pensji, którą jako zawo-
dowy kierowca zarabiał Władysław, mógł on 
utrzymać bez problemu dom we Lwowie, 

tak że jego żona, Anna z Wójtowiczów, nie 
musiała nigdy pracować zawodowo.

Anna, matka przyszłego poety, pochodzi-
ła z Hermanowic koło Przemyśla. Rodzina 
jej stała się majętna, ponieważ ojciec Anny 
wyjechał do Ameryki i słał stamtąd pienią-
dze, które inwestowano w jedyną – jak się 
w powojennym czasie wydawało – trwałą 
wartość, tzn. ziemię. Dzięki rosnącej roli 
rodziny oraz stabilnym warunkom finanso-
wym Anna została wychowana w sposób 
odpowiedni dla panienki z „dobrego domu” 
– umiała pięknie grać na fortepianie, malo-
wać, układać kwiatowe kompozycje, a jako 
zawód obrała sobie bycie modystką. Swoje-
go przyszłego męża spotkała przypadkiem, 
układając bukiety w przemyskiej kwiaciarni 
Irys, kiedy wraz z transportem nowiutkich 
samochodów wracał Władysław do domu. 
Ponoć zakochali się w sobie od pierwszego 
wejrzenia, w dodatku przez szybę wystawy 
– ona piękna, wrażliwa i delikatna z narę-
czem kwiatów, w perkalikowej sukience. On 
– nowoczesny, szarmancki i „na dorobku”. 
Po niecałym roku młodzi pobrali się, a Anna 
przeniosła się do rodzinnego miasta męża, 
które szybko stało się również jej miastem. 

Irys 
(z tomu Totemy)

Za szkłem wystawy 
w kwiaciarni Irys
wiąże wstążką kwiaty
podnosi je ku światłu
jej oczy są jasne jak pierwszy deszcz
od którego zaczyna się wiosna
Chodzi pośród kwiatów
które potrafią mówić to
na co ludzie nie znajdują słów
bo zbyt szczęśliwi
lub porażeni żałobą

Za szkłem wystawy 
ona – jasnooka
w perkalikowej sukience
Minie kilka wiosen w ogrodach nad Sanem
a ta dziewczyna
zostanie moją matką 
w innym mieście (L.)
Nauczy mnie pierwszej jaskółki na niebie 
i słów jakich nie można zastąpić innymi
włoży mi w dłoń pierwsze czerwone jabłko
jakby to było serce świata
z zaczajoną w nim tajemnicą
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We Lwowie Anna urodziła 23 stycznia 
1928 roku Tadeusza. Tutaj też przeistoczy-
ła się z kruchej dziewczyny w panią domu, 
która pozostawiona sama sobie przez męża 
pracującego „w delegacji” musiała umieć 
się zająć nie tylko dzieckiem, ale również 
mieszkaniem i ogrodem, który był zresztą 
jej oczkiem w głowie. Mały Dzinek, jak po 
lwowsku wołano Tadeusza, był jedynakiem 
przez długich 7 lat i może dlatego na za-
wsze pozostał ukochanym dzieckiem i chlu-
bą Matki. Co rok wyjeżdżali w lecie razem 
pod Przemyśl – na temat wakacji w „mie-
ście Matki” powstało wiele pięknych wier-
szy Śliwiaka, m.in. Felicja. Aż dziw, że nie 
tu określił poeta kraj swojego dzieciństwa. 
Może byłoby to za proste dla skomplikowa-
nej psychiki twórcy? A może obrazy, które 
w późniejszych latach wcisnęły się pod po-
wieki Śliwiaka, za mocno wryły się w jego 
pamięć i serce oraz skutecznie zamazały 
tęczowe widoki przemyskich łąk? 

Rodzeństwo pojawiło się, dopiero kiedy 
ojciec Tadeusza podjął pracę w samym Lwo-
wie, na co ponoć nalegała Anna i co było spo-
wodowane zaostrzającą się sytuacją w mie-
ście po demonstracjach w 1930 roku. W 1938 
roku na świat przyszedł Adam, następnie 
Janusz (po lwowsku nazywany Niuniem), 
potem Barbara (wołana Siasią), a w 1944 
roku, już na terenie rzeźni, urodził się Kazi-
mierz Jacek (pieszczotliwie zwany Kajtkiem). 
Starając się pracować na miejscu, Władysław 
jeszcze w 1939 roku doglądał transportu aut 
ze Skody jadącego przez Lwów w kierunku 
Moskwy. I właśnie na terenie Związku Ra-
dzieckiego zastała go wojna. Osamotniony, 
na nieznanym terenie, bez środków umożli-
wiających mu powrót do Lwowa, wracał do 
swojej rodziny wraz z transportem rannych 
i poległych z frontu. W domu zaś panowała 
żałoba – Anna była pewna, że straciła męża. 

Buty 
(z tomu Widnokres)

Wróciły z wojny
mego ojca buty
skóra twarda spękana
i rozpruta w szwach

A gdzie nogi – spytałem
a gdzie nogawice
gdzie onuce wojskowe
gdzie obcasów stuk

Ale buty milczały
wywaliły języki
dysząc w progu domu
zlizywały krew

Sytuacja we Lwowie stawała się nie do 
zniesienia, również dlatego, że Tadeusz po 
kapitulacji Lwowa 22 września 1939 roku – 
pomimo młodego wieku – zaangażował się 
w działalność Armii Krajowej, naśladując 
w tym swoją kuzynkę ze strony ojca, Ha-
linę Oriol. Z Haliną uczęszczali razem do 
szkoły podstawowej i była ona dla Dzinka 
niedoścignionym wzorem patriotyzmu. Za 
młody, aby stanąć do walki, został Tadeusz 
zaangażowany do malowania na murach 
symboli Polski walczącej. Jego tożsamość 
została szybko rozszyfrowana przez radziec-
kich okupantów, którzy wpadłszy do domu 
Śliwiaków, kazali Annie oddać wszystkie 
kosztowności i pieniądze oraz nakazali jej 
pilnowanie pierworodnego, strasząc pode-
rżnięciem gardeł całej rodzinie i demolując 
mieszkanie. W tym samym czasie Lwów 
został już wielokrotnie zbombardowany, 
a w listopadzie 1939 r. po pseudowybo-
rach zaanektowany do ZSRR. To właśnie 
wtedy cudem powrócił Władysław i aby oca-
lić rodzinę przed wywózką, przyjął okazyjną 
propozycję pracy jako kierowca w miejskiej 
rzeźni wraz z mieszkaniem służbowym na 
jej terenie. I to właśnie miejsce młody Ta-
deusz na całe życie zapamiętał jako swoją 
przewrotną krainę dzieciństwa. 

Wstęp do „Poezji wybranych” 
1975 r.

… Stąd blisko do Arkadii. Do dzieciń-
stwa, „pierwszej ojczyzny każdego czło-
wieka”. Może to brzmi szokująco, ale tym 
miejscem była dla mnie rzeźnia. Miejska 
Rzeźnia we Lwowie pry ulicy Nowej Rzeźni 
5. Piszę o niej w poemacie o tym samym 
tytule. Utwór powstał w latach 1962–63. (…) 
Rzeźnia była dla mnie najważniejszą chło-
pięcą pamięcią wyniesioną z wojny. W cza-
sie okupacji hitlerowskiej mieszkałem z ro-
dzicami i rodzeństwem na terenie Miejskiej 
Rzeźni we Lwowie. Otoczona wysokim mu-
rem z czerwonej cegły, była jakby wydzie-
lonym miasteczkiem. Ojciec mój skorzystał 
z możliwości podjęcia tam pracy kierowcy 
samochodowego i w ten sposób uniknął 
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aresztowania. Z okna naszego mieszka-
nia oglądałem ogromny budynek chłodni 
i hale, gdzie zabijano zwierzęta. Po dru-
giej stronie ulicy znajdowała się garbarnia. 
Niedaleko domu rosły stare kasztany. Było 
ich dużo. Lubiliśmy je, my, tamtejsi chłop-
cy. Były długo zielone. Jak długie wakacje, 
których prawdziwie zaznaliśmy dopiero po 
wojnie. Oglądałem okrucieństwo, przemoc 
i „przemysłową” śmierć zwierząt. Wszystko 
to, poszerzone o wymiar toczącej się wojny 
– kojarzyło się z losem ludzi mordowanych 
w obozach i rozstrzeliwanych na ulicach 
i placach miast. Zdarzenia te pozostawiły 
w mojej świadomości trwałe blizny pamięci…

Rzeźnia funkcjonowała niezależnie od 
zmieniających się władz okupacyjnych Lwo-
wa. Status jej pracownika chronił Władysła-
wa, a jego rodzinie gwarantował przeżycie 
i względny dostatek, co w wojennych wa-
runkach oznaczało nie więcej niż dach nad 
głową oraz jedzenie. Jedzeniem Anna sta-
rała się dzielić z ludźmi, których wojenny 
los doświadczył głodem – w wózku małego 
Kajtka, pod śpiącym niemowlęciem, przemy-
cała poza teren rzeźni słoninę oraz mięso. 
Mieszkanie w rzeźni, za żelazną bramą, 
było gwarantem względnego bezpieczeń-
stwa przed przetaczającymi się przez miasto 
zamieszkami i walkami. Rzeźnia również 
nie ucierpiała w żadnym z bombardowań, 
jej pracownicy uniknęli losu innych Polaków 
masowo wymordowanych w czerwcu 1941 
roku przez NKWD w przededniu wycofania 
się Sowietów z miasta. 

Poemat o miejskiej rzeźni 
(z tomu Płonący gołębnik)

Ogrody
Uczyłem się życia
od śmierci
wcześniej widziałem 
nóż w ręce rzeźnika 
niż pastucha z kijem
moje pierwsze ogrody
to mięs cyprysy czerwone
flora płuc i wątrób
wiszących na hakach
(…)
wywodzę się z rzeźni
dom z czerwonej cegły
mur 
żelazna brama

strażnik z karabinem
nasze służbowe mieszkanie
z obniżonym czynszem
to tylko rzeźnia
hale trzy
żelazne wózki
haki w murze
korytka dla odpływu krwi
i ogród dyrektora
róże
(…)
Uczyłem się życia 
od śmierci podglądanej
czego tu szukasz pytali
szukałem własnego dzieciństwa

Od 30 czerwca 1941 roku miasto dostało 
się pod okupację niemiecką, a w miejskiej 
rzeźni przymusową pracę rozpoczęli Żydzi. 
Wśród nich również znalazł Tadeusz przyja-
ciół, dla których pamięci pisał wiersze jesz-
cze pod koniec lat 60.

22 lipca 1944 roku nastąpił wybuch po-
wstania lwowskiego, a po kilkudniowych wal-
kach ponownie do Lwowa weszli Sowieci. 
Rozpoczęto aresztowanie członków ruchu 
oporu. Wyjechała wraz z przyjaciółmi z AK 
Halina Oriol. Rzeźnia, nadal nietknięta przez 
działania wojenne, została zamknięta – nie 
było już więcej zwierząt do zarżnięcia, nie 
było Żydów do pracy ani mięsa do przewo-
żenia. Pozostali przy życiu Polacy musieli 
opuścić swój dom, swój Lwów. 

Poemat o miejskiej rzeźni – c.d. 
(z tomu Płonący gołębnik)

Klucz
Przetrwał mój dom
z czerwonej cegły
w gęstym lesie dymów wysokich
przetrwał mój dom
z dziurami w murze
oblepiony listami rozstrzelanych
przetrwał mój dom 
czerwony jak pamięć
boję się tam powrócić
obchodzę go dookoła
ilekroć sięgnę do kieszeni
po tytoń
po ziarno dla ptaków
zawsze znajduję
klucz do bramy
od bramy mojego czerwonego domu
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wrzucałem go do wody
ciskałem go do ognia
zakopywałem w ziemi

wracał i mówił
jestem twoim sercem

Towarowym pociągiem wyruszyła ze 
Lwowa również rodzina Śliwiaków. Po-
czątkowo udali się do Przemyśla, gdzie 
na skutek choroby oraz nieludzkich warun-
ków transportu zmarł dziesięcioletni brat 
Tadeusza, Adaś. To złamało Annę, która 
przez całe swoje życie, aż do połowy lat 
80. XX wieku, jeździła na grób synka, ku-
pując kwiaty tam, gdzie niegdyś spotkała 
swojego męża – i tym samym splotła swój 
los z najbardziej polskim z miast na wscho-
dzie – w kwiaciarni Irys.

Irys 
(z tomu Totemy) – c.d.

Po latach 
przez wypalone lasy
przez mury znaczone krwią
i farbą niepokornych
przez rzeki o zapadniętych w wodę mostach
przez żelazo które zabijało
wrócimy do tej kwiaciarni
po kwiaty na grón jej najmłodszego syna
a mojego brata
i nie od chryzantem
ale od jej oczu
zacznie się jesień w tym roku (…)

Z Przemyśla, już w 1945 roku, rodzina 
udała się na ziemie odzyskane, do Wro-
cławia. Tadeusz nie pojechał z nimi – udał 
się do Warszawy, gdzie w zburzonej sto-
licy przebywała siostra jego Matki, ciotka 
Tekla. Tadeusz zatrzymał się u ciotki, aby 
w Warszawie ukończyć Liceum Żeromskiego 
i dostać się na medycynę. Tęsknota za do-
mem kazała mu jednak udać się do rodziny, 
do Wrocławia. Ale również w tym mieście, 
w którym nigdy nie zamieszkał na dłużej, 
a gdzie z powodzeniem zaaklimatyzowali 
się jego rodzice i rodzeństwo, nie odnalazł 
domu. Dopiero bliźniacze dla Lwowa mia-
sto Kraków pozwoliło mu na zapuszczenie 
w powojennym gruncie korzeni. Tu z powo-
dzeniem ukończył PWST, pracował, później 
tworzył. W Krakowie w końcu zginął i został 
pochowany. 

Ale dom kojarzył mu się zawsze ze Lwo-
wem. Ilekroć mógł, jeździł do Lwowa i za-
wsze przy tym odwiedzał Górę Jacka oraz 
dawną rzeźnię. Z wędrówek po mieście 
dzieciństwa wracał ze ściśniętym gardłem 
i złamanym sercem. Wiedział i widział, że 
to, za czym tęsknił, przeminęło i że tak na-
prawdę jego poszukiwanie kraju dzieciństwa 
skazane jest na porażkę. Bolał nad szarzy-
zną i rozkładem niegdysiejszej perły kresów 
wschodnich. Ilekroć wracał ze Lwowa, cień 
bezdomności i przynależności do czasu, 
którego już nie ma, wydłużał się. 

Dom 
(z tomu Święty wtorek)

Odszukałem dom ten
pięć szerokich schodów
sczerniałe sztachety
strzegą ciszy ogrodu
okno puste – to dziwne 
o tej porze dnia…
gdzie jest twarz mojej matki
kto ją tutaj zna

Wszystko takie jak było
wszystko inne przecież
tego samego domu
nie ma dwa razy na świecie
szklane drzwi
lecz nie szyby w nich
a płytki lodu
obco patrzą
w ich świetle
nie ma już barw miodu

dziki bez
– czy w gałązkach jego wciąż ta gorycz
imię pewnej dziewczyny
miało smak tej kory

Przyszedłem dom zobaczyć
nie powiem nikomu
że byłem nie zastałem
nie ma domu w domu

Myślę, że w poezji Śliwiaka znaleźć moż-
na nić analogii łączącą historię wymordowa-
nia i wywózki ludności Lwowa oraz marty-
rologię spalonych bieszczadzkich wiosek. 
Pewno dlatego Bieszczady stały się dla nie-
go – poza Krakowem – „małą ojczyzną”, 
gdzie rozmawiając z duchami przeszłości, 
odnajdował spokój ducha. Jednocześnie po-
wracająca – nie tylko w Bieszczadach czy 
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Całe życie szachrował, a po śmierci, 
chcąc wykupić sławę od potomnych, po-
święcił na ten cel milionowy majątek…

Tyle tylko miał do powiedzenia biograf 
współczesny o człowieku, którego posąg 
gipsowy stoi dziś w przedsionku lwowskiej 
Filharmonii, z tak krzywdzącym nekrologiem 
zeszedł ze świata jeden z najbardziej wy-
jątkowych ludzi, jacy kiedykolwiek chodzili 
po bruku lwowskim.

Trudno wszakże winić biografa współ-
czesnego. Na ogół nie inaczej sądzono za 
życia Stanisława hr. Skarbka. Dopiero z per-
spektywy lat dojrzeć można w czynach jego 
blask jakiejś renesansowej, zawadiackiej 
niezwyczajności, uznać siłę mocnej woli, 
a spośród steku dziwactw i kaprysów wy-
łuskać ziarna rzetelnej zasługi!

Metody życia fundatora sceny wszędzie 
indziej raczej prowadziły niż w stronę Pan-
teonu, a o nieśmiertelność swoją zaprawdę 
mało się starał. I niezbyt byłby go chyba 
za życia dotknął ten jaskrawy ustęp nekro-
logu. Jego Cesarskiej Mości tajny radca 
i podkomorzy był przy tym – zawołanym 
„rzeźnikiem”; urząd „Wielkiego Sokolnika 
Koronnego” Królestwa Galicji i Lodomerii 
łączył z nierównie bardziej korzystną funkcją 
– ekonoma, który swoje własne woły osobi-
ście gnał do Wiednia. A czynił to z pośpie-
chem, aby się nie spóźnić – na soirée u ks. 
Metternicha. Poza tym szutrował gościńce 
w Galicji i był dyrektorem teatru we Lwowie, 
ufundował instytucję dobroczynną dla sierot 

Stanisław Wasylewski

Fundator Sceny Lwowskiej

HISTORYA 
O DZIWNYM 
POGANIACZU 
WOŁÓW

P R O Z Apodczas odwiedzin we Lwowie – pamięć 
o wojnie kazała Śliwiakowi cieszyć się każ-
dym dniem i celebrować pokój oraz spokój. 
To rozerwanie pomiędzy czerwienią wojen-
nej pożogi a szorstką szarością codzien-
ności kazało mu czerpać z życia pełnymi 
garściami, cieszyć się każdym dniem tak, 
jakby był ostatnim; jednocześnie nigdzie nie 
czując się w pełni bezpiecznie i na swoim 
miejscu. Bo trudno osiąść gdzieś na stałe, 
jeśli na samym początku swojej drogi do-
stało się lekcję mówiącą o tym, że nie ma 
niczego trwałego. 

Obroną przed rozchwianą rzeczywisto-
ścią, istną „ruchomą przystanią”, pozostała 
dla Tadeusza Śliwiaka prostota, bezkompro-
misowość, praca, czyli „robienie swojego” 
oraz poszukiwanie własnej recepty na cud 
wywiedziony ze zwyczajności. Czasem na-
iwność zahaczająca o dziecięcość, a kiedy 
indziej głęboka filozofia uchwycona w zatrzy-
manej chwili. Wiersze proste, umocowane 
w zwykłych słowach, oszczędne. Wiersze, 
w których poeta odnalazł siebie i swój dom.

Tekst powstał na podstawie wierszy i in-
nych tekstów Tadeusza Śliwiaka z tomów 
Lwów – nawyk serca, Totemy, Święty wto-
rek, Płonący gołębnik, Widnokres, Poezje 
wybrane i ich analizy na tle losów twórcy 
oraz na podstawie wywiadów przeprowa-
dzonych z członkami rodziny poety: Barbarą 
Zagańczyk (siostrą Tadeusza), Grzegorzem 
Reichertem (siostrzeńcem i synem chrzest-
nym poety) i Anną Krupską-Śliwiakową – 
żoną Tadeusza.
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w Drohowyżu i otoczył się legendą jednego 
z najpopularniejszych ludzi w Polsce.

Z przebujną rozmaitością potrafił so-
bie urządzić tych 68 lat, które żył na świe-
cie. W dziwną trylogię się ułożyły. Pierw-
sza część – zwyczajna. Faraon i bakarat 
w klubach wiedeńskich, profuzja Secta, 
kąpiele w Burgundzie i radość życia epi-
kurejska. Stanisław Habdank hr. Skarbek 
niczego nowego w tej mierze nie wymyślił, 
żył jeno wedle odwiecznej i wypróbowanej 
recepty. Przed pałacem, który wybudował 
sobie w Nussdorfie pod Wiedniem, trzymali 
straż nieodstępną zgięci w pałąk lichwiarze 
z Praterstern, za posiadanie klucza do nie-
jednej garderoby – teatralnej – kluczem wsi 
polskich płacił.

Poza tym nic go nie obchodziło. Rozbio-
ry Polski ignorował. Napoleona nie uzna-
wał, ks. Józefa lekceważył, Polska go nu-
dziła. Był natomiast w tym człowieku go-
rejący temperament, nienaganne maniery 
światowca i zwycięski tupet we wszystkim, 
czego się jął. Więc co było do przegrania, 
zostało przegrane: galicyjskie włości Hab-
danków, fortuna mamusi Bielskiej i spadek 
cioci Rzewuskiej, która daremnie chować go 
chciała po bożemu w Bursztynie. Wreszcie 
za jednym posiedzeniem przegrał Skarbek 
do Kalinowskiego klucz obertyński i zosta-
ła mu tylko obdłużona po szczyty świerków 
Rożniatowszczyzna. 

I tu się pierwsza część trylogii urywa: 
opamiętał się. Tak gwałtownie, jak chyba 
żaden z polskich utracjuszy. Nagle w ciągu 
wieczora: List przyszedł do Wiednia od dzier-
żawcy, że w Rożniatowie odkryto bogate 
pokłady rudy żelaznej. Pomysł wziął Skarb-
ka. Ostatni trzos terezjańskich dukatów po-
wędrował na instalację pieców hutniczych 
i wkrótce – wrócił pomnożony w czwórnasób. 

A w Skarbku urodził się wtedy nagle typ 
człowieka, wyklętego ongi przez Rzeczpo-
spolitą i jej pałace imperatorskiej władzy nad 
pieniądzem, że Vanderbildt z Pierpontem 
Morganem mogliby doń posłusznie chodzić 
na naukę. W najprzezorniejszy i najdziwniej-
szy sposób poczęła się teraz realizować sta-
ra legenda herbowa Habdanków: „Złoto szło 
do złota”. Obraziwszy śmiertelnie wszystkie 
błękitne dogmaty, kpiąc na prawo i lewo ze 
swych życiowych stosunków, zaczął teraz 
Stanisław hr. Skarbek odbudowywać zmar-
nowaną fortunę. Oburzona błękitna krew 

Lwowa wyklęła wyrodnego syna i zawyro-
kowała w poprawnej francuszczyźnie: C’est 
du grec pour nous.

Ten drugi okres życia Skarbka można 
by, jako przykład efektowny, wpisać do pod-
ręcznika popularnego pt. Sztuka zdobycia 
majątku. Od rodziny, która utracjusza w inny 
sposób ratować nie chciała, wydzierżawia 
najpierw Skarbek szereg folwarków i forsow-
nie na nich gospodaruje, potem od skarbu 
austriackiego nabywa na ogromnie korzyst-
nych warunkach spłaty dominium żydaczow-
skie i wszczyna spekulację rolną, w której 
zazwyczaj chodziło o to, by za małą go-
tówkę kupić wielkie dobra i zrobić na tym 
wielki interes.

Głód złota poddawał Habdankowi po-
mysły zgoła wczas awanturnicze: więc czas 
jakiś wozi taki opał do Lwowa, potem buduje 
gościńce, dzierżawi prawo propinacji i rąbie 
lasy. A wreszcie tajny radca i podkomorzy 
otworzył jatki w Wiedniu. Zaczął był bowiem 
już dawniej na łąkach naddniestrzańskich 
wypasać woły, które jesienią z batogiem 
w ręku ganiał nad Dunaj tą samą właśnie 
drogą, którą przedtem odbywać zwykł na 
pluszowych poduszkach wytwornej „extra-
poczty”. Gdy zaś hurtownicy wiedeńscy po-
częli robić trudności tym dziwnym fantazjom 
galicyjskiego szlagona i zorganizowali bojkot 
jego wołów, Skarbek – stara się o koncesję 
i już na drugi dzień na Naschmarkcie rą-
bie we własnym zarządzie! Jego szczęście 
i spryt w operacjach finansowych przeszły 
w legendę. W ciągu lat kilkunastu ujrzał się 
nagle panem 37 wsi i 3 miasteczek, które 
mu nieraz jeszcze tracić i na powrót odzy-
skiwać przyszło.

Wpośród tego ożenił się z jedną z naj-
piękniejszych kobiet ówczesnej society pol-
skiej – Zofią Jabłonowską. Ale za młodą i za 
ładną była pani Zofia, zbyt zaś narwanym 
i niespokojnym jej małżonek i jego obyczaje. 
Opowiada o tym wiele w swych pamiętnikach 
szwagier Skarbka, Ludwik Jabłonowski.

Znosić musiała wszelkie kaprysy tra-
wiącej go gorączki złota i – potrzeby gwał-
townego ruchu.

W ręku Skarbka pieniądz żył i pracować 
musiał w tysiącznych przedsiębiorstwach. 
Nakupił masę dóbr i pogrążył się w długi, 
wtedy perły, tyftyki, klejnoty żony, a czasem 
srebra i powozy szły w zastaw, a on tym-
czasem w najlepszym humorze zabawiał się 
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w pustych apartamentach lub kładł się do 
łóżka i tygodniami leżał, twarzą obrócony 
do ściany. Nagle wynajdował jakiś sposób 
wyjścia z kłopotów, płacił długi i wykupywał 
zastawy, przyjmował gości, dawał obiady 
i wieczory. Wychodząc z domu, ubijał rę-
kami w kapeluszu zwitki pomiętych „banko-
zetlów” i wracał obładowany wszystkim, co 
znalazł dla żony po składach i złotnikach. 
Potem puszczał się znowu na złamanie 
karku w pogoń za mamoną.

Że zaś w trakcie tego odbiegła go żona 
i wyszła powtórnie za mąż za Aleksandra hr. 
Fredrę – nie martwił się zbytnio. Już więcej 
frasowały go – wysokie koszta rozwodu.

Nieraz wśród złotej gonitwy opadały 
Harpagonowi ramiona ze znużenia, na 
wozie był często i pod, odpocząć 
postanowił wśród milionów. 
I zaczęła się trzecia część 
Skarbkowej trylogii: Zginął 
spekulant – urodził się fi-
lantrop. A dziwna rzecz: 
ten przekorny odludek 
jakby wstydził się swe-
go wielkiego gestu fi-
lantropijnego. „Jeśli 
chcecie – mawiał do 
otoczenia – umieścić 
jakiś napis na Zakładzie 
drohowyzkim, to dajcie 
ten, który jest na kościele 
w Brzozowcach”. Napis na 
tym kościele był zaś krótki i po-
nury: Culpae non pietatis opus. 
Jakąś winę chciał odkupić. A może 
i to powiedzenie było kaprysem. 

Bo dzieła filantropijne Skarbka płynęły 
także z tej niespokojnej potrzeby czynu, 
trochę zaś z przekory, na złość – sukceso-
rom testamentu.

Pomysły snuły mu się dwa uparte – je-
den tak fantastyczny, jak fantastycznym był 
cały ten człowiek. 

Oto Skarbek chciał nie mniej nie więcej, 
a Lwowu zrobić prezent – z Dniestru. Pla-
nował drobnostkę: przenieść koryto rzeki 
z Mikołajowa pod Lwów… Gdy mu wytłuma-
czono jakoś niewykonalność tej idei, chwycił 
się myśli innej, wspaniałej i świetnej, która 
jasnym blaskiem pamięć Skarbka oświeci.

Sumptem milionowym zdecydował zbu-
dować stolicy gmach teatralny. Rozpierała 
go piękna, renesansowej miary tęsknota. 

Chciał móc o sobie powiedzieć: Exegi mo-
numentum. 

Wiosną roku 1839 wyniesiono na plac 
Castrum we Lwowie wielkie poręczowe, do-
brze wyścielone krzesło, zaczem ku ucie-
sze gawiedzi usiadł na nim pan hrabia i jął 
dyrygować legionem fur i armią robotników, 
którzy cegłę zwozili i kopali fundamenty pod 
gmach nowego teatru we Lwowie. 

Lata później, 29 marca 1843, Alek-
sander Fredro, ten sam, który ożenił się 
z rozwiedzioną żoną Skarbka, przemówił 
ze sceny nowego teatru „Ślubami panień-
skimi”. We Lwowie zaś mówiono, że ta cała 
impreza – to nowy złośliwy kawał starego 
Harpagona.

A on tymczasem w cichości głę-
bokiej nowy, drugi z rzędu po-

mnik budować sobie zaczął. 
W księgi Lwowskiego Sądu 

Szlacheckiego wpisany 
został dnia 20 marca 
1843 roku dokument 
następujący: „Ja, niżej 
podpisany Stanisław 
hr. Skarbek, ożywiony 
chęcią rozrządzenia 
majątkiem moim, któ-
rym dowolnie władać 
mogę, a który częścią 

odziedziczyłem, czę-
ścią własnym staraniem 

nabyłem – w ten sposób, 
aby współziomkom moim po 

wieczne czasy być użytecznym, 
postanowiłem w dobrach moich Dro-

howyżu w obwodzie stryjskim Instytut dla 
ubogich i sierot założyć i wybudowaniu, 
zaprowadzeniu i utrzymaniu tego Zakładu 
mój majątek poświęcić”. 

W KANCELARII PANA DYREKTORA
Pan dyrektor „ck uprzywilejowanego te-

atru we Lwowie” przyjmował gości i inte-
resantów przeważnie – w łóżku, w którym 
w ogóle spędził dość znaczną część ruchli-
wego żywota. Ten obyczaj pana hrabiego 
znali równie dobrze hotelarze wiedeńscy. 
Z chwilą bowiem, gdy popędzanie wołów 
wydało mu się zajęciem zbyt nużącym, kazał 
sobie przerobić powóz na łóżko i w takim 
domorosłym sleepingu odbywał zwykle po-
dróż pięciodniową do Wiednia. Stanąwszy 
przed hotelem Wildemanna, zarzucał na się 
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płaszcz i w pantoflach co prędzej szedł do 
hotelu, aby wypocząć po nużącej podróży.

Pan hrabia lubił bowiem zmieniać fasony 
życiowe: po zawadiackich gonitwach tarzał 
się w gnuśnym sybarytyzmie.

Do łóżka tedy w gmachu skarbkowskim 
odbywał pielgrzymki cały teatralny i niete-
atralny Lwów. – „Z zadziwieniem widywa-
łem – mówi wspomniany już Jabłonowski 
– zarozumiałych, napuszonych mecenasów, 
uwijających się podczas tych audiencji z fa-
scykułami wpośród diw i balerin”.

Skarbek bowiem jednym uchem słuchał 
sprawozdania o sprawach finansowych, dru-
gim łowił zwierzenia zza kulis. W najzawi-
kłańszych choćby sprawach nic nie pisał. 
„Moja kancelaria tu!” – mawiał, uderzając 
się w czoło. Otaczających łóżko aktorów płci 
obojga spowiadał, godził, waśnił, beształ, 
wypędzał, słowem rządził nimi, jakby stadem 
czarnych niewolników. Tajemnic nie znosił, 
może nadto dobrze roztrząsał sumienia, nie 
nadużywając przecież praw spowiednika, 
a zakłopotanym dopomagał nieraz radą, 
czasem workiem.

Skąd zaś przyszło Skarbkowi do dyrek-
tury teatru? Znał wprawdzie za młodu… gar-
deroby teatrów wiedeńskich i paru krociami 
wiedzę ową opłacił, niemniej wszelako przy 
całym obyciu towarzyskim kultury książko-
wej miał mało. Ale to raczej było Skarbkowi 
zachętą niż przeszkodą. Tak, jak się ongi 
zapalił do dzierżawienia stadniny ogierów 
rządowych, mało co wiedząc o stanowie-
niu klaczy, jak rąbał wołowinę w Wiedniu 
i topił żelazo w Rożniatowie, tak się z kolei 
podobało panu hrabiemu ze sztuką polską 
spróbować. Dziwny był przecież człowiek 
i nikt by w nim wtedy wielkich zamysłów 
nie odgadł.

Ugoda została zawarta na 50 lat między 
Skarbkiem a gminą lwowską, która od Jó-
zefa II jeszcze miała przywilej budowy te-
atru na placu Castrum. Warunkiem umowy 
koniecznym, a niezwykle uciążliwym, był 
obowiązek dawania w tygodniu czterech 
przedstawień niemieckich. Resztę dni wolno 
było Skarbkowi poświęcać widowiskom „pol-
skim, włoskim lub francuskim”. Nie trzeba 
się tym warunkom zbytnio dziwić: albowiem 
był to dopiero rok pański 1843. Osobnym 
przywilejem cesarskim przyznano Skarbko-
wi prawo wyłączności w dawaniu przedsta-
wień teatralnych, oraz stałą dotację rządową 

w kwocie 4000 zł. w.a. Ciężar utrzymywania 
teatru niemieckiego sprawiał wszakże, że 
scena lwowska była stale przedsiębiorstwem 
deficytowym, nadszarpnęła nieraz kapitałem 
fundacji i przez lat trzydzieści uniemożliwiała 
otwarcie Zakładu w Drohowyżu.

Skarbek wziął się do nowej dla siebie 
pracy z pasją. Najpierw, choć sknera strasz-
liwy, sypnął milionem na budowę gmachu 
naówczas wspaniałego. Ścięto tedy co 
niemiara dębów drohowyzkich, wypalono 
w Brzozowcach potrzebną cegłę, zamęczeni 
i zmaltretowani wszyscy we Lwowie majstro-
wie i cieśle; architekta, maszynistę i deko-
ratora wysłano na studia fachowe do Belgii, 
Francji, Holandii – zaczem sam Skarbek za 
nimi podążył za granicę, wziąwszy Bąkow-
skiego i Stadnickiego za towarzyszy. Pilno 
bowiem było panu hrabiemu dowiedzieć 
się, jak wygląda prowadzenie teatru i czem 
się różni od rzeźni, młockarni i gorzelni. Aż 
trzęsło starym Fredrą ze śmiechu, a wszelka 
literatura była srodze zgorszona.

Przez pięć lat zaledwie (1843–1848) 
dane było Skarbkowi prowadzić scenę lwow-
ską. Po zupełnym upadku sceny lwowskiej 
za ostatnich lat czcigodnego już staruszka 
Kamińskiego, przed skandalicznym regime 
Pfeifera i Chełchowskiego był to zaprawdę 
okres renesansu, który zasługuje i czeka cią-
gle na swego historyka. Ale Skarbek swych 
metod życiowych nie odmienił bynajmniej. 
Choć dokonał całego szeregu doniosłych 
reform, choć odlał w marmurze gliniany do-
tąd posąg Melpomeny lwowskiej, nie lubiła 
go zarówno publiczność, jak aktorzy i au-
torzy. Prasa go nienawidziła. W każdym 
kroku fundatora Lwów węszył jakieś za-
maskowane… szelmostwo. „Nie uwodźcie 
się rozgłaszanem poświęceniem” – prze-
strzegał „Tygodnik Literacki” – wszystko to 
jest oszukaństwo. „Oszukaństwa” owe były 
przecież arcydziwnego autoramentu! Jeśli 
dziś artyści sceny lwowskiej posiadają tak 
zasobny fundusz emerytalny, to jest wła-
śnie jedno z „oszukaństw” Skarbka, który 
w samym początku swej działalności, uzy-
skawszy subwencję roczną Stanów w kwo-
cie 4000 fl. w.a., przeznaczył ją od razu na 
całe dziesięciolecie (1845–1855) na rzecz 
funduszu emerytalnego artystów.

Ale zawsze był u Skarbka w zanadrzu 
gest drugi, opaczny i kapryśny. Tedy równo-
cześnie wszczyna wojnę à outrance z ak-
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torami, zabraniając im bezpłatnego wstępu 
do teatru, o co się słuszny gwałt robi na-
wet w prasie wiedeńskiej. Zraża też sobie 
aktorów słusznym dążeniem do zniesienia 
prowincjonalnej mody benefisowej. Choć 
z drugiej strony podziwiać trzeba znowu 
sumpt dyrektora, gdy wysyła za granicę 
Dmochowskiego czy Dawisona, wspiera 
schorzałego Kamińskiego, pozostawiając 
mu honorowe i tytularne tylko miejsce kie-
rownika artystycznego. Awantur z aktorami, 
prasą i publicznością było co niemiara, może 
w dwójnasób tyle, ile ich zapisał historyk te-
atru St. Schnur-Pepłowski. To wadził się ze 
Skarbkiem Nowakowski, buntując dzienniki 
i Wydział Stanów, to znowu miał nerwowy dy-
rektor przejścia z Pfeiferem i jakowymś Ze-
nepolskim, który „mimiczne przedstawienie 
uczuć i namiętności dawał w 40 rozmaitych 
zmianach”. W niezbyt często prześcielane 
łóżko pana dyrektora na pierwszym pię-
trze Skarbkowskiego gmachu nieustannie 
biły gromy.

Najwięcej wszakże oburzenia za kuli-
sami Skarbkowskiego gmachu, w prasie 
i w całym Lwowie wywołała afera, która 
dziś – zaszczyt przynosi pamięci fundatora 
sceny lwowskiej: afera Dawisona.

Wiadomo albo i nie wiadomo, kto był 
Dawison. Jeden z najbardziej nielubianych 
aktorów we Lwowie – a wkrótce potem je-

den z największych tragików w XIX stuleciu 
w Niemczech. Usterkę miał dla ówczesnego 
Lwowa wielką: pochodził z warszawskich 
Nalewek. Przy tym był mało kontaktowy, 
a dosyć nerwowy i porywczy. Skarbek od 
razu się zorientował w wielkim talencie Da-
wisona. Na przekór tedy wszystkim począł 
go – i słusznie – popierać. Łożył na jego 
edukację i wyjazdy za granicę, a potem role 
bohaterskie starego, często już aż nadto 
starego Benzy oddawał Dawisonowi.

Trzeba zważyć, jak stary Lwów gorąco 
kochał i tkliwie pieścił swoich starych ar-
tystów, aby pojąć ogrom oburzenia, które 
znalazło wyraz w całej osobnej literaturze 
polemicznej. Przekorny dyrektor tylko na to 
czekał, po czym w niedługi czas potem wy-
szedł nowy rozkaz z łóżka: czcigodny Jan 
Nepomucyn Kamiński dowiedział się z ust 
dyrektora, że jest wprawdzie czcigodnym, 
ale i nieco niedołężnym i otrzymał Dawisona 
do pomocy jako reżysera. W odpowiedzi na 
to Lwów – przestał chodzić do teatru. Afera 
Dawisona była jednym z powodów, dla któ-
rych krótkie regime fundatora nie cieszyło 
się i później frekwencją, artyści zaś grywali 
przed pustymi ławkami, w brudnym i zakop-
conym gmachu. Dawison po dalszych nie-
taktach uniemożliwił się nad Pełtwią i opuścił 
Lwów, by w wieńcach tryumfu jako aktor 
niemiecki objeżdżać sceny świata. Skarbek 

Teatr Skarbkowski we Lwowie
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przeczuł w nim wielkiego artystę i to mu 
winno być uznane za dowód bystrej intuicji 
artystycznej, o którą by nikt starego odludka 
nie podejrzewał. Dziwne i różne zdolności 
kojarzyły się w tym człowieku. Poza tym ma 
Skarbek drugą zasługę artystyczną: na sce-
nie lwowskiej ukazały się po raz pierwszy 
utwory dramatyczne Korzeniowskiego, stąd 
dopiero rozniosła się wieść o nadzwyczaj-
nej do dziś jeszcze ich scenicznej wartości. 
Sam autor „Kollokacji” był lwowską wysta-
wą swych dzieł zaskoczony i nieraz dawał 
temu wyraz. Zresztą w pięcioletniej imprezie 
Skarbka orlich lotów nie było, bo nie mogła 
sobie na nie pozwolić scena lwowska, ma-
jąca przed sobą wówczas ogrom popular-
nych zadań pedagogicznych w budzącym 
się na powrót do życia narodowego mieście. 
Na ogół przecież stwierdzić trzeba, że re-
pertuar „ck uprzywilejowanego teatru” miał 
dużo żywotności i urozmaicenia, że dyrektor 
ambicjonował w kierunku ulepszeń technicz-
nych, a i sam nie szczędził też wkładów 
w tej dziedzinie.

Zespół aktorów – mimo wszelkie prze-
silenia – błyszczał przez długi czas nazwi-
skami świetnymi.

Grał Smochowski i Aszpergerowa, Da-
wison i Rutkowska, Nowakowski i Benza, 
artyści, których Lwowu zazdrościł nieraz 
Kraków i Warszawa. Ale sprawca tej świet-
ności pozostał nadal, czym był: niedocenio-
nym i krzywdzonym przez ogół filantropem, 
nieumiejącym żyć i postępować z ludźmi 
samotnikiem.

Ostry i czerwony nos krogulczy dokrzy-
wił się tymczasem Skarbkowi do reszty, co-
raz twardszych i brzydszych słów dobierał 
w rozmowach z aktorami. Zawsze był dzi-
wakiem odludnym, ale do cna zdziwaczał 
i ludzi znienawidził w ufundowanej przez 
siebie świątyni sztuki.

Kończyła się właśnie Wiosna Ludów 
i miały nazajutrz armaty Hammersteina 
Lwów zbombardować, 27 października 
1848, gdy w łóżku swoim umierał fundator 
sceny lwowskiej, który współziomkom swo-
im po wieczne czasy chciał być użytecznym 
a pod włosienicą dziwactwa krył ofiarną myśl 
obywatelską. Na cichym pogrzebie – po-
wiada Jabłonowski – nie było nikogo. Jan, 
stary lokaj mojej matki, twierdził, wróciwszy 
z pogrzebu, że ludzie nie przyszli, bo śp. 
pan hrabia bywał pono – farmazonem...

WYSTAWA BYŁA 
PRZED 120 LATY

Pamiętamy ze Lwowa nazwę Placu Po-
wystawowego, rozciągającego się ponad 
Parkiem Stryjskim. Tam urządzono w 1894 
roku, w stulecie historycznej Bitwy pod Ra-
cławicami – a od tamtego czasu mija dziś 
220 lat! – Powszechną Wystawę Krajową*, 
która miała pokazać Polakom postęp, jaki 
dokonał się w ciągu XIX wieku, szczególnie 
w ostatnich parudziesięciu latach, gdy Ga-
licja uzyskała autonomię**. Przypomnijmy 
więc, że przed niespełna 20 laty w naszym 
całkiem wtedy nowym kwartalniku „Craco-
via-Leopolis” nr 2/1995 zamieściliśmy dwa 
artykuły, omawiające owo lwowskie wyda-
rzenie. Pierwszym z nich było wprowadze-
nie w temat, napisane przez prof. Jacka 
Purchlę: W stulecie Powszechnej Wystawy 
Krajowej we Lwowie w 1894 r.***. Drugi ar-
tykuł to J. Biriulowa Chodząc po Wystawie, 
z opisami i zdjęciami pawilonów.

To nie wszystko. Setna rocznica PWK skło-
niła nas wtedy do ogłoszenia Roku Lwow-
skiego 1994. Przez wiele miesięcy owego 
Roku – który rozpoczął się w  listopadzie 1993, 
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a zakończył w listopadzie 1994 – odbywały 
się w Krakowie różne imprezy. Opisaliśmy 
je również w naszym kwartalniku nr 1/1995. 
Zachęcamy Czytelników, którzy nie pozbyli 
się starych numerów CL, by na nowo prze-
żyli tamte ciekawe wspomnienia.

W Roku Lwowskim znalazło się dziewięć 
wydarzeń kulturalnych. Trudno teraz szcze-
gółowo przepisywać tamte relacje, przypo-
mnijmy tylko, że były dwie msze św. – na 
początek i na koniec; kilka wystaw (o PWK; 
o teatrach lwowskich, z sesją; kolekcjoner-
ska; o prasie; o wydawnictwach literatury; 
sesja redaktorów; odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej, dwa koncerty, z prelekcjami. Ostat-
nią ze wspomnianych imprez był niezwy-
kły koncert pod tytułem Homagium Leopold 
(W hołdzie dla Lwowa), który odbył się w Sali 
Filharmonii Krakowskiej w dniu 24 listopada 
1994, a prowadził go Stanisław Gałoński. 
Wykonano utwory 7 kompozytorów rodem 
ze Lwowa****. O jednym z nich – Tadeuszu 
Machlu – prosimy przeczytać poniżej.

* otwartą 5 czerwca 1894.
** w ramach monarchii austro-węgierskiej, oczy-

wiście.
*** Prof. J. Purchla był i jest nadal dyrektorem 

Międzynarodowego Centrum Kultury w Kra-
kowie. W 1994 r. zorganizował tam „wystawę 
o wystawie”, a wspomniane tu wprowadzenie 
oraz artykuł J. Biriulowa pochodziły z wyda-
nego z tej okazji prospektu.

**** Dziś niestety żyje już tylko trzech.

KONCERTY 
I TADEUSZ MACHL

Tak się złożyło, 
że właśnie w tym 
roku w Filharmonii 
Krakowskiej obcho-
dzono uroczyście 
jubileusz znanego 
dyrygenta, Antonie-
go Wita. Z tej oka-
zji 14 czerwca odbył 
się tam prowadzony 
przez niego koncert, 
w którym znalazł się 
– obok dzieł Górec-
kiego i Beethovena – 
m.in. IV Koncert na 

organy i orkiestrę smyczkową Tadeusza 
Machla. Dlaczego? Oto dla A. Wita było to 
wspomnienie jego koncertu dyplomowego 
sprzed 50 lat.

Utwór T. Machla (1922–2003) – który 
większość słuchaczy zapewne dopiero te-
raz poznała, okazał się wybitnym dziełem. 
Recenzent A. Walaciński tak o nim pisze 
w programie: 

[…] Zachował dystans w stosunku do 
tendencji awangardowych i komponował 
w stylu opartym na osiągnięciach „klasy-
ków muzyki XX wieku. W jego bogatym 
i zróżnicowanym dorobku specjalną pozycję 
zajmują utwory organowe, w których wy-
korzystał własne doświadczenia praktycz-
ne i wpływy francuskiej szkoły organowej. 
Skomponował 7 koncertów organowych, 
m.in. V Koncert na troje organów, napisany 
z myślą o słynnym instrumencie w Leżaj-
sku. Bardzo wdzięczny i zwarty formalnie 
IV Koncert na organy i orkiestrę smyczko-
wą wyróżnia się silniejszym nawiązaniem 
do tradycji barokowej (przede wszystkim, 
choć nie tylko) w ograniczeniu obsady do 
smyczków, co w przypadku Machla, nie 
tylko znawcy, ale wręcz pasjonata orkiestry 
symfonicznej i wytrawnego instrumentatora, 
było wyjątkiem. […]

Z Tadeuszem Machlem wiążą się dwa 
lwowskie odniesienia. Pierwsze to, że był 
lwowianinem z krwi i kości. Jeszcze przed 
wysiedleniem z rodzinnego miasta w 1947 r. 
(miał wtedy 25 lat), w czasie dwóch oku-
pacji – niemieckiej i sowieckiej – pracował 
jako organista w kościele św. Elżbiety. Po 
ekspatriacji osiadł w Krakowie, ukończył 
studia na PWSM – późniejszej Akademii 
Muzycznej. Przez szereg lat był cenionym 
pracownikiem dydaktycznym, a w 1988 r. 
został profesorem zwyczajnym. 

I drugie – kiedy krakowski oddział To-
warzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PW 
w ramach opisanego wyżej Roku Lwowskie-
go 1994 zwrócił się do owych siedmiu kom-
pozytorów o lwowskim rodowodzie o skom-
ponowanie utworów na l w o w s k i  k o n -
c e r t, Machl nadesłał utwór zainspirowany 
wierszem Witolda Szolgini, zatytułowany 
Krajobrazy serdeczne.

Chciałoby się poznać jeszcze inne utwo-
ry Tadeusza Machla i pozostałych kompo-
zytorów z Roku Lwowskiego. Niech młodsi 
też je poznają!
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W Krakowie
i dalej

ADAM MACEDOŃSKI 
 UHONOROWANY

W krakowskim magistracie odbyła się 
29 października piękna – także dla naszego 
środowiska lwowskich ekspatriantów – uro-
czystość. Oto znany zapewne w całym kraju 
artysta plastyk i działacz na rzecz polskiej 
niepodległości Adam Macedoński otrzymał 
tytuł H o n o r o w e g o  O b y w a t e l a  Sto-
łecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 

Macedoński, urodzony w 1931 roku we 
Lwowie, syn lwowskiego policjanta, spędził 
lata po ekspatriacji w Krakowie, tu ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych. Przez wszystkie 
lata swojego życia pracował twórczo jako 
artysta plastyk* i poeta, zawsze jednak jako 
działacz antykomunistyczny i niepodległo-
ściowy – w KPN, KOR, Solidarności i wielu 
innych organizacjach, był internowany w sta-
nie wojennym. Bronił kościoła w Nowej Hu-

cie, głosił prawdę o Katyniu i o zbrodniach 
ukraińskich na naszych Ziemiach Wschod-
nich. Zawsze odważny, nie ukrywał swoich 
poglądów politycznych.

I oto teraz dołączył Adam Macedoński 
do dotychczasowego grona 71 honorowych 
obywateli Krakowa, stając się jedną z waż-
nych postaci historii ostatniego półtora wieku.

* Adama rozsławiły szczególnie oryginalne, 
łatwo rozpoznawalne rysuneczki, spotykane 
w wielu czasopismach i książkach.
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Zadrżała ziemia w noc Narodzenia
i trzydzieści utuliła ciał.
Anioły grają.
Ludzie klękają – 
A na Placu Unii Brzeskiej nowy strzał!
O, lulaj, lulaj,
ócz nie roztulaj
odwróć białą jak opłatek twarz.
Na szubienicach ludzie w pętlicach
zielona przy nich straż.
Wśród nocnej ciszy nikt nas nie słyszy
w betlejemską gwiazdę patrzy trup.
Nie ródź się Panie
krew na twym sianie
i wilki obsiadły żłób.
Rączki ubroczysz, nóżki zamoczysz
w niewinnej naszej krwi. 
Tu brzask nie dnieje,
moc nie truchleje
i wszelki żywioł drży.
W katowym domu choinki płoną
polskie jodły strzelają pod dach – 
Śpiewają dzieci,
katowe dzieci:
Heilige Nacht – stille Nacht –
Wśród nocnej ciszy,
bezsenne dyszy miasto krwawe – 
Nie masz, nie masz dnia – 
Chrystus się rodzi, śmierć w dom podchodzi –
Hej kolęda, ko-lę-da.

Lwów, 1943 (po masowych egzekucjach)
O J. Gamskiej-Łempickiej pisaliśmy w CL 1/14 

B O Ż E  N A R O D Z E N I E  2 0 1 4

Jadwiga Gamska-Łempicka 

Lwowska kolęda z roku 1943
Wśród nocnej ciszy, bezsenny dyszy
miasto w trwodze, miasto w świeżej krwi –
Chrystus się rodzi!
Gestapo chodzi
I dzwoni, i bije do drzwi.
Hejże nowina! Ukrywaj syna
Matko kolbą wydarta ze snu – 
Herod się sroży – 
Ratuj nas Boże!
Teraz Lwów – teraz Lwów – teraz Lwów.
W śmiertelnej ciszy mokre afisze
Dzień we krwi brodzi – 
Sami nasi – sami młodzi –
O, Jezu – Pst… cicho – Psiakrew
Już w żłobie leży, i któż pobieży
Do tych jaseł rzuconych nad rów – 
Wśród nocnej ciszy
Ś m i e r ć  j e  k o ł y s z e
I  p ł a c z e  c a ł y  Lw ó w!
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Ksi¹¿ki
czasopisma

Nowe ksi¹¿ki
 Zapewne pamiętamy, że w naszym kwar-
talniku nr 4/13 została omówiona praca prof. 
Jerzego Kowalczuka, poświęcona Poli-
technice Lwowskiej, inna od wcześniejszych 
monografii tej uczelni. Otóż właśnie – nie 
jest to kolejna monografia w tradycyjnym 
rozumieniu, lecz omówienie p r o g r a m ó w 
n a u c z a n i a, stosowanych przez kolejne 
lata działalności tej uczelni.

Obecnie ten sam Autor wykonał ogromną 
pracę i wydał w 5+4 (razem dziewięciu!) to-
mach podobny opis programów lwowskiego 
uniwersytetu. Całość – zgodnie z historią tej 
uczelni – została podzielona na dwie części:
– pierwsza, pod nazwą obowiązującą 

w czasach galicyjskich: Uniwersytet 
Lwowski (1876/77–1917/18);

– druga: Uniwersytet Jana Kazimierza 
(1919/20–1939/40). Imię więc króla Jana 
Kazimierza, które rozsławiło tę uczelnię 
(popularnie w skrócie zwaną UJK) obo-
wiązywało przez 20 lat między dwiema 
wojnami*.

*  *  *

We wstępie do pierwszego z pięciu to-
mów o ULw. autor nakreśla curriculum vitae 
– rys historyczny tej uczelni. Wyjaśnia, iż 
wywodzi się ona z Akademii Jezuickiej, któ-
ra powstała we Lwowie za poparciem króla 
Jana Kazimierza w 1661 roku, a w 1758 r. 
otrzymała pełnię praw przysługujących Aka-
demii Krakowskiej – stając się uniwersyte-
tem. Były potem różne trudności – związane 
z protestami akademii krakowskiej i zamoj-
skiej**, a następnie z zaborcami, kwestią 
języka itd., wreszcie w latach 70. XIX w. 
Uniwersytet Lwowski przyjął w pełni polski 
język wykładowy. Dalej w tomie tym poda-
je autor schematy organizacyjne uczelni 
w ich rozwoju.

W tomie 2 znajdujemy przegląd naj-
ważniejszych wydarzeń w latach 1894 do 
1897/98 oraz kronikę wydziałów. Były wtedy 
cztery wydziały: teologiczny, prawa i umie-
jętności politycznych, lekarski i filozoficz-
ny, w tomie 3 – przegląd najważniejszych 
wydarzeń w latach 1898/99 do 1909/10, zaś 
w tomie 4 – kronika UL w w tym samym cza-
sie. Tom 5 zawiera przykładowe programy 
wykładów oraz biogramy nauczycieli aka-
demickich ULw., a także plany i fotografie 
budynków uniwersyteckich.

*  *  *
We wstępie do pierwszego z czterech 

tomów części o UJK autor – jak poprzednio 
– przedstawia curriculum vitae Uniwersytetu 
im. Jana Kazimierza, a więc krótki rys histo-
ryczny, potem składy osobowe i programy 

KADRA NAUKOWA UJK 
1936/37 
(wybrane nazwiska)

Kazimierz Ajdukiewicz
Henryk Arctowski
Stefan Banach
Wilhelm Bruchnalski
Lucja Charewiczowa
Leon Chwistek 
Adolf Chybiński
Antoni Cieszyński
Jan Czekanowski
Wincenty Czernecki
Zygmunt Czerny
Maria Dłuska
Antoni Dobrzański

Ludwik Ehrlich
Mieczysław Gębarowicz
Stanisław Grabski
Jan Grek
Franciszek Groer
Adam Gruca
Stanisław Hornung
Leopold Infeld
Roman Ingarden
Stefan ingot
Bolesław Jałowy
Aleksy Klawek ks.
Juliusz Kleiner
Zygmunt Klemensiewicz
Włodzimierz Kolbuszewski
Stanisław Kulczyński
Jerzy Kuryłowicz
Karolina Lanckorońska

Tadeusz Lewicki
Roman Longchamps
Stanisław Łempicki
Juliusz Makarewicz
Czesław Nanke
Tadeusz Ostrowski
Leon Piniński
Stanisław Progulski
Eugeniusz Romer
Antoni Sabatowski
Zdzisław Stahl
Hugo Steinhaus
Jan Stepa ks.
Zdzisław Steusing
Juliusz Tokarski
Kazimierz Twardowski
Kasper Weigel
Rudolf Weigl
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wykładów. Do składu wydziałów doszedł 
piąty: matematyczno-przyrodniczy.

W tomie 2 znajdujemy kroniki UJK za 
lata 1924–30, w t. 3 – programy wykładów 
z lat 1919–30, w t. 4 – biogramy nauczy-
cieli akademickich, fragmenty opracowań 
zamieszczonych w pismach „Informacje” 
i „Ulica na Bajkach”. Każdy tom kończy sko-
rowidz nazwisk, plany i fotografie budynków 
UJK i fotografie nauczycieli akademickich.

*  *  *
Powyższy opis daje ogólną orientację 

w ogromnej pracy prof. J. Kowalczuka, jed-
nak – jak się wydaje – skorzystać z niej 
może czytelnik szczególnie zainteresowany 
przedmiotowym tematem. Natomiast przez 
strony tomów przewija się wielka liczba na-
zwisk znakomitych profesorów, docentów, 
wykładowców – to ludzie, którzy pozostali 
w naszej pamięci, albo właśnie o nich pisa-
liśmy w CL, większość jednak domaga się 
przypomnienia. Byli to bowiem wspaniali 
twórcy polskiej nauki i kultury i nadal po-
winni pozostać w pamięci naszego społe-
czeństwa. Spośród prawie trzystu nazwisk 
(z roku 1936/37) wybraliśmy – wedle własnej 
subiektywnej świadomości (prosimy o wyba-
czenie!) – około pięćdziesięciu. Oczywiście 
– zwracamy uwagę – chodzi tu tym razem 
tylko o UJK tego czasu.

Gdy czytamy, jawi się przed nami praw-
dziwy skarb polskiej inteligencji!***

* W III RP, a konkretnie w roku 2011 dopuszczo-
no się pewnego nietaktu. Powstał mianowicie 
w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
(używający skrótu UJK), wcześniej U Hum.-
-Przyr. JK, Ak. Świętokrzyska, WSP, WSN.

** dbających o swoje interesy!
*** Nazwiska podane są alfabetycznie, pomijając 

specjalności zawodowe.

 Pan Profesor Tadeusz Riedl wydał 
wcześniej 3 książki na tematy lwowskie, 
a ostatnio ukazała się kolejna, zatytułowa-
na O Lwowie i lwowskim piśmiennictwie 
(wyd. „Bernardinum”, Pelplin 2013). Książka 
w naszym formacie (B5) ma ponad 200 stron 
tekstu (w sumie prawie 300), dużo zdjęć 
i reprodukcji stron tytułowych omawianych 
wydawnictw od końca XIX w. i czasów mię-
dzywojennych.

Składa się z dwóch części odpowiadają-
cych tytułowi. Pierwsza część – Działo się we 
Lwowie w wiekach XIII–XX (krótsza) to po-

dana w skrócie historia 
Lwowa. Druga część 
O lwowskim piśmien-
nictwie oddaje głów-
ny temat pracy prof. 
Riedla i jest od tamtej 
czterokrotnie dłuższa. 
To dobrze, bo o histo-
rii Lwowa napisano 
już sporo, natomiast 
o piśmiennictwie z nim 
związanym i wydanym 
do II wojny – niewiele. 
Profesor wypełnia tę 
lukę, za co mu chwała!

Druga część, która nas tu bardziej in-
teresuje, zawiera 45 krótkich rozdziałów 
(+ Wprowadzenie). Wśród powołanych po-
nad tysiąca nazwisk autorów padają nazwi-
ska najbardziej znane i mało znane, także 
powojenne i nie tylko polskie (ale mówimy 
oczywiście o p o l s k i m  Lwowie, wolnym, 
i tym zniewolonym). Miło nam było znaleźć 
kilka tytułów i nazwisk związanych z naszym 
kwartalnikiem.

Już na początku książki dowiadujemy 
się, że piśmiennictwo o L w o w i e  zaczęło 
się na przełomie XVI/XVII wieku, a pierw-
szym (znanym) autorem był Jan Alembik 
(Alnpeck), syn Niemca przybyłego z Fry-
burga, sam już spolszczony. Od tamtego 
czasu rozpoczyna się wielowiekowy ciąg 
wydawnictw naukowych i popularnonauko-
wych, przedstawiających historię, zabytki, 
biografie lwowian, wspomnienia, pamiętniki. 
Ciąg twórczości manifestujący miłośnictwo 
miasta Lwowa*.

Wspomniane wyżej 45 rozdziałów to lo-
gicznie ułożony zestaw tematyczny prac 
i wydawnictw o Lwowie. Zaczyna się więc 
od wyliczenia opracowań historycznych, 
uwzględniających epoki dziejów miasta: 
cztery i pół wieku w Królestwie Polskim, 
zabór austriacki, 20-lecie międzywojenne, 
okupacje za II wojny, lata powojenne. Uzu-
pełniają tę część sprawy Kościoła, świąty-
nie, cmentarze.

Pan Profesor wybaczy, że do wymie-
nionych epok dziejów Lwowa dołączymy 
jeszcze dwie – oddzielone czasy „ruskie” 
(po najeździe Włodzimierza w 981 r.) oraz 
to, co było wcześniej. Omawiana książka 
nie dotyczy oczywiście historii jako takiej, 
lecz literatury, a dla nas szczególnie waż-
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ne byłoby właśnie to, co było najwcześniej. 
Z różnych opracowań XIX-wiecznych czyta-
my o p rapo l sk i ch  plemionach na tamtych 
ziemiach, nie pada jednak imię Lęd z i a n, 
a przecież od nich pochodzą od zawsze 
do dziś nazwy Polski u Litwinów i Węgrów 
(Lenkas, Lengyel), może także u Rusinów 
(Lęchowie, Lachy). Trudno sobie wyobra-
zić, by owi Lędzianie nie mieli tam właśnie 
– przy skrzyżowaniu głównych w tej stronie 
Europy dróg zachód–wschód i południe–pół-
noc – swojej głównej siedziby. Lwów i jego 
położenie w łańcuchu Roztocza narzucają 
się same.

Pisaliśmy o tym parokrotnie, opierając się 
głównie na badaniach prof. M. Parczewskiego 
z UJ oraz kilku innych (patrz CL 1/09, str. 70–
–71). Chciałoby się więc, by prace profesorów 
Parczewskiego, Nalepy, Labudy, Buraczyń-
skiego, a także arch. J. Sasa Zubrzyckiego 
były bodaj zasygnalizowane w następnym 
wydaniu cennej książki prof. Riedla.

Kolejny blok tematyczny to problematy-
ka rozwoju urbanistycznego, infrastruktury, 
zabudowy miejskiej – poprzedzona rozdzia-
łem o geografii, geologii i przyrodzie – oraz 
demografii.

Następny cykl rozdziałów to wkład Lwo-
wa do polskiej nauki. Czytamy o kolejnych 
uczelniach, bibliotekach, archiwach, muze-
ach, o szkolnictwie.

Dalej o kulturze: sztuka, literatura, mu-
zyka, teatr, kino i radio, czasopisma i księ-
garstwo, biografistyka. Z życia codziennego: 
sport, lokale gastronomiczne, miscellanea.

W obrębie każdej z dziedzin znajdujemy 
dziesiątki tytułów książek na szersze i węż-
sze tematy, Już samo zapoznanie się z tytu-
łami i nazwiskami autorów poszerza nasze 
rozeznanie w różnorodności czasopiśmien-
nictwa o Lwowie, a idąc dalej – o bogac-
twie problematyki, która składa się na obraz 
miasta – wszak jednego z 3–4 czołowych 
ośrodków polskiej historii i kultury. Żywej 
do dziś, choć nie zawsze uświadamianej.

* Czy nie znalazły się tomiki poetyckie, poświę-
cone Lwowowi?

 Nazwisko trzech generacji rodziny Day-
czaków nie pierwszy raz pojawia się na na-
szych łamach. Dzięki Pani Marii Dayczak-
-Domanasiewicz dowiedzieliśmy się – idąc 
pokoleniowo – o jej dziadku Macieju, rolniku 

i autentycznym 
poecie*, następ-
nie o jego synu, 
a ojcu Pani Ma-
rii – Wawrzyńcu, 
znanym archi-
tekcie lwowskim 
– ale o tym niżej. Wreszcie trzecie pokolenie 
to sama Pani Maria, historyk sztuki oraz 
autorka niniejszej książeczki wydanej przez 
Bibliotekę Naukową PAN i PAU w Krakowie, 
2011 (jako nadbitka). Tytuł brzmi: Drużyny 
Bartoszowe i czasopismo „Dzwon” we 
wspomnieniach ich twórcy Wawrzyńca 
Dayczaka.

Książka składa się z dwóch części. 
Pierwsza to bardzo kompetentne wprowa-
dzenie w temat pióra Pani Marii; druga jest 
opowieścią historyczną, będącą fragmentem 
niepublikowanych wspomnień W. Daycza-
ka. Zacytujmy kilka początkowych zdań ze 
wstępu, wyjaśniających czytelnikom, czym 
było główne – jak sądzimy – dzieło życia 
Wawrzyńca Dayczaka.

W 2008 roku minął wiek od powstania na 
terenie Galicji Wschodniej organizacji będą-
cej pierwszym na ziemiach polskich ruchem 
niepodległościowym, skupiającym młodzież 
wiejską narodowości polskiej. Twórcą tego 
ruchu, zarazem ideologiem pomysłodawcą 
jego struktury był Wawrzyniec Dayczak, uro-
dzony w roku 1882 na Ziemi Tarnopolskiej, 
syn rolnika i poety z Reniowa, Macieja, póź-
niejszy lwowski architekt.

[…] Ów ruch drużyniacki biorący swoją 
nazwę od Wojciecha Bartosza Głowackiego, 
symbolu chłopskiej walki o niepodległość 
Ojczyzny, czynny był zaledwie nieco ponad 
sześć lat poprzedzających wybuch I wojny 
światowej, niemniej w szczytowym okresie 
swego rozwoju zdołał przekroczyć liczbę 10 
tysięcy członków, a jego zasięg terytorial-
ny objął z czasem część Galicji Zachodniej 
z Wielkim Księstwem Krakowskim, dociera-
jąc na Śląsk Cieszyński, Bukowinę, i (kon-
spiracyjnie) na ziemie Królestwa Polskiego 
w zaborze rosyjskim. […]

I jeszcze z tekstu samego W. Dayczaka:
[…] Od czasu Powstania 1863 r. Dru-

żyny Bartoszowe były pierwszą polską or-
ganizacją obywatelsko-wojskową, bo nie 
istniał jeszcze ani „Związek Strzelecki”, ani 
„Polowe Drużyny Sokole”. Różniły się od 
tych Związków tym, że oprócz wojskowości 
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kultywowały bujny rozwój kultury ludowej 
opartej na własnych polskich tradycjach. […]

Tekst Wawrzyńca Dayczaka jest nie-
zwykle ciekawy, bo zawiera wiele informa-
cji o zasadniczym temacie, jak i różnych 
szczegółów o ludziach, wydarzeniach, nawet 
opowieści całkiem osobistych.

Książka nie jest zapewne do dostania, 
należałoby się jednak postarać, by znalazła 
się w Internecie.

* Jego piękny wiersz Nasza ziemia przedstawi-
liśmy w CL 2/2009.

 Pan Adam Zaleski – urodzony we Lwo-
wie, dziś emerytowany profesor Politechniki 
we Wrocławiu – nadesłał nam swoją książ-
kę, zatytułowaną Wspomnienia lwowskie, 
kazachstańskie i inne (Wrocław 2014). 
Książka bogato ilustrowana, bo zdjęcia – 
jak mówi tytuł – najpierw ze Lwowa (liczne, 
rodzinne), potem nieliczne z Kazachstanu, 
w końcu te inne, a tych najwięcej, bo to 
już długie, ciekawe życie. A więc najwięcej 
z Ameryki i licznych podróży zawodowych 
i turystycznych – z Chin, Egiptu i całej Eu-
ropy, ale i… z Gorców!

Na początku pisze Profesor o swojej 
rodzinie – to sobie w naszym piśmie bar-
dzo cenimy. Wylicza nazwiska po mieczu 
i kądzieli, cytuje cenne dokumenty rodzin-
ne. Kolejny rozdział: II wojna, sytuacja po 
najeździe sowieckim, wywózka do Kazach-
stanu, niewolnicza praca, powrót w 1946 r. 
Lata powojenne – znowu rodzina i przyja-
ciele, ale w kilkadziesiąt lat później (jednym 
z nich był Wojciech Kilar). I nowe życie: stu-
dia techniczne, małżeństwo, po latach wdo-
wieństwa powtórne, dzieci – od urodzenia 

do dorosłości, wnuki…
Autor ma dobry 

zwyczaj dawania wyja-
śnień w sprawach, któ-
rych czytelnicy znać nie 
muszą. Przykładem: 
najważniejsze daty 
w historii Stanów Zjed-
noczonych, omówienie 
deportacji sowieckich 
itd. Dodajmy, że Autor 
był sportowcem – teni-
sistą i narciarzem, fo-
tografikiem, meloma-
nem…

Na koniec coś o naszym piśmie: prof. 
Zaleski opisuje przyjaciela swojej i Kilarów 
rodziny, Bronisława Tomczyka. Spotykał go 
we Lwowie w domu swoich rodziców, potem 
w Kazachstanie jako oficera w armii Ander-
sa. Na tym kontakt się zakończył. I oto po 
latach w ręce wpadł mu numer „Cracovia-Le-
opolis” 2/1998, gdzie przeczytał o pogrzebie 
Tomczyka przed kilku laty na Rakowicach 
w Krakowie. Co więcej: był obecny na tym 
pogrzebie – nie zdając sobie z tego spra-
wy – gdy w tym dniu odwiedzał grób swej 
matki na tym cmentarzu. 

 Pan mec. Tomasz J. Kotliński, którego 
opracowanie pt. Nadprokuratoria Państwa 
we Lwowie i jej zwierzchnicy przedstawili-
śmy w CL 1 i 2/14, nadesłał nam teraz swo-
ją kolejną pracę – książkę pt. Prezydenci 
Izb Adwokackich 1862–1932 (Wydawnic-
two PWS Techniczno-Ekonomiczny, Jaro-
sław 2014). Książka dotyczy miast w całej 
Galicji-Małopolsce, w których znajdowały 
się w tym czasie Izby Adwokackie: Lwów, 
Kraków, Stanisławów, Tarnopol, Przemyśl, 
Tarnów, Sambor, Złoczów i Cieszyn. Autor 
podaje sylwetki ich prezydentów, ale różne 
liczby: np. dla Lwowa 12, dla Krakowa 10, 
dla pozostałych od 5 do 1, ale nie wyjaśnia 
tych różnic. Nie ma żadnego nazwiska dla 
Złoczowa, ponieważ – jak informuje Autor – 
nie udało się znaleźć żadnych dokumentów.

Nas interesują oczywiście Izby z terenu 
Wschodniej Małopolski: Lwowa, Stanisła-
wowa, Tarnopola, Sambora i Przemyśla*. 
Trzeba zaznaczyć, że owi prezydenci byli 
znani z pełnienia również innych stanowisk 
w swoich miastach, ale zwykle po wyborze 
na prezydenta Izby – z tamtych rezygnowali. 
Mieli więc różne zasługi w swej działalno-
ści. Byli więc prezydentami miast lub inny-
mi wysokimi urzędnikami w mieście, kraju, 
a nawet państwie, działaczami społecznymi, 
naukowcami itd.

We Lwowie wśród nazwisk na czoło 
wysuwają się Franciszek Smolka, Michał 
Gnoiński, Tobiasz Aszkenaze. Warto przypo-
mnieć, że w Krakowie prezydentem Izby Ad-
wokackiej był m.in. lwowianin Feliks Szlach-
towski – jego nagrobek na krakowskich Ra-
kowcach pokazaliśmy w CL 2/14.    (AC)

* Za jałtańskim kordonem znalazła się duża 
część Ziemi Przemyskiej.
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  Przeczytaliśmy 
w dodatku „Historia – 
Uważam Rze” nr 11–
–12/2013 omówienie 
dwóch książek, jakie 
ukazały się w ub. roku: 
prof. S.S. Niciei Lwów. 
Miasto zatartych gra-
nic oraz Żanny Sło-
niowskiej Przedwo-
jenny Lwów. Najpięk-
niejsze fotografie. 
O pierwszej z wymie-
nionych pisaliśmy już 

w CL 2/14, więc ją tu pomijamy, a zatrzy-
mamy się nad drugą (Wydawnictwo RM).

Niestety żadnej z tych książek nie mie-
liśmy we własnych rękach (trzeba się ogra-
niczyć w kupowaniu!), opieramy się więc na 
omówieniu K. Jóźwiaka, który już na począt-
ku zachęca twierdząc, że obie książki będą 
ważne nie tylko dla osób związanych ze 
Lwowem osobiście, ale dla każdego, komu 
nie jest obojętna historia własnej ojczyzny. 
Lwów jest bowiem jednym z ważniejszych 
elementów historii naszego kraju i absolutnie 
nie zmienia tego fakt, że został nam odebra-
ny siłą w wyniku wojennej zawieruchy […]. 
Mimo że we Lwowie żyło obok siebie kilka 
narodowości, niezaprzeczalnie jednak to 
Polacy wycisnęli na nim najsilniejsze piętno. 
I vice versa, Lwów także pozostawił nieza-
tarty ślad w polskiej pamięci. Paradoksalnie 
jego rola wzrosła jeszcze w okresie zabo-
rów… Prof. Nicieja pisze: Lwów był bowiem 
przez prawie sześć stuleci wyjątkowo silnie 
wpisany w historię Polski, a w czasie za-
borów, zwłaszcza po uzyskaniu autonomii 
Galicji, stał się duchową stolicą Polski.

Warto dodać, że autorka drugiej z wy-
mienionych książek jest Ukrainką, przybyłą 
ze Lwowa i osiadłą w Krakowie.

 Publikacja najnowszej książki s. dr Ber-
nadety Lipian nastąpiła zaledwie w kilka 
miesięcy po odejściu do wieczności ks. abpa 
Ignacego Tokarczuka. Tytuł brzmi: Wybrał 
Go Jezus… Ks. Arcybiskup Ignacy To-
karczuk (1918–2012). Autorka napisała ją 
jako wotum wdzięczności dla samej Osoby 
Księdza Arcybiskupa, jak i dla Jego niezwy-
kłych dokonań (Jarosław 2013). 

Pracę tę przeczytałem z wielką uwagą. 
Jestem pełen podziwu dla warsztatu nauko-

wego Autorki oraz estetycznej formy gra-
ficznej dzieła. Jednocześnie, nie inaczej niż 
w poprzednich, stojących na równie wysokim 
poziomie merytorycznym pracach Autorki, 
także i w tej obecna jest postać zasłużonej 
jarosławskiej nauczycielki i wychowawczy-
ni, Sługi Bożej Anny Jenke (1921–1976).

Omawianą książkę zaliczyć można do 
lektur, wobec których nie należy przejść 
obojętnie. Przeświadczenie to potęguje pa-
mięć o niedawno zmarłym Arcybiskupie, oraz 
wielkość i świętość obu Postaci. Książka ta 
jest promocją właściwej postawy wobec Ko-
ścioła, Ojczyzny i Rodziny, nawet w bardzo 
trudnym okresie dziejów. Obie postacie – co 
zostało dobrze udokumentowane w pracy – 
mimo różnego stanu cechowały się bowiem 
religijnością i gorliwym umiłowaniem Polski, 
jej przeszłości i kultury.

Lektura skłania do refleksji nad nieugię-
tym charakterem moralnym śp. abpa Tokar-
czuka w okresie pasterzowania Przemyską 
Archidiecezją, ale i w innych okresach Jego 
życia. 29 XII 2012 r. zmarł bowiem wielki 
syn i miłośnik dawnych Kresów II Rzeczypo-
spolitej, przesiąkniętych żarliwą pobożnością 
ludową i patriotyzmem oraz autentyczną 
tolerancją na tle wyznaniowym i narodo-
wościowym. Okres klerycki i pierwszych lat 
kapłańskich ks. Arcybiskupa przypadał jed-
nak na czas strasznego wyniszczenia fizycz-
nego i moralnego naszego narodu: dwóch 
okupacji sowieckich, hitleryzmu i okrutnego 
ludobójstwa nacjonalistów z OUN-UPA, któ-
rego wręcz cudem uniknął młody ks. Ignacy. 
Te doświadczenia miały niewątpliwie duży, 
a być może decydujący wpływ na kształt 
późniejszej posługi arcybiskupiej, której re-
zultaty zostały w książce w oryginalny i zaj-
mujący czytelnika sposób przedstawione.

Jedną z zalet tego 
opracowania jest cha-
rakter okolicznościowo-
-dziękczynny i populary-
zujący dorobek śp. ks. 
abpa Ignacego Tokarczu-
ka. Stanowi to też o ol-
brzymiej wartości dzieła 
dla potomnych. Zwłasz-
cza budzi podziw zgroma-
dzenie i wydanie drukiem 
kilkunastu wspomnień 
i refleksji ubogacających 
i zwieńczających pracę. 
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Nie umniejsza to istotnych walorów nauko-
wych opracowania, wyrażających się czy to 
w obszernej bibliografii, czy pozytywnych 
recenzjach znawców problematyki księży 
profesorów J. Zimnego i K. Bielawnego.

Rozległy i pozytywnie przyjmujący pracę 
odzew świadczy o jej wysokim poziomie me-
rytorycznym, nowatorskim i interesującym 
ujęciu tematu, jak i oczekiwaniu na dalsze 
publikacje autorstwa Siostry dr Lipian. Praca 
wpisuje się doskonale w szereg wcześniej-
szych i zapewne przyszłych prac poświę-
conych wielkiemu dziedzictwu Arcybiskupa 
Ignacego Tokarczuka i SB Anny Jenke, co 
stwarza możliwości wykorzystania jej jako 
cennego źródła do badań naukowych. Jed-
nocześnie tego typu opracowania są dziś, 
w sytuacji rozlewu różnorakich książek, cza-
sopism, audycji audiowizualnych o treściach 
relatywizujących wartości moralne, bardzo 
potrzebne, żeby wyrabiać prawidłowe po-
stawy obywatelskie oraz wzorce życiowe 
i wychowawcze.

Bogusław Kuźniar

 Wydawnictwo „Bellona” wydało (War-
szawa 2013) serię tomików pt. Dwudzie-
stolecie Międzywojenne autorstwa Sławo-
mira Kopera. Seria składa się z 22 zeszy-
tów (ukazywały się co 2 tygodnie od lutego 
do grudnia 2013), każdy poświęcony innej 
dziedzinie życia. Redaktor naczelny Bellony 
Bogusław Brodecki we wstępie przedstawił 
cel serii: … w 22 tomach kolekcji spróbu-
jemy spojrzeć na drugą Rzeczpospolitą tak 
obiektywnie, rzetelnie i przystępnie, jak tylko 
potrafimy. Problemy te przedstawi Państwu 
wybitny znawca dwudziestolecia międzywo-
jennego i popularyzator wiedzy o nim Sła-
womir Koper… tak, aby każdy mógł sobie 
wyrobić własny obraz tego arcyciekawego 
okresu w dziejach Polski. Nas zaciekawił 
szczególnie tom 18 pt. Kresy Południowo- 
-Wschodnie, w którym na 120 stronach i ok. 
100 fotografiach przedstawione i omówione 
jest życie mieszkańców średnich i małych 
miast mniej znanych od Lwowa i Wilna (te 
omówione zostały w tomie 9). Dowiadujemy 
się o miejscach historycznych, takich jak: 
Łuck stolica Wołynia, Stanisławów, Żółkiew, 
Wiśniowiec, Zbaraż, Brody, Podhorce, Oły-
ka, Brzeżany, Kowel. Nie zapomniano też 
o Krzemieńcu z piękną historią i wspaniałą 
architekturą. Omówiono miejscowości wy-

poczynkowe jak Truskawiec i piękną Hu-
culszczyznę. Przedstawiono miejscowości 
przemysłowe Drohobycz i Borysław, a także 
miejsca bojów legionowych 1915–16 z po-
bojowiskami Kostiuchówka i inne. Zostały 
wymienione i niektóre szerzej przedstawione 
wybitne postacie związane z tą ziemią np. 
Leon Schiller, Bruno Schulz… 

Książka nie jest przewodnikiem po Kre-
sach Południowo-Wschodnich, ale zawiera 
wiele ciekawych wiadomości o tych tere-
nach.               (DTS)

 Długo oczekiwałem na ukazanie się 
książki Alfa Soczyńskiego Krew i ogień. 
Jej obszerne fragmenty czytałem przed 
ponad dwoma laty i wydawały mi się one 
wówczas nie tylko fascynujące, ale również 
porażające. Czas oczekiwania na publika-
cję książki wywoływał u mnie autentycz-
ną ciekawość dotyczącą jej ostatecznego 
kształtu literackiego i zawartości meryto-
rycznej, a następnie społecznego odbioru. 
Ten ponadroczny okres opóźnienia druku 
wyszedł jej chyba na dobre, otrzymaliśmy 
bowiem dzieło dojrzałe, poprawne logicznie 
i konstrukcyjnie, bogate merytorycznie oraz 
niemal znakomite edytorsko (Wydawnictwo 
„My Book”, Szczecin 2009).

Jej treścią są tragiczne losy Polaków na 
Wołyniu w okresie bezpośrednio poprzedza-
jącym drugą wojnę światową oraz w czasie 
jej trwania, wynikające z bezpośredniego 
sąsiedztwa z ludnością ukraińską, niekiedy 
zaprzyjaźnioną lub nawet powiązaną ro-
dzinnie. Bohaterami książki jest zniewolo-
na, upokorzona i upodlona ludność polska 
oraz jej oprawcy, przedstawiciele Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów. Ale nie była to 
bratobójcza walka, jak czasami próbuje się 
uzasadnić te okrutne zbrodnie, gdyż przed 
wojną Polacy stanowili zaledwie około dzie-
sięciu procent ludności Wołynia, a w czasie 
wojny proporcje były jeszcze mniej korzyst-
ne z racji wyniszczenia polskiej inteligencji 
zarówno przez Niemców, jak i przez Ro-
sjan. Ze strony polskiej była to więc tylko 
rozpaczliwa próba przetrwania.

Opis losów tej ludności jest szczególny, 
niezwykle precyzyjny i obrazowy, pozwala-
jący czytelnikowi widzieć, czuć i przeżywać 
tę gehennę. Również z wyjątkową dokład-
nością autor nakreślił sylwetki bohaterów 
negatywnych, czyli reprezentantów OUN 
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i Ukraińskiej Powstańczej Armii i to nie tylko 
w warstwie fizycznej, ale także w sferze ich 
osobowości. Są to niemal po mistrzowsku 
wykonane portrety psychologiczne młodych, 
zdegenerowanych, ambitnych, żądnych krwi 
i odwetu oprawców i rzezimieszków. Są to 
postaci tak porażające, a ich działania tak 
okrutne, że wydawać się mogą nawet nie-
prawdopodobne. Jakże tragicznie na tym 
tle wygląda miłość Polaka i Ukrainki oraz 
przyjaźń Polaka i Ukraińca, które pod wpły-
wem zbrodniczej banderowskiej ideologii 
zmieniają się w nienawiść rodzącą śmierć.

Zadanie stojące przed autorem, by wier-
nie i bez szkody dla żadnej· nacji przedsta-
wić te wydarzenia, było niezwykle trudne. 
Ale sprostał on temu zadaniu, gdyż nie tylko 
jako kilkuletnie dziecko był przez dwa lata 
ich świadkiem i współuczestnikiem, ale przez 
wiele lat tragiczne obrazy zapisane w jego 
pamięci i świadomości uzupełniał dostępną 
mu literaturą, a przede wszystkim relacja-
mi i opowieściami uczestników tej tragedii.

Książka podzielona została na kilkadzie-
siąt zatytułowanych opowieści uszerego-
wanych w prolog i pięć części obrazują-
cych kolejne etapy losu Polaków na Wo-
łyniu. Część pierwsza Ostatnie lato w raju 
pokazuje tę porę roku na wołyńskiej wsi. 
W części drugiej Chleb przez radio autor 
przedstawia sceny z wkroczenia Rosjan 
na tereny wschodnie po 17 września 1939 
roku, część trzecia Krzyżackie obyczaje to 
opis wkroczenia Niemców w czerwcu 1941 
roku. Część czwarta, chyba najważniejsza 
w strukturze dzieła Krew i ogień, to krwawe 
obrazy z apogeum zbrodni ludobójstwa w la-
tach 1943–1944. Część piąta Złota kaczka, 
której fabuła stanowi jakby epilog książki, 
pokazuje wiele interesujących miejsc Wro-
cławia i Wołynia, rozgrywa się w czasach 
współczesnych.

Powierzchowna lektura książki może 
nieuważnemu czytelnikowi sugerować, że 
zawiera ona samodzielne i niezależne od 
siebie opowiadania uporządkowane we-
dług jakiegoś przypadkowego zamysłu au-
tora. Nic bardziej mylnego. Wnikliwa analiza 
jej treści, a rzeczywiście zmuszają one do 
ogromnego wysiłku intelektualnego, pozwala 
dostrzec, że te pozornie nieuporządkowane 
i niezależne od siebie puzzle układają się 
w logiczną całość, wielowątkową fabułę, 
zawierającą bogaty materiał zdarzeniowy, 

obyczajowy i psychologiczny z wyrazistą 
ideową koncepcją twórcy, a więc wyborem, 
hierarchizacją i wartościowaniem opisywanej 
rzeczywistości oraz założeniami filozoficz-
nymi, moralistycznymi i historiozoficznymi. 
Wszystkie te czynniki całkowicie spełniają 
założenia stendhalowskiej definicji powieści, 
nazywającej ją „zwierciadłem przechadza-
jącym się po gościńcu”, w której gościń-
cem jest Wołyń okresu wojny i okupacji, 
a zwierciadłem tragiczne losy Polaków tam 
zamieszkujących.

Szczególną rolę w tej powieści, bo tak 
odważę się nazwać najnowszą książkę Alfa 
Soczyńskiego, spełniają listy, jakie autor 
kieruje do swego przyjaciela, młodego 
ukraińskiego poety i pisarza urodzonego 
i mieszkającego na Wołyniu, Sergija Siniu-
ka. W pierwszym z nich, będącym częścią 
prologu książki, autor niejako usprawiedliwia 
się przed swoim przyjacielem, że musiał 
napisać tę książkę, gdyż – jak pisze – tylko 
ujawnienie prawdy o wspólnej, czasami tra-
gicznej przeszłości, nie pozwoli na powtórkę 
tego zła. W drugim liście mówi o miejscowo-
ści Hurby, którą Sergij opisał jako miejsce 
śmierci bohaterskich wojaków UPA w 1944 
roku, gdzie obecnie powstało mauzoleum 
poświęcone ich pamięci. Natomiast miej-
scowość tę A. Soczyński opisuje jako miej-
sce, w którym w czerwcu 1943 roku ci sami 
banderowcy spalili polską wioskę i niemal 
całkowicie wymordowali jej ludność. Ty mi 
mówisz o innych Hurbach niż te, o których 
ja piszę, chociaż jest to ta sama miejsco-
wość – zwierza się autor.

Nie bez znaczenia dla warstwy poznaw-
czej książki jest również to, że pisarz w jej 
treść umiejętnie wprowadza informacje 
o pochodzącym z Wołynia, tyleż znanym 
co i nieodkrytym i tajemniczym dla Polaków, 
pisarzu ukraińskim Ułasie Samczuku oraz 
o urodzonym również na Wołyniu polskim 
poecie Zygmuncie Janie Rumlu, bestialsko 
zamordowanym przez banderowców 10 lip-
ca 1943 roku. Jego wiersze, podobnie jak 
przypowieści i przepowiednie Wernyhory 
oraz wiersze autora doskonale wkompono-
wują się w treść powieści.

Alf Soczyński w swojej książce nie roz-
grzebuje ran, nie jątrzy, jak czyni to wielu, 
nie nawołuje do nienawiści, nie żąda odwetu, 
ale pragnie, by prawda, nawet ta najbardziej 
okrutna, ujrzała światło dzienne, gdyż tylko 
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ona pozwoli zagoić wciąż ropiejące rany 
oraz żyć w przyjaźni i dobrosąsiedzkich re-
lacjach. A w jednostkowym wymiarze miarą 
wzajemnego zrozumienia i braku nienawiści 
będzie z pewnością kontynuacja przyjaźni 
Alfa i Sergija również po dotarciu książki 
na Ukrainę.

Pracę A. Soczyńskiego polecam wszyst-
kim czytelnikom, a szczególnie interesują-
cym się wzajemnymi relacjami między na-
rodami polskim i ukraińskim na przestrzeni 
dziejów, zwłaszcza w okresie drugiej woj-
ny światowej oraz tuż przed jej wybuchem 
i bezpośrednio po jej zakończeniu. Nie tylko 
częściowo wypełnia ona istniejącą jeszcze 
lukę w tej dziedzinie, ale dostarcza rów-
nież wiedzy podbudowanej i wzbogaconej 
doświadczeniami autora. Pobudza ducha 
troski o ojczyznę jako dobra najwyższego, 
zmusza do refleksji i przemyśleń. Ponadto 
napisana jest piękną, soczystą, wartką i bo-
gatą polszczyzną, więc czyta się ją niemal 
jednym tchem.

Jan Stanisław Jeż

Książkę można zamawiać pod adresem 
internetowym: www.mybook.pl (cena wersji 
elektronicznej 20 zł, wersji książkowej 30 zł).

 W roku obchodów 70. rocznicy apogeum 
ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej przez OUN-UPA ukazała 
się książka Joanny Wieliczki-Szarkowej 
pt. Wołyń we krwi 1943 (Wyd. AA-Kraków, 
2013). Jest to książka historyczna oparta na 
dokumentach, ale ze względu na przystęp-
ność stylu narracyjnego zaliczyć ją można 
do popularnonaukowych.

Główne rozdziały – a jest ich 57 – po-
przedzone zostały dwoma wstępami: 

– Ewy Siemaszko – znawczyni proble-
mu, która syntetycznie omówiła pracę au-
torki, wypełniającą lukę w ogólnej wiedzy 
naszego społeczeństwa o trzecim (po nie-
meieckim i sowieckim) ludobójstwie, jakiego 
dokonano na narodzie polskim w latach II 
wojny światowej;

– księdza prof. Józefa Mareckiego, który 
w rozdziale „Pomnik nieznanej miejscowo-
ści”, na przykładzie starszej kobiety spotka-
nej w Kamionce Strumiłowej i jej spowie-
dzi w imieniu ojca, wysnuwa wniosek, że 
w niezmierzonej tragedii Kresów Wschod-
nich każda miejscowość, której nie ma już 

na mapie, powinna mieć swój pomnik. Lukę 
tę wypełnia w sposób symboliczny książka 
Wieliczki-Szarkowej.

Autorka w początkowych rozdziałach 
cofa się do historycznego tła wydarzeń i po-
szukuje odpowiedzi na pytanie o przyczy-
nę ludobójstwa. Omawia narastającą wro-
gość Ukraińców do Polaków, akty antypol-
skie i zamachy terrorystyczne przed wojną 
i na początku wojny przed wprowadzeniem 
władzy sowieckiej. Informuje o tajnej dzia-
łalności nacjonalistycznej w czasie okupa-
cji sowieckiej oraz wzmożonej i bezkarnej 
pod okupacją niemiecką. Zwraca uwagę na 
znaczne zmniejszenie się ludności polskiej 
na Wołyniu po aresztowaniach i wywózkach 
w czasie okupacji sowieckiej oraz represjach 
w czasie okupacji niemieckiej. Akty antypol-
skie – rzezie Polaków – ze strony OUN-
-UPA gwałtownie nasiliły się po ucieczce do 
lasu uzbrojonych ok. 5 tysięcy policjantów 
ukraińskich w służbie niemieckiej (marzec 
1943), którzy wcześniej nabyli doświadcze-
nie, mordując wołyńskich Żydów. 

W kilkunastu rozdziałach książki znajduje 
się opis konkretnych zbrodni (na podstawie 
zeznań naocznych świadków) w kilkudzie-
sięciu miejscowościach. Dla przykładu oto 
najważniejsze z nich: Parośl (luty 1943), Lip-
niki (marzec), Janowa Dolina (kwiecień), Lu-
dwipol (maj), Dermanka (czerwiec), Górka-
-Połonka i Horodyszcze (czerwiec), Domino-
pol (10/11 lipca), Poryck, Kisielin, Ostrówki, 
Zabłoćce, Chynów i 85 innych miejscowości 
(11 lipca), Kąty, Jankowce, Ostrówki, Wola 
Ostrowiecka (koniec sierpnia).

O wielu tragediach nie istnieją szcze-
gółowe informacje, bo nie przeżył żaden 
świadek. Można tylko wnioskować, że była 
polska osada, a teraz jest pusty teren. 

O niewyobrażalnym ZŁU, jakie opętało 
ludność ukraińską pod wpływem propagan-
dy nacjonalistycznej, świadczą tytuły roz-
działów: „Mordowano ich strasznie”, „Jaja 
wielkanocne malowane krwią Polaków”, „Na 
miłość Boga darujcie nam życie”, „Krwawa 
niedziela”, „Szał bestialstwa”, „Morduje się 
całą ludność polską”…. Jeden z rozdziałów 
poświęcony jest męczeństwu 19 kapłanów 
rzymskokatolickich.

W kolejnych rozdziałach omówiono pol-
skie ośrodki samoobrony w Hucie Stepań-
skiej, Hucie Starej, Przebrażu, Pańskiej Do-
linie, Zasmykach, Ostrogu… oraz przypadki 
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skutecznej współpracy z partyzantką so-
wiecką. Rozdziały „Sprawiedliwi Ukraińcy” 
i „Nie mogłam uwierzyć, że mnie nie wyda-
ła” podają przykłady – niestety nieliczne – 
ratowania Polaków i polskich dzieci przez 
ludność ukraińską. 

Stopniowe przesuwanie się frontu so-
wiecko-niemieckiego ze wschodu na zachód 
zmieniało układ sił (bardzo skomplikowany) 
na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 
Na Wołyniu 27 Wołyńska Dywizja Piechoty 
AK powstała z partyzantki polskiej walczy-
ła z jednej strony z UPA w obronie polskiej 
ludności cywilnej, a z drugiej z Niemcami, 
współpracując początkowo z partyzantką 
sowiecką (do czasu pod stępnych i wrogich 
działań ze strony Armii Czerwonej). 

Na terenie Małopolski Wschodniej OUN-
-UPA wzmogła rzeź Polaków. Ludobójcza 
działalność UPA była zgodna z założeniem, 
że „żaden cudzoziemiec nie może zostać 
na ziemi ukraińskiej”. W pierwszej połowie 
1944 r. miały miejsce największe zbrodnie: 
w Podkamieniu, Palikrowach, Hucie Pie-
niackiej, Chodaczkowie Wielkim, Majdanie 
Starym, Majdanie Nowym…

Sowieckie rządy nie były łaskawe dla 
nacjonalistów ukraińskich i ich przywódców. 
Zginęli najważniejsi dowódcy UPA, a w kilku 
akcjach wywózkowych tysiące Ukraińców 
przesiedlono w głąb Związku Sowieckiego. 

Ostatnie rozdziały książki są podsumo-
waniem omawianych lat 1943 i 1944 z po-
daniem strat ludności polskiej, a także oceną 
słabej wiedzy współczesnego społeczeń-
stwa polskiego o wydarzeniach z tamtych lat. 

Cechą charakterystyczną i ważną zaletą 
książki jest to, że prawie na każdej stronie 
autorka powołuje się i cytuje konkretne do-
kumenty potwierdzające prawdziwość po-
dawanych faktów. Równocześnie jest to 
książka dla osób o dużej wytrzymałości 
psychicznej. 

Na końcu dołączono indeks nazwisk 
i miejscowości. (DTS)

 Mamy w rękach broszurkę zatytułowaną: 
ALBUM kościoła OO. Jezuitów we Lwo-
wie, a poniżej tytułu wyjaśnienie: wydany 
z okazyi koronacyi obrazu Matki Boskiej Po-
cieszenia 1905 roku*. To nie jest oczywiście 
oryginał sprzed 110 lat, lecz współczesna 
jego kopia, jednak bez jakichkolwiek infor-
macji kto, gdzie i dla kogo ją wydał, a tylko 

z taką informacją: Czysty dochód przezna-
czony na odnowienie kościoła. Tu więc dla 
nas następny problem: przedmiotowa świą-
tynia jest wszak dzisiaj c e r k w ią… 

W broszurce zawarta jest historia (od 
XVI wieku), opis kościoła i jego wyposażenia 
oraz ponad 20 ilustracji, lecz odnoszących 
się do czasu wydania na początku XX wieku. 
Warto zapamiętać kilka nazwisk: ówczesnym 
arcybiskupem lwowskim był Jan Dymitr Soli-
kowski*, fundatorką Elżbieta z Gostomskich 
Sieniawska, o. Marcin Laterna – pierwszym 
superiorem jezuitów we Lwowie. 

* Obraz ten znajduje się obecnie w kościele św. 
Klemensa we Wrocławiu.

** Portret tego arcybiskupa i życiorys zamieści-
liśmy na okładce CL 2/14.

 Alicja M. Mazurkiewicz-Bednarczuko-
wa ofiarowała nam swoją książkę wspomnie-
niową, zatytułowaną Wszystko co dobre 
pamiętam (Kraków 2014). Ten tytuł, wbrew 
pozorom, jest bardzo ważny. W życiu są 
zawsze sprawy dobre i złe, co więc było 
dobre na samym początku? Najpierw to, że 
urodziła się w pięknych, staropolskich stro-
nach wschodniomałopolskich, w Kamionce 
Strumiłowej. A co było złe? Że przyszła na 
świat w czasie II wojny światowej i jej pol-
ska rodzina musiała swoje strony opuścić…

Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędzi-
ła w różnych miejscowościach środkowej 
Małopolski – tej niezajętej przez agresorów 
(Rzeszowszczyźnie). Studia uniwersyteckie 
zawiodły ją do Krakowa i tu już pozosta-
ła. Jako etnografkę ciągnęło ją na powrót 
w Rzeszowskie o bogatym folklorze, stało 
się jednak inaczej, bo poznała swego przy-
szłego z rodowodem od Wileńszczyzny po 
Kołomyję. Leszek Bednarczuk ukończył tak-
że Uniwersytet Jagielloński, ale jego fach to 
językoznawstwo indoeuropejskie, jest dziś 
profesorem i członkiem PAU. Dorobili się 
dwojga dzieci – córka z wykształceniem 
muzycznym i muzykologicznym lata po świe-
cie jako stewardessa. Jest już i trzecie po-
kolenie… 

Warte zapamiętania i opisania.

 Z okazji naszego jubileuszu Panie ze 
Lwowa (o których wcześniej była mowa) 
przywiozły nam w prezencie m.in. tomik 
wierszy poetki Stanisławy Nowosad o  tytule 
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Wierność. Zbiór za-
wiera około stu wier-
szy, zebranych w kil-
ka zespołów tema-
tycznych, zawsze 
o wzniosłej tema-
tyce: Veni Sanctae 
Spiritus, Ojcu Świę-
temu, Ojczyzna, 
Wesołych Świąt, 
W hołdzie, Wierność 
i jeszcze inne. Przez 
większość wierszy 
przewija się Lwów 
i Lwowianie, nasza 
historia i tradycja.

Pani Stanisława (ur. 1942) uczęszcza-
ła do szkoły nr 30, a ukończyła u św. Ma-
rii Magdaleny. Pracowała przy pozostałych 
we Lwowie zbiorach ossolińskich, ale także 
w laboratorium dra H. Mosinga. W 1962 r. 
podjęła studia bibliotekarskie, a pracę w uni-
wersyteckim dziale archiwalnym prowadziła 
aż do r. 2000.

Uważamy, że warto Czytelnikom za-
prezentować dwa szczególne wiersze Pani 
Stasi.

Jan Paweł II 
w Katedrze Lwowskiej

Do tej radośnie dążymy kaplicy,
Gdzie Twoja, nasza Pani Królowa,
Skąd się uśmiecha Twoje oblicze, 
Boś już na zawsze przybył do Lwowa.

Ty, Częstochowskiej Bogarodzicy
Naród kochany nasz zawierzyłeś,
A my dziesiątą święcim rocznicę,
Gdy nas na Kresach odwiedziłeś.

Błogosławiony, umiłowany,
Złożyłeś tutaj różę i serce,
W Katedrze, którą najświętsza Panna
Łaskawie strzeże w każdej rozterce.

2010

Obudź się, Polsko

Obudź się, Polsko, z letargu
Za sprawą Ojca Świętego,
Dość targowiczan, przetargu,
Bądź wierną spuściźnie Jego.

Spójrz, świat wokół zakłamany
Chce zmiażdżyć czy obalić. 
Orle! Tyś niepokonany,
Prawda musi cię ocalić.

Czy zła siła cię uśpiła
I podcięła orle skrzydła?
Czy złośliwie omamiła
Podstępną złudą mamidła?

Ty się podnieś, Orle Biały,
Sprawiedliwą Mocą Boską.
Wznieś się w górę, nad świat cały,
Obudź się z letargu, Polsko.

Z tomu pt. Wierność
Biblioteka czasopisma FOPnU. 
„Nasze Drogi”, Lwów 2013
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ganizacji Wojskowej i uczęszczał do Szkoły 
Podoficerskiej, gdzie brał udział w szko-
leniach prowadzonych przez samego kpt. 
Leopolda Lisa-Kulę. Upojony odzyskaną 
wolnością i odradzającą się Polską pisał: 
Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną. 
Po latach skonstatował: Dziś słucham tych 
strof z lekkim przerażeniem. Czy można 
było zachłysnąć się życiem do tego stopnia? 
A jednak tak było, nie mogę się zaprzeć.

Po półrocznym pobycie w Kijowie wrócił 
do kraju. Zamieszkał w Warszawie, gdzie 
szybko znalazł się w centrum życia literackie-
go. W kawiarni poetyckiej „Pod Picadorem”, 
mieszczącej się początkowo przy Nowym 
Świecie, a później w piwnicy Hotelu Euro-
pejskiego, recytował swoje wiersze. Tam 
poznał Juliana Tuwima, Jarosława Iwaszkie-
wicza, Antoniego Słonimskiego i Jana Le-
chonia, z którymi współtworzył grupę poetyc-
ką Skamander. Wszedł również do zespołu 
redakcyjnego nowo powstałego miesięczni-
ka „Skamander”. Wówczas też zrodziła się 
jego wielka przyjaźń z Leopoldem Staffem, 
który stał się dla niego mistrzem poetyckim. 
Zasiał on w początkującym autorze umiło-
wanie liry ki, uczył i dawał przykład, jak ją 
uprawiać, pomagał w wydawaniu wierszy.

Wreszcie nadeszła długo oczekiwana 
chwila. W 1919 roku dwudziestopięcioletni 

Katarzyna Utracka

Kazimierz Wierzyński 
urodził się 120 lat temu

Fragmenty artykułu zamieszczonego 
w tygodniku „W Sieci” z 18–24 II 2013 pt. 
„Minęła 44. rocznica śmierci Kazimierza Wie-
rzyńskiego – zakazanej w PRL poetyckiej 
gwiazdy międzywojnia”.

Urodził się w Drohobyczu w 1894 roku. 
Ojciec poety, Andrzej, był synem spoloni-
zowanego Austriaka i pierwotnie nazywał 
się Wirstlein. Matką zaś była Felicja z Du-
nin-Wąsowiczów. W związku z zawodem 
ojca, który był urzędnikiem kolejowym, ro-
dzina Wierzyńskich często zmieniała miejsce 
zamieszkania. Gimnazjum przyszły poeta 
ukończył w Stryju, po czym na uniwersyte-
tach w Krakowie, Wiedniu i Lwowie studio-
wał filozofię, slawistykę, literaturę niemiecką 
i historię, angażując się jednocześnie w dzia-
łania ruchu niepodległościowego.

Pierwszy wiersz napisał mając 13 lat. 
W wieku osiemnastu debiutował tytułem 
Niech żyje życie na łamach ukazującego 
się w Poznaniu miesięcznika Organizacji 
Młodzieży Narodowej „Brzask”.

Po latach wyznał: Byłem samoukiem 
literackim, nikt nie kierował moimi upodo-
baniami, nie pomagał wyrobić smaku ani 
sądu. Wychowała mnie prowincja, jej za-
wdzięczam, co we mnie ocknęło się dobre-
go, i za jej sprawą powstawały też we mnie 
niedomagania i defekty.

Kiedy wybuchła I wojna światowa, miał 
dwadzieścia lat. Po ogłoszeniu powszechnej 
mobilizacji wstąpił do polskiej ochotniczej 
formacji wojskowej Legion Wschodni, do-
wodzonej przez Józefa Hallera, a po jej roz-
wiązaniu wcielony został do armii austriac-
kiej. Oddział, w którym walczył, w połowie 
1915 roku dostał się do niewoli rosyjskiej. 
Wierzyński przez dwa i pół roku przebywał 
w obozie jenieckim w Riazaniu. […]

Na początku 1918 roku uciekł z niewoli 
i dotarł do Kijowa. Wstąpił do Polskiej Or-

SYLWETKI
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Wierzyński wydał swój pierwszy tomik Wio-
sna i wino, entuzjastycznie przyjęty prze kry-
tyków i czytelników. Była ona jedną z najważ-
niejszych książek międzywojennej Polski. 
Kilka miesięcy później poeta po raz trzeci 
włożył wojskowy mundur. Wstąpił w szere-
gi Wojska Polskiego i jako oficer rozpoczął 
pracę w kierowanym przez Juliusza Kadena-
-Bandrowskiego Biurze Prasowym Naczel-
nego Dowództwa. Rok później wziął udział 
w wyprawie kijowskiej. […]

Po oszałamiającym debiucie literackim 
w następnych latach wychodziły kolejne to-
miki jego poezji. W 1927 roku ukazał się 
głośny Laur olimpijski, który rok później przy-
niósł autorowi zwycięstwo i złoty medal na 
Konkursie Literackim IX Igrzysk Olimpijskich 
w Amsterdamie.

Oprócz pisarstwa kolejną jego pasją były 
podróże. Z wypraw do Szwajcarii, Hiszpanii, 
Niemiec i Francji pisał reportaże publiko-
wane w prasie krajowej. W 1929 roku udał 
się w sześciomiesięczną podróż po Sta-
nach Zjednoczonych, które wywarły na nim 
ogromne wrażenie. Nawet nie przypuszczał, 
że dziesięć lat później tam zamieszka. […]

Nie pisał do szuflady, jego wiersze znaj-
dowały wydawców. W przeddzień wybuchu 
wojny był już popularnym poetą, tłumaczo-
nym nawet na obce języki. W 1935 roku 
został uhonorowany Złotym Wawrzynem 
Akademickim Polskiej Akademii Literatury, 
a rok później Państwową Nagrodą Literacką.

W 1938 roku wybrano go na członka 
Polskiej Akademii Literatury po zmarłym Bo-
lesławie Leśmianie.

Nadszedł dramatyczny rok 1939. Ja obu-
dziłem się 1 września o piątej rano i parę 
minut potem uświadomiłem sobie, że o go-
dzinie tej skończył się jeden świat, a zaczął 
inny – zanotował Wierzyński. Kilka dni póź-
niej jako członek zespołu „Gazety Polskiej”, 
wraz z żoną Haliną z Pfefferów Sztompkową, 
ewakuował się do Lwowa, a następnie przez 
Rumunię, Jugosławię i Włochy przedostał 
się do Francji. Po kilkumiesięcznym pobycie 
w Paryżu, w maju 1940 roku opuścił Fran-
cję i przez Hiszpanię, Portugalię i Amerykę 
Południową w połowie 1941 roku dotarli do 
Nowego Jorku. Tam poeta wspólnie z Le-
choniem i Jozefem Wittlinem zaczął wyda-
wać „Tygodniowy Przegląd Lite racki Koła 
Pisarzy z Polski”, a następnie „Tygodnik Pol-

ski”. Okres emigracji pogłębił jednak różnice 
ideowe i konflikty między skamandrytami. 
Tuwim nawiązał kontakty z lewicową gru-
pą Oskara Langego, pozostali (Słonimski, 
Grydzewski, Baliński, Hemar) po upadku 
Francji wyjechali do Londynu. 

Mimo oddalenia od kraju twórczość Wie-
rzyńskiego podtrzymywała i zagrzewała do 
walki. W czasie wojny wydał trzy tomy: Bar-
bakan warszawski, Ziemia-Wilczyca i Róża 
wiatrów. W 1946 roku ukazał się kolejny 
głośny, Krzyże i miecze, będący najwybit-
niejszym osiągnięciem polskiej liryki patrio-
tycznej. Zbiór ten jest świadectwem niezgo-
dy poety na wynik polskiej walki o wolność 
i podsumowaniem tragicznych doświadczeń 
wojennych. […]

Nie akceptując rządów komunistów w Pol-
sce, Wierzyński spędził resztę życia na emi-
gracji, głównie w Stanach Zjednoczonych. 
W przeciwieństwie do wielu artystów emi-
gracyjnych był twórcą zaangażowanym. 
W 1947 roku podpisał Uchwałę Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie, której sygna-
tariusze zalecali: „Nie ogłaszać w pismach 
i wydawnictwach kierowanych przez wła-
dze narzucone utworów swoich, dawnych 
i nowych”. Wiersze polityczne inspirowa-
ne wydarzeniami w powojennej Polsce re-
gularnie publikował na łamach czasopism 
emigracyjnych. 

Na obczyźnie wydawał kolejne tomiki 
i eseje, napisał nawet biografię Chopina, 
współpracował z Sekcją Polską Radia Wolna 
Europa, brał udział w dyskusjach literackich, 
przygotowywał felietony.

Wokół jego osoby koncentrowało się 
wiele środowisk patriotycznych na uchodź-
stwie. W kraju emigracyjna twórczość poety 
była zakazana przez PRL-owską cenzurę aż 
do śmierci pisarza, a wiele utworów mogło 
ukazać się w Polsce dopiero po roku 1989.

Na zawsze pozostała w nim tęsknota za 
ojczystą ziemią, a zwłaszcza za miejscami 
dzieciństwa i młodości: Stryjem, Drohoby-
czem, Samborem, Stanisławowem i Chy-
rowem. Uczucia te wielokrotnie znajdowały 
wyraz w jego twórczości. Wierzyński zmarł 
w wieku siedemdziesięciu pięciu lat w Lon-
dynie. W roku 1978 prochy pisarza wróciły 
do ojczyzny, by spocząć w Alei Zasłużonych 
na warszawskich Powązkach. Droga poety 
wędrowca dobiegła końca.
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WŁADYSŁAW CISEK 
ŻOŁNIERZ WYKLĘTY 

Tablica upamiętniająca Władysława 
Ciska znajduje się przy wejściu do sali 
140 w gmachu głównym Politechniki Wro-
cławskiej. Władysław Cisek student i asy-
stent Politechniki Wrocławskiej został 
zamordowany w 1948 r. za działalność 
niepodległościową. 

Władysław Cisek był Kresowianinem-
-Podolaninem. Urodził się 6 lutego 1921 r. 
w Radziechowie, w woj. tarnopolskim, w ro-
dzinie inteligenckiej. Tu zdał tzw. małą ma-
turę. Po śmierci ojca rodzina przeniosła się 
do Lwowa. Władysław zaczął uczęszczać 
do liceum mechanicznego. W 1939 r. jako 
ochotnik, osiemnastolatek wstępuje do woj-
ska do batalionu saperów. Wraz ze swo-
ją wycofującą się na Węgry jednostką zo-
staje tam internowany. Na Węgrzech zdał 
w 1941 r. (potwierdzony przez właściwe 
władze RP w Londynie) egzamin maturalny 
w polskiej szkole. W roku 1942 został przy-
jęty na Wydział Mechaniczny Politechniki 
w Budapeszcie. Był też członkiem Stowa-
rzyszenia Studentów Polskich na Węgrzech. 
W tym czasie jako żołnierz AK i należał do 
zaprzysiężonej grupy lotniczej bazy AK Liszt. 
Brał udział w szkoleniu lotniczym i wykony-
wał powierzone zadania w ramach przygo-
towywania lądowisk dla wojsk sprzymierzo-
nych na Bałkanach. Po skończonej wojnie, 
Władysław Cisek, jak wszyscy Kresowianie 
boleśnie odczuł przesunięcie wschodniej 
granicy. Długo wahał się przed podjęciem 
decyzji. Jednak wracił do Polski, do Wro-
cławia 10 września 1945 r. 

Był w grupie pierwszych studentów 
i asystentów Politechniki Wrocławskiej. 
Kontynuował studia na Wydziale Elektro-
mechanicznym i prowadził zajęcia w Kate-
drze Geometrii Wykreślnej. We Wrocławiu 
działał w organizacji NIE oraz Delegaturze 
Sił Zbrojnych i organizacji Wolność i Nie-
zawisłość. 

W latach 1946–1947 był kierownikiem 
organizacyjnym dolnośląskiego WiN-u. Pod 
pseudonimem „Rom”, obok Ludwika Mar-
szałka i Stanisława Dydy, należał do naj-
bardziej ideowych i energicznych dowódców 
WiN-u. 15 grudnia 1947 r. został aresz-

towany przez funkcjonariuszy UB w swo-
im mieszkaniu przy ul. Smoluchowskiego 
pod zarzutem działalności w WiN-ie. Był 
sądzony przez Rejonowy Sąd Wojskowy 
we Wrocławiu w licznej grupie członków 
WiN-u wraz z dowódcą tej organizacji na 
okręg dolnośląski – kapitanem AK Ludwi-
kiem Marszałkiem. Po haniebnym procesie 
politycznym został wraz z innymi skazany na 
karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu 
przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu 27 li-
stopada 1948 r. o godz. 17.30

Władysław Cisek został pochowany 
na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu 
w grobie nr 10 na polu 83b. Politechnika Wro-
cławska, szczycąca się kontynuowaniem 
tradycji Politechniki Lwowskiej, uczciła pa-
mięć swego wykładowcy stosowną tablicą.

Tablica upamiętniająca postać Władysła-
wa Ciska, odsłonięta została na Politechnice 
Wrocławskiej 

27 października 1990 r. w obecności 
Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Jana 
Kmity. Umieszczono ją początkowo we wnę-
trzu sali, z którą Władysław Cisek był zwią-
zany jako dydaktyk, potem przeniesiono 
w miejsce bardziej dostępne. Podczas tej 
uroczystości brat Zmarłego, senior rodziny 
Cisków podziękował serdecznie Rektorowi 
i władzom uczelni za upamiętnienie brata, 
po czym powiedział: Ta tablica jest symbo-
lem skłaniającym do zadumy, do pamięci 
o tych tysiącach nieznanych, spoczywają-
cych w nieznanych miejscach, poległych 
z rąk rodzimych oprawców. Łączyła ich jedna 
wielka rzecz: umiłowanie tej, której na imię 
Polska. Dziękuję, jako brat, a także jako je-
den z żołnierzy, którzy nie ustali w walce po 
Wrześniu, którzy walczyli do końca. 
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JAN ZBIGNIEW 
 SZCZEPAŃSKI 

(1929–2014)
Jan Zbigniew Szczepański – prof. dr 

med. urodził się w 1929 r. w Kozowej, w po-
wiecie brzeżańskim, woj. tarnopolskim, na 
Podolu. Rodzicami jego byli Marcin Szcze-
pański i Franciszka z d. Kleinrok. Do II wojny 
ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. 
Niedługo po wybuchu wojny jego ojciec, jako 
że był funkcjonariuszem Policji Państwowej, 
został przez NKWD aresztowany, skazany 
na 20 lat łagrów i wywieziony w głąb ZSRR. 
Z łagru został zwolniony w wyniku układu 
Sikorski-Majski z 1941 r. i mimo skrajnego 
wyczerpania, z trudem dotarł do Armii Pol-
skiej tworzonej na terenie Związku Radziec-
kiego przez generała Władysława Andersa. 
Przeszedł z nią cały szlak bojowy poprzez 
Iran, Irak do Afryki, a następnie do Euro-
py. Wcielony do służb medycznych, jako 
sanitariusz brał udział w bitwie pod Monte 
Cassino. W 1945 r., po rozwiązaniu Armii 
Andersa powrócił do Polski, gdzie był szy-
kanowany i prześladowany przez służbę 
bezpieczeństwa.

Zbigniew wraz z matka i siostrą Romu-
aldą, jako tzw. rodzina policyjna, w 1940 r. 
zostali zesłani do Kazachstanu. Tam, mimo 
że miał zaledwie 11 lat, był zmuszony do 
ciężkiej pracy w kołchozie. W listopadzie 
1945 roku powrócił wraz z rodziną do Pol-
ski i zamieszkał w Gliwicach. 

Tu rozpoczął naukę na skróconych kur-
sach wieczorowych w Gimnazjum i Liceum 
im. A. Struga, gdzie zdał maturę w 1949 r. 
W tymże roku rozpoczął studia medycz-
ne na Wydziale Lekarskim Akademii Le-
karskiej w Bytomiu. W czasie studiów od 
1950 roku pracował w Zakładzie Chemii 
Ogólnej pod kierunkiem doc. Stanisława 
Przebendowskiego. Po ukończeniu studiów 
w 1954 r. rozpoczął pracę w Klinice Pediatrii 
w Zabrzu, kierowanej przez profesora Ar-
tura Chwalibogowskiego. Tam uzyskał I i II 
stopień specjalizacji zawodowej z pediatrii, 
a równocześnie prowadził Kliniczne Labo-
ratorium Biochemiczne. Stopień doktora 
uzyskał w 1966 r., na podstawie dysertacji 
Zachowanie się białka i frakcji białkowych 

surowicy krwi u niemowląt z biegunką. Na 
podstawie oceny ogólnego dorobku nauko-
wego i przedłożonej rozprawy Przewlekłe 
enteropatie u dzieci: klasyfikacja, klinika 
i badania immunochemiczne otrzymał sto-
pień doktora habilitowanego w zakresie pe-
diatrii w 1973 roku. W kierowanym przez 
niego Laboratorium Biochemicznym, po raz 
pierwszy w Polsce przeprowadzono bada-
nia immunochemiczne dotyczące wydala-
nia białek osoczowych u dzieci zdrowych, 
u noworodków i u wcześniaków. Badania te 
prowadzone były dla stanów patologicznych 
i w przewlekłych enteropatiach (patologiczne 
stany w obrębie jelit, w tym celiakia), u dzieci 
z mukowiscydozą (często genetycznie wa-
runkowana choroba występująca u dzieci 
i u młodych dorosłych osób, a także u pa-
cjentów z astmą oskrzelową).

W 1973 roku został mianowany kierowni-
kiem Kliniki Pediatrii w Bytomiu. Przez dwie 
kadencje 1981–1987 był dziekanem Wydzia-
łu Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej 
w Zabrzu. W zakresie prac naukowych był 
promotorem 29 dysertacji doktorskich i opie-
kunem rozprawy habilitacyjnej. Recenzował 
31 rozpraw doktorskich oraz 3 habilitacyj-
ne. W czasie swojej działalności naukowej 
współpracował z wieloma komitetami Pol-
skiej Akademii Nauk, w tym z Komitetem 
Rozwoju Człowieka Wydziału Nauk Medycz-
nych, Komisją Ekologii Rozwojowej, Komisją 
Ochrony Środowiska Regionów Przemysło-
wych. Współpracował z Polskim Towarzy-
stwem Pediatrycznym. Był członkiem Euro-
pejskiej Grupy Roboczej do Walki z Mukowi-
scydozą i Międzynarodowego Towarzystwa 
„Interasma”. Reprezentował Polskę na wielu 
konferencjach i zjazdach naukowych w kraju 
i za granicą: Sztokholm 1970, Wiedeń 1971, 
Holandia 1975, Paryż 1976, Moskwa 1979, 
Wyszehrad 1980, USA 1980, Erfurt 1984, 
Magdeburg 1985, Helsinki 1986.

Na publikowany dorobek naukowy prof. 
Zbigniewa Szczepańskiego składa się ponad 
180 opracowań, w tym artykuły zamieszcza-
ne w czasopismach polskich i zagranicz-
nych, streszczenia i doniesienia opublikowa-
ne w materiałach zjazdowych krajowych i za-
granicznych. Jest też współautorem skryptu 
Postępowanie w częściej spotykanych cho-
robach u dzieci wydanym pod redakcją B. 
Hager-Małeckiej. Za osiągnięcia naukowe 
i dydaktyczne był nagradzany nagrodami II 
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i III stopnia rektora ŚAM. Był odznaczony 
m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi 
i szeregiem innych.

Żonaty z Alicją Kobierską-Szczepańską 
(dr n. med., pediatra, adiunkt ŚAM), ojciec 
Marii (dr hab. n. med., pediatra, nefrolog) 
i Tomasza (prof. dr hab. n. med., pediatra, 
hematolog i onkolog dziecięcy). Wszyscy 

członkowie jego rodziny mają również bar-
dzo duży osobisty dorobek naukowy oraz 
wkład w rozwój polskiej medycyny.

Jan Zbigniew Szczepański po długiej 
i ciężkiej chorobie zmarł 13 marca 2014 roku. 
Bardzo uroczysta ceremonia pogrzebowa 
odbyła się w Zabrzu w kościele pod wezwa-
niem św. Józefa oraz na cmentarzu św. Anny.

Tomasz Szczepański

Olimpijczycy lwowskiej Pogoni
Wacław Kuchar, ur. 1897 w Łańcu-

cie. Piłkarz, środkowy napastnik Pogoni 
i reprezentacji Polski. Najwszechstronniej-
szy sportowiec okresu międzywojennego, 
hokeista, lekkoatleta, łyżwiarz, łucznik. 
Reprezentant Polski w piłce nożnej na 
Olimpiadzie w Paryżu w 1924 r.

Mieczysław Batsch (Bacz), ur. 1900 
we Lwowie. Piłkarz, napastnik Pogoni, 
absolwent Politechniki Lwowskiej – inży-
nier mechanik. Reprezentował Polskę na 
Olimpiadzie w Paryżu w 1924 r.

Spirydion Albański, ur. 1907 we 
Lwowie. Piłkarz, bramkarz Pogoni. Po 
wojnie grał w Resovii i Pogoni Katowice. 
Bramkarz polskiej drużyny na Olimpiadzie 
w Berlinie w 1936 r.

Kazimierz Kucharski, ur. 1909 w Łu-
kawie. Lekkoatleta, biegacz, reprezentant 
Pogoni, startował na Olimpiadzie w Berli-
nie w 1936 r. w biegu na 800 m i w szta-
fecie 4 x 400 m.

Michał Matyas, ur. 1910 w Brzozo-
wie. Piłkarz – napastnik Pogoni i Polonii 
Bytom. Reprezentował Polskę na Olim-
piadzie w Berlinie w 1936 r.

Jan Wasiewicz, ur. 1911 we Lwowie. 
Piłkarz – pomocnik RKS Lwów, Lechii 
Lwów i Pogoni. Porucznik Wojska Polskie-
go, uczestnik kampanii wrześniowej, żoł-
nierz I Dywizji Pancernej gen. Stanisława 
Maczka. Uczestnik polskiej drużyny piłkar-
skiej na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r.

Bronisław Gancarz, ur. 1906, lekko-
atleta – biegacz – maratończyk. Repre-
zentant Pogoni. Startował w maratonie na 
Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r.

Józef Baran-Bilewski, ur. 1899 w Ra-
cławówce. Lekkoatleta–dyskobol, repre-
zentant Pogoni i ATS Poznań, instruktor 
i wykładowca lekkoatletyki, gier sporto-
wych, boksu w Centralnej Wojskowej 
Szkole Gimnastyki i Sportu w Pozna-
niu, oraz w CIWF w Warszawie. Kapitan 
Wojska Polskiego. Startował na Olimpia-
dzie w Amsterdamie w 1928 r. Uczest-
nik kampanii wrześniowej. Zamordowany 
w Katyniu.

Alfred Mauer, ur. 1907 we Lwowie. 
Hokeista, reprezentant Pogoni, absolwent 
liceum handlowego. Zawodnik drużyny 
hokejowej na Olimpiadzie w Lake Placid 
w 1932 r.

Roman Sabiński, hokeista, reprezen-
tant Lwowskiego Towarzystwa Łyżwiarzy 
i Pogoni. Członek drużyny hokejowej na 
Olimpiadzie w Lake Placid w 1932 r.

Antoni Franz, ur. 1905 we Lwowie. 
Szpadzista, szermierz, reprezentant Klu-
bu Szermierzy Lwowa, Sokoła Lwowskie-
go (nie był zawodnikiem Pogoni) i Piasta 
Gliwice. Reprezentował Polskę na Olim-
piadzie w Berlinie w 1936 r. w szpadzie, 
w konkurencji indywidualnej i drużynowej.

Opracował Andrzej Pawłowski
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MATKA 

Upadł z jej kolan jak kłębek 
włóczki. Rozwijał się w po-
śpiechu

i uciekł na oślep. Trzymała po-
czątek życia. Owijała na palec

serdeczny jak pierścionek, 
chciała uchronić. Toczył się po 
ostrych

pochyłościach, czasem piął się 
pod górę. Przychodził splątany

i milczał. Nigdy już nie po-
wróci na słodki tron jej kolan.

Wyciągnięte ręce świecą 
w ciemności jak stare miasto.
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Stanisław Jerzy Jaźwiecki

PIEŚŃ WIECZORNA 
CZASU WOJNY

Po nasilających się od Wielkanocy 
1944 r. nocnych bombardowaniach Lwowa, 
na skutek zniszczenia kamienicy, w której 
mieszkałem przy ul. Kętrzyńskiego 8, wraz 
z najbliższą rodziną musiałem opuścić to 
miasto. Przyjechaliśmy na wieś Wieniec pod 
Krakowem, niedaleko Niegowici. We Lwowie 
pozostali inni moi krewni, a pod ich opieką 
80-letnia Babcia (rocznik1864). Istniały wów-
czas możliwości korespondencji pocztowej 
pomimo, albo właśnie dlatego, że była to 
jeszcze okupacja niemiecka, jak i porozu-
miewania się np. przy okazji wywózki resztek 
rzeczy z mieszkania likwidowanego przez 
mojego Ojca. Dopiero teraz podczas prze-
glądu dokumentów pozostałych po śmierci 
mojej Siostry śp. Anny Jaźwieckiej (rocznik 
1933), uczestniczki wielu spotkań organizo-
wanych przez krakowski Oddział TMLiKPW, 
m.in. w Zaułku przy ul. Poselskiej, natknąłem 
się na korespondencję mej Babki pokazują-
cą niepowtarzalną, a ważną do odnotowania 
atmosferę związaną z bombardowaniem 
Lwowa coraz intensywniejszym, gdy zwa-
żyć zbliżający się front. W relacji tej znalazł 
się tekst p i e śn i  w i e c z o r n e j, którą po 
nabożeństwie w kościołach lwowskich śpie-
wali wierni, prosząc Opatrzność o możliwość 
przetrwania do następnego dnia.

Myślę, że dla upamiętnienia tego, jak 
przeżywano ówczesny czas, warto przytoczyć 

tekst tej pieśni, śpiewanej na melodię innej, 
zaczynającej się od słów: Wszystkie nasze 
dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy…

Słońce znikło za górami,
Ziemię tuli boska moc,
Słodki Jezu z aniołami
Nucę Tobie dobra – noc.
Błyszczą gwiazdy na błękicie,
Czuwa tylko Twoja moc.
Wspomnij Jezu na Twe dzieci,
Daj o Jezu dobrą noc.
Przed ołtarzem lampka licho
Płonie Tobie całą noc,
A aniołki nucą z cicha 
Daj o Jezu dobrą noc.
Świat pogrążon w śnie głębokim –
Wszystko trzyma Twoja moc.
Wspomnij Jezu na Twe dzieci,
Daj o Jezu dobrą noc.
Chwalić będę Cię na nowo
Jutro gdy powstanę z snu,
A teraz się żegnam z Tobą,
Serce me zostawiam tu.

Z żałobnej karty
Z wielkim żalem odebraliśmy ze Lwo-

wa wiadomość o śmierci ANDRZEJA OTKI, 
znakomitego działacza kultury w środowi-
sku polskim. Doktor Andrzej Otko był z za-
wodu fizykiem i w tej dziedzinie pracował 
w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Lwowskiego. 
W 1994 roku, gdy we Lwowie został utwo-
rzony Uniwersytet Trzeciego Wieku, dr Otko 
wniósł ogromny wkład w jego organizację 
i wieloletnią działalność, stając na jego czele.

Z Andrzejem Otką byliśmy w tamtych 
latach zaprzyjaźnieni, spotykaliśmy się we 

Lwowie, a także w Krakowie, w czasie wizyt 
uczestników UTW pod Wawelem. Łączyła 
nas także osoba Córki Profesora, poetki 
Natalii Otko, której wiersze prezentowaliśmy 
na naszych łamach.

O dr. Andrzeju Otce pisaliśmy w naszym 
kwartalniku już na samym początku jego 
ukazywania się – w numerach 3 i 4/1996. 
Smutno, że już się nie spotkamy.

Rodzinie zmarłego Profesora składamy 
bardzo serdeczne wyrazy współczucia. Ża-
łujemy, że w krajobrazie Lwowa zabraknie 
następnego nieprzeciętnego Polaka.

Andrzej Chlipalski

Panu Mec. 
STANISŁAWOWI JAŹWIECKIEMU

i Jego Rodzinie
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci Siostry-Lwowianki 
ANNY JAŹWIECKIEJ

składa
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Płd.Wsch. w Krakowie
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Taki oto list otrzymaliśmy z prośbą skie-
rowaną m.in. do naszego środowiska.

Kto z Czytelników wiedziałby coś w tej 
sprawie? Prosimy o ewentualne wiadomości.

Szanowni Państwo,
Jestem polskim researcherem oraz producen-

tem lokalnym dla brytyjskiej telewizji BBC1, która 
przygotowuje telewizyjny program dokumentalny 
pt. The Gift. Zwracam się do Państwa jako do 
osób znających Lwów, a zarazem związanych 
dziś z Krakowem.

Janina Webber jako 10-letnia żydowska 
dziewczyna została w 1942/3 roku uratowana 
przez Edka, działacza polskiego podziemia, oraz 
siostry zakonne we Lwowie. Edek pochodził 
z Bochni, z której musiał uciekać przed Niemca-
mi, i trafił do Lwowa. W czasie wojny miał 19 lat, 
miał brata Kazika, po wojnie studiował teologię 
w Krakowie i prawdopodobnie został księdzem/
zakonnikiem. Edek pracował jako stróż na te-
renie gospodarstwa rolnego, które przed woj-
ną należało do Hochlingera i Ruczera (pisownia 
niepewna), a które siostry przejęły po wybuchu 
wojny. Gospodarstwo było na terenie zwanym do 
dziś Persenkówką.

Dzisiaj Janina Webber chciałaby odszukać 
Edka (lub jego rodzinę) i podziękować mu za 
ocalenie, choć niestety nie wie nawet, jakie miał 
nazwisko. Czy ktoś z Państwa słyszał może o tych 
osobach i miejscach?

Będę wdzięczna za odpowiedź i rady doty-
czące badania tej tematyki.

Z poważaniem, Agata Jujeczka

I drugi list:

Szanowni Państwo
Szukając informacji nt. mojej rodziny, natra-

fiłem na zamieszczoną w Państwa kwartalniku 
(03/2009) notkę biograficzną mojego ciotecznego 
wuja Malcolma Scotta. W uzupełnieniu bardzo cie-
kawych i niekiedy nieznanych mi faktów informuję, 
że Malcolm Scott służył w czasie wojny w stopniu 
majora w brytyjskim kontrwywiadzie i zapewne 
z racji znajomości języka przeprowadzał rozmo-
wy z Polakami przedostającymi się wówczas do 
Wielkiej Brytanii. Wspominają o spotkaniach z nim 
zarówno Jan Nowak Jeziorański („Kurier z War-
szawy”), jak i Jan Karski („Emisariusz”).

Co do pytania, który z braci Scottów był kon-
sulem w Katowicach, sprawę wyjaśnił już w swoim 
liście p. Tadeusz Petrowicz („Świat jest mały”). 
Istotnie George Elgin Scott był od 1945 r. kon-
sulem Wielkiej Brytanii w Katowicach, które to 
stanowisko musiał opuścić w 1950 r. na skutek 
ciągłych ubeckich prowokacji mających na celu 
udowodnienie mu działalności „na szkodę Polski 
Ludowej”. W 1949 r., gdy przyjechał na pogrzeb 
mojej babci Felicji Ludwig (a cioci rodzeństwa 
Scottów), ilość ubeków na cmentarzu była po-
równywalna z liczbą członków rodziny. George 
Scott w latach 50. był sekretarzem ambasady 
W.B. w Wiedniu.

Elgin, trzeci z braci Scottów, który już przed 
wojną wyjechał na Trynidad, w latach 60. i 70. 
kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski. W 1970 r. dla 
niego przywoziłem ziemię ze strasznie zdewa-
stowanego wówczas Cmentarza Orląt. Być może 
z grudką tej właśnie ziemi podarowanej mu przez 
brata pochowany został Malcolm Scott.

Przy okazji mam prośbę dotyczącą moich 
lwowskich krewnych. Oprócz informacji nt. rodziny 
Scottów, prosiłbym o kontakt osoby dysponujące 
jakimikolwiek informacjami nt. lwowskich rodzin 
Ludwigów, Kohlheppów i Stadtmüllerów. Mój ad-
res: scholewa@poczta.onet.pl

Łączę pozdrowienia
Stanisław Cholewa

LISTY 
DO REDAKCJI



Redaguje zespół: Anna Madej, Krystyna Stafińska, Barbara Szumska, Danuta  Trylska-Siekańska, 
Marta Walczewska, Janusz Paluch, Ireneusz Kasprzysiak, Andrzej Chlipalski (red. nacz.)

Strona internetowa CL: www.cracovia-leopolis.pl
Adres redakcji: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 27, e-mail: info@cracovia-leopolis.pl
Informacje o kwartalniku CL: Barbara Szumska, tel. (12) 633 45 23, kom. 695 334 523 

Konto bankowe naszego Oddziału TMLiKPW w Krakowie: 
53 1020 2892 0000 5002 0121 7918

Skład i łamanie: FALL, Kraków, tel. (12) 413 35 00, e-mail: fall@fall.pl
Druk: Know-How, 31-348 Kraków, ul. ul. Chełmońskiego 255, tel. (12) 622 85 60

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych materiałów, a także wprowadzania 
śródtytułów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Copyright © Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Krakowie

Czasopismo Oddziału Krakowskiego
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

BISKUPI TRUDNEGO CZASU 

1. JAN CIEŃSKI (1905 Pieniaki, pow. brodzki – 1992 Złoczów, syn polityka Tadeusza). Ukończył 
studia rolnicze w Dublanach, rozpoczął prawnicze na Uniwersytecie JK, jednak w 1933 wstąpił do 
Seminarium Duch. we Lwowie. Studia teologiczne ukończył na UJK, święcenia uzyskał w 1938, po 
czym osiadł w Złoczowie i tam pozostał przez 54 lata, najpierw jako wikariusz, potem proboszcz. 
W czasie II wojny niósł posługę duszpasterską na terenie 3 województw (lwowskiego, tarnopol-
skiego, wołyńskiego) i częściowo w obłasti płoskirowskiej, wykazując heroiczną postawę. W 1976 
został niejawnie (w Gnieźnie) podniesiony do godności biskupiej, jako jedyny biskup na ziemiach 
okupowanych przez ZSRS. Fakt ten podano do publicznej wiadomości dopiero po jego śmierci.

2. WŁADYSŁAW RAFAŁ KIERNICKI (1919 Kułaczkowce k. Kołomyi – 1995 Lwów / katedra). Szkołę 
powsz. ukończył w Gwoźdźcu, średnią w Małym Semin. franciszkańskim w Krakowie. W 1930 (lub 
1927) wstąpił do zakonu oo. Franciszkanów Konw. we Lwowie, tamże śluby zakonne w 1931 
matura w X Gimn. we Lwowie, potem nauka teologii w studium franciszk. w Krakowie. Studia 
uniwersyteckie na UJK we Lwowie, magisterium teol. oraz święcenia kapłańskie w 1939 tamże. 
W czasie II wojny włączył się do konspiracji AK, lata 1944–48 spędził w sowieckich obozach. Po 
zwolnieniu – za zgodą władz sow. – został proboszczem Katedry bez prawa prowadzenia pracy 
duszpasterskiej poza kościołem, czego o. Rafał nie respektował, a co doprowadziło do kolejnego 
zakazu. Wtedy podjął pracę stróża nocnego i inne zajęcia, zapewniając sobie niejawny kontakt 
z wiernymi. W 1964 otrzymał zgodę na powrót do działalności. Podjął pracę z młodzieżą i dorosłymi, 
co doprowadziło go do skrajnego wyczerpania i spowodowało choroby – przeszedł kilka operacji.
W 1991 o. Rafał Kiernicki został mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidie-
cezji lwowskiej (przy abpie M. Jaworskim). Śmierć nastąpiła w niespełna 5 lat później.

3. JAN OLSZAŃSKI (1919 – 2003 Kamieniec Podolski). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1942. 
Po krótkiej pracy w Kaczanówce został administratorem parafii w Gródku Podolskim. Po II wojnie 
pozostał na terenie sowieckiej Ukrainy jako jeden z nielicznych księży. Pracę duszpasterską pro-
wadził niestrudzenie, często potajemnie. W pewnym okresie pracował jako wikariusz w Katedrze 
lwowskiej i kościele MB Śnieżnej. W 1991 mianowany biskupem w Kamieńcu Podolskim, po ponad 
70 latach braku ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej. Powierzono mu 8 obwodów w płd. 
części Ukrainy, łącznie z Krymem i Zagłębiem Donieckim, ale na skutek jego starań wyodrębniono 
dwie nowe diecezje. Dzięki pracy bp. Olszańskiego odtworzono działalność ponad 200 parafii 
rzymskokatolickich. Założył seminarium duchowne w Gródku Podolskim (jako pierwszą na Ukrainie 
wyższą uczelnię kościelną). Dopiero w 1995 przydzielono mu biskupa pomocniczego, którym 
został o. Leon Dubrawski, jego późniejszy następca.

Na I stronie okładki: 
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